
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Ö N S Ö Z  

Söze; semavî kitapların taaddüdüne sebep ne olduğuna, 
ve Kur'ân-ı Kerîmin türkçesi varken, bunun bir de tasnifli, 
fihristli tertibini neyin iktiza ettirdiğine dair muhtasar malû- 
mat vermekle başlıyorum: 

Şeriat kitabı (Tevrât-ı Şerif) varken yine şeriat kitabı ola- 
rak (Kur'ân-ı Kerîm)in nâzil olmasının hikmeti; zaman ile 
şeriat hükümlerinin de değişmesi zaruretindendir. 

Tasnifli, fihristli bir tertibe ise; Herhangi bir mevzuda ne 
gibi âyetler olduğunu anlamak istiyenler için o aranılan âyet-i 
kerîmelerin hepsini bir anda ve bir arada hemen topluca ve ko- 
layca bulabilmelerini mümkün kılabilmek için tevessül edil- 
miştir. Tafsilâtını şimdi sırasiyle vermeğe geçiyorum. Allah 
muvaffak buyursun âmîn. 

28 Haziran 1950 

                                                                    Ömer Fevzi Mardin 



 



 
 
 
 

      ZAMANIN KİTABI 

Kur'ân-ı Kerîm'in bildirdiğine göre her zaman için bir 
kitap vardır. 

İşte âyet-i kerîmenin tercümesi : 

(13 - Raad - 39(38÷39)): «Her zaman için bir kitap vardır. Allah 
istediğini imha ve dilediğini ispat eder.» 

Diğeri : 
(2 - Bakara - 106): «Biz bir âyeti; ondan daha hayırlısını 

ve yahut onun benzerini göndermedikçe nesh etmeyiz [kaldır- 
mayız] veya unutturmayız.» 

İmdi: zamanın ihtiyacına göre kitap inmiş ve zaman de- 
ğişdikçe ya kitap veya kitabın hükümleri değişmiştir.» 

Zirâ : 

Allahın tekâmül kanunlarına göre beşeriyet; tedricen fa- 
kat mütemadiyen olgunlukta ilerilemiş, tekâmüle doğru yük- 
selmiştir. Binaenaleyh beşer ve beşer ihtiyacı zamana göre de- 
ğişmiştir. 

Gaye : 

Gaye; Allahın kemalâtını; insanı olgunlaştırarak, insanda 
tecelli ettirmek ve bu vasıta ile yer yüzüne yaymaktır. Yâni 
hem insanı insan yapmak ve hem yer yüzünü islâh etmektir. 

İmdi : 

Allahın kitapları; beşeriyetin bulunduğu tekâmül devre- 
lerindeki şuur kabiliyetine ve o zamanki inzibatî ihtiyaca gö- 
re hükümleri ihtiva etmiştir. Bu hükümlerin içinde hiç değiş- 
miyeni olduğu gibi değişenleri de vardır. 
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Meselâ : 

Hak ve halk hukukunu te'min eden mukaddes haklar, 
— Ferde insanlık haklarını te'min eden haklar, 
—   Hayata içtimaî adaleti te'sis eden haklar, 
— Muaşerette mütekabil yüksek haklar, 
— Muamelâtta, hak ölçüler, hak mi'yarlar, 
— Fazilet esasında ahlâkî kaideler, 
— İçtimaî yardım mükellefiyetleri, 
— Başkaları lehine, alâka ve yakınlık gayreti, feragat ve 

fedakârlık, yâni diğergâmlık talebleri, işte bunlar değişmiyen- 
ler arasındadır.  

Alelûmum, ahlâksızlık, haksızlık ve zararlı hareketler gi- 
bi menhiyat da değişmiyenlerdendir. Meselâ: 

Zulüm, tahakküm, istibdad, taaddî, tecavüz, taarruz, ta- 
sallut, katil, sirkat, iğfal, ihtikâr, gasp, hıyânet, tahrip, yağma, 
ızrar ve hakikatı tahrif gibi her nevi yalan ve dolan ve fitne, 
fesat, ara bozmaklar bu aradadır. 

Değişenler : 

Değişenler ise: Hikmet ve adalet bakımından, zaman ile 
şiddeti, ağırlığı geçmesi lâzımgelen hükümler ve mükellefiyet- 
lerdir ki, beşerin tekâmül merhaleleri bu değişikliği pek ta- 
biî bir ihtiyaç olarak iktiza ettirir. 

Meselâ : 

Bir insana çocukluk yaşında tatbik edilen muamelenin 
[takayyüdatın ve inzibatî tedbirlerin ve müeyyidelerinin] ayni 
derecesini çocukluktan sonraki devrelerde de ve nihâyet ol- 
gunluk, yaşlılık devresinde de aynen tatbikine; akıl ve hikmet 
ölçüleri mânidir. Zaman; zaman ile birlikte değişen ihtiyaca 
göre tedricen yeni tedbirler alınmasını, değişiklikler yapılma- 
sını icap ettirir, sonraki muamelelerin; daha evvelkilerden ted- 
ricen daha mülâyim, daha hafif olmasını iktiza ettirir. Netekim 
ilâhî tertipde de bu aynen böyle olmuştur. 
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Şöyle ki: 

Mûsevîlikten sonra hıristiyanlık, ve ondan sonra müslü- 
manlık devreleri birbirini takip etmiş ve her birinin mukad- 
des kitabı bir evvelkindeki hükümlerin, mükellefiyetlerin ağır- 
lıklarını tedricen hafifletmiştir. Şiddetlerini mülâyimleştir- 
miştir. 

Zirâ : 

İlâhî gaye; terbiyedir. Terbiye; bir usûlü ve usûlde bir 
hikmeti iktiza ettirmiştir. Mûsevîlerin mukaddes kitabı şid- 
detlidir. Bu şiddete, yâni sıkı inzibat tedbirlerine yalnız beşerî 
yaşın çocukluğu değil ondan maada zaman ve muhitin hali de 
müessir olmuştur. 

Çünkü : 

Mûsevîler putperest bir dünyadan [Mısır muhitinden] 
alınmış, din terbiyesi verilmek üzere bir çöle getirilmiş, put- 
perest etraf ile ihtilât kesilmek için de ahkâmda şiddetli ted- 
birler alınmış ve o günün kitabında buna göre müeyyideler 
konmuştur. İşte şiddetli hükümlere bu hususî vaziyetin fevka- 
lâdeliği de sebep olmuştur. 

Netekim putperestlik hayatına alışkın nesiller tamamiyle 
ömürlerini çölde bitirip, yerlerini çölde hür yetişen din terbi- 
yesi görmüş yeni nesiller almadıkça Mûsevîler dünya ile ihti- 
lâfa geçirilmemiş, Filistine götürülmemiş, kırk sene çölde 
bekletilmiştir. 

İşte mûsevîlikteki inzibatî tedbirlerin şiddetine bu hâlin 
hususiyeti de sebep olmuştur. 

Fakat, beşeriyetin o yaş devirleri; gerek Mûsevîler için, 
gerek bütün insanlar için bir müddet sonra geçmiştir. Onun 
içindir ki, Hıristiyanlık gelmiş ve daha sonra da beşeriyetin 
rüşd devrinde Müslümanlık devri gelmiş ve bu devir [bütün 
beşeriyete] açılmıştır. 

Bu suretle her birinin kitabı muhteviyatı, bir evvelkini 
hafifletmiştir. 
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İncil-i şerif; sırf (ahlâk) kitabı ve Hıristiyanlar; şeriatta 
tamamen Mûsevî kitabına [Tevrât-ı şerîfe] bağlı olmasına rağ- 
men yine Hazret-i Îsâ zamanın iktizasına uymuş ve evvelki hü- 
kümlerden bazılarını hafifletmiştir. 

İşte Semavî kitapların müteaddit olmasının sebebi bun- 
dan, zamana göre hükümlerin hafifletilmesi, amelî, tatbikî 
hâle konması ve amelîliğini her zaman muhafaza etmesi lüzu- 
mundan ileri gelmiştir. 

Kur'ân-ı Kerîm'den sonraki beşerî hayat devreleri için 
ise bu vazife; Din âlimlerinin ictihadlarına intikal etmiştir. 
Mezheblerin bidâyette bile taaddüd etmesi bu lüzum ve zarû- 
retledir. Netekim Amerikada günden güne yeni ictihadlarla 
kurulan Hıristiyan Protestan mezheplerin adedi şimdiye ka- 
dar elliyi geçmiştir. İçlerinde tıpkı Müslümanlar gibi Allahın 
birliğine îmân edip ülûhiyyeti, teslisden münezzeh kılan (Mu- 
vahhid'ler - Unitarıan'ler) mezhebi de vardır. 

Kitaplar hakkında muhtasar malûmat : 

AHKÂM KİTAPLARI 

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Dinini; bir kül olarak ele alır. 
îmân temelini; Hazreti İbrâhîmin Allaha teslimiyet [İslâmiyet] 
esası üzerine kurar, ve Mûsevîlik, Hıristiyanlık, Muhammedî- 
lik devrelerini içine alan bu Hak dini; İslâmiyyet [Teslimiyyet] 
adı ite ortaya koyar. Ve bu üç ümmeti, mü'min ve İslâm sa- 
yar. Kendilerine verilen mukaddes kitaplar esasına göre de 
cümlesini (Kitab ehli) diye birlikte anar. 

Vâkıa'ya göre : 

Kitap ehli için iki şeriat [ahkâm] kitabı nâzil olmuştur. İlk 
kitap; (Tevrat-ı şerif), ikincisi ve sonuncusu (Kur'ân-ı Kerîm)- 
dir. 

Birincisindeki hükümler; ilk ümmetdeki beşerî yaş, baş 
zarureti   dolayısile   ve    bir   de   putperest    muhitden   Mûsevîlerin 
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tecrîd zarureti ile şiddetlidir. Çünki [yukarıda temâs edildiği 
gibi] Mûsevîler putperest dünyadan ilk ayrılıp din terbiyesi 
verilen bir ümmettir. 

Putperestlik; hayvanî temayüller, hırslar bakımından ip- 
tidaî insan nefsine, yâni nefsin havâ ve hevesine uygun, câ- 
zip ve tabiî kaideleri ihtiva eder. Ve insan; nefsine meyletmek 
sevk-i tabiîsi yüzünden putperestliğe meyletmiş ve onunla 
anlaşmıştır. 

Hak Din ise; bu hayvanî hale nihayet veren nizamdır. Hak 
ve hakikati bildiren kanundur. İnsanı; nefsinin fena meyille- 
rinden ayırıp ruhunun yüksek, güzel, insanî meyillerine yâni 
İlâhî irâdelere bağlar. Hak dine girmek; onun için iptidaîlere 
güç olmuş, ve tekrar putparestliğe kayılmamak için ilk din 
hükümleri ve tedbirleri şiddetli olmuştur. 

Bir hayvan niçin başı boş kalmak ister? İstediğini yap- 
mak için değil mi? İşte putperestliğe meyil edenler veya son- 
radan hak dine girmekten uzak kalanlar da bu düşünceye bağ- 
lanmışlar, nefsin istediği başı boşluğu, kayıtsızlığı, pervasız- 
lığı muhafaza için, nefislerinin her istediğini yapmak ve her 
istediğini mübah saymak için yolsuz, nizamsız, dinsiz kalmış- 
lardır. 

 
Onun için :  

Medeniyetle vahşetin, hak ile bâtılın, insaniyyet ile bar- 
barlığın, faziletle redîetin [habasetin] hududu; bu mülâhaza 
olmuştur. Putperestler bu hududun bir tarafında, hak dini 
kabul edenler de öbür tarafındadır. Biri; nefsinin kulu, diğeri; 
Allahın kuludur. Biri; nefsine hizmet eder. Diğeri; Allaha ve 
insanlığa hizmet eder. Birinde; terakkî ve medeniyyet var. Di- 
ğerinde bir ormanda yaşayan hayvanlar gibi iptidaî halde de- 
vam var. Biri nefsine taptığı için egoisttir, [şahsi düşünceli ben- 
likçi] hodbin, hodgâmdır. Yalnız alır fakat vermez. Diğeri Al- 
laha taptığı için diğergâmdır, elcanlıdır. Ve almaktan ziyade 
vermek ister. Ferâgat ehlidir. Fedâkârdır. 

İşte   sırf   islâh   ve   terbiye   zarûretiyle    Tevrat-ı    Şerif    hü- 
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kümlerinde (idam) cezasını verdiren öyle suçlar vardır ki Kur'- 
ân-ı Kerîm hükümlerinde bunlar; ya hafiftir veya hiç kaale bi- 
le alınmamıştır. Zira iki kitap arasında iki bin küsur sene geç- 
miştir. Bu müddet zarfında nesiller değişmiş, îmânlar kökleş- 
miş ve insanlar bazı suçları işlemek değil akla bite getirmiye- 
cek, ondan iğrenecek derecede yükselmiştir. 

 

KİTAPLAR ve DİN 

Allahın indinde [Kur'ân-ı Kerîm'in tarifine göre] bir tek 
din vardır. O da (İslâm) dinidir. Bu din mukaddematı esasın- 
da da (Hak Din), (Fıtrî Din), (Din-i Hanîf) gibi Kur'ân-ı Kerîm'- 
de isimler alır. Allahın benimsediği, medih ve tarif buyurduğu 
bu Din; hükmî ve tafsilî olmak üzere müteaddit kitapları ihti- 
va eder. Muhteviyatında değişmiş görülen kısımlar; bazı hü- 
kümlere ve müeyyidelerinin şiddetine münhasırdır. Ahlâk ve 
muaşeret kaideleri, muamelâtda adalet esasları aynıdır. Birbi- 
rini hem te'yid ve hem de tafsîl eder. Zirâ onlar; bütün bir in- 
sanlığın; bir Allah önünde, kardeşçe yaşamaları, Allah hizme- 
tinde işbirliği yapmaları ve insanlık gayretinde fikir ve his bir- 
liği duymaları, birbirine emniyyet telkin etmeleri için tedricî 
bir usûl ve nihâî bir gaye takip etmiştir. 

İmdi: Din bir olduğu gibi kitap dahi esasta ve gayede bir- 
dir. Gaye; Beşer çocuğunu yaş devresine göre safha safha ter- 
biye etmek ve nihayet insan kemâlinde onu mükemmel bir ha- 
le getirmektir. Bu kitabın bir sahifesi Tevrat-ı şerif ise, ikinci 
sahifesi İncil-i şerif, üçüncü sahifesi de Kur'ân-ı Kerîm diye 
fikren hepsi bir şirâzede toplanabilir. 

Mûsevî Mukaddes  kitapları : 

Mûsevî Mukaddes kitapları [yâni İsrâîl Peygamberlerinin 
kitapları] 39 dur. Böyle çok olmasının sebebi; bin beş yüz se- 
ne gibi uzun bir müddet, Benî Îsrâîl üzerinde beşerî tekâmü- 
lü   takibederek   onu   misyoner   [İlâhî   vazifeli]   bir   kavim   olmak 
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üzere terbiye etmek, onu Allahın din hizmetine hazırlayıp ye- 
tiştirmekti. 

İmdi : 

(Kitap ehli) dininin temeli; bu itinada Mûsevilikte kurul- 
muştur. Ve gerek ferd terbiyesine, gerek cemaat hayatı mua- 
şeret nizamına ait bütün kültür teferruat ve tafsilâtı; İsrâil 
peygamberleri kitaplarındadır. 

Mûsevî şeriatına bağlı Hıristiyanlık; Mûsevîliğin bir beşe- 
rî yaş devresine giriş safhasıdır. Ferd ve cemaat terbiyesinde 
yetişen Mûsevîliğe dünya cemiyeti hayatına girmek ve intibak 
etmek terbiyesini bu safha te'min etmektedir. Netekim İncil-i 
şerif, bunlara ait ahlâkî kaideleri ve umumî ideali ihtiva eder. 
İmdi Hıristiyanlık; Mûsevîliğin bu bakımdan yeni bir hayat 
safhası, fakat, hakikatte onun devamından ibârettir. 

Yalnız Muhammedîliktir ki. Mûsevîlik veya Hıristiyanlık 
gibi tahsisan ve münhasıran Mûsevileri hedef tutmaz. O; bü- 
tün beşeriyete hitap eder. Zirâ, beşeriyetin rüşt yaşına erdiği 
bir devrede gelmiş ve bu yaş devresinin iktizalarını tâlîm ve 
fi'liyatını talep buyurmuştur. Bu devrin iktizası; beşeriyete 
fert fert, hürriyet ve istiklâli temin ve cemiyette demokrasiyi 
tesistir. Bu devir; Allaha kulluktan mâdâ her kulluğu, kula 
esâreti reddeder. Ve bu gaye ile insanları harekete geçirir. 
Kurtuluşa sevk eder. İşte Muhammedîlik; Hazret-i İsânın ide- 
al olarak bıraktığı bu nihaî gayeyi beşeriyete hazırlamak için 
açılmış bir devirdir. Hareket, faaliyet ve kurtuluş devridir. Ne- 
tekim Mûsevî mukaddes kitabında Cenâb-ı Hak: (Ben yarattım, 
ben taşıyacağım, ben götüreceğim, ben kurtaracağım.) buyu- 
rur. İşte Muhammedîlik; bu gaye yolunda, bu devirde dünyayı 
hürriyet ve insanlık haklarını [gasp edenlerden] kurtarmak 
mücâdelesine sevk etmiş, ve dünyada demokrasi idareleri bil- 
fiil ancak bu devirden sonra kurulmuştur. Bu mücadde bu gün 
(1950 senesi) hâlâ devam edip gidiyor ve nihaî gayenin tahak- 
kukuna kadar devam edip gidecektir. 

Zirâ    Kur'ân-ı    Kerîm'in    şu   âyetine   göre    bütün    Peygam- 
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berler ve kitaplar ve onlarla beraber dinler dünyada insanla- 
rın hak ve adâlet üzere yaşamaları, ve bunun için müşterek 
hak ölçülere, müşterek ahlâk kaidelerine sahip olmaları ve 
ona göre muaşeret etmeleri, insanca yaşamaları için gelmiş- 
tir: 

Kur'ân-ı Kerimden : 

(57 - Hadîd - 25): «Biz Resullerimizi vâzıh âyetler ve mu- 
cizelerle gönderdik, ve onlarla beraber kitap ve mizân [hak öl- 
çüler] indirdik ki, insanlar, adâlette kaim olalar. [Yâni: insan- 
lar, hak ve adâletin iktiza ettirdiklerini yapsınlar ve onlara mu- 
halif olan hal ve hareketten sakınsınlar.] 

Bu âyet-i kerîme; insanlar arasında hakda eşitliği, nîmet- 
te ve külfette hakkaniyeti, haklara hürmeti ve böylece insanlık 
haklarının temin ve mahfuziyetini emretmektedir. İdârede ta- 
hakkümden, muamelede haksızlıktan tevakkıyı talep etmekte- 
dir. Sınıfsız, farksız ve ferdleri; hukukuna mutasarrıf ve hür- 
riyetine sahip ve kendini idâre edenlerin işlerini murakabe 
hakkına mâlik bir insan cemiyeti istemektedir. 

KİTAP EHLİ ÜMMETLERİN  
MÜŞTEREK KÜLTÜRÜ 

Evvelki bahislerde temas edildiği veçhile: 
Kitap ehli mü'minlerin, dinde müşterek kültürleri vardır. 
Ve bu müşterek kültür etrafında, bütün dünya müşterek zih- 
niyetler taşıyacaktır. 

Dört kitaplık Tevrat-ı şerif : 

Fert, aile, cemaat terbiyesine ait tafsilât, usûl ve talimatı 
ihtiva eder. Ve diğer 25 Beni İsrâîl Peygamberlerinin kitapla- 
rı, bu usûl ve tâlîmlerin kültürlerini nakleder. 

Onlardan  biri  olan  Hazret-i  Dâvûdun  mübârek  kitabı; 
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Zebûr-i Şerif — veya — Mezmurlar : 
Allaha münacât örneklerini ve münacât esasında geniş bir 

kültürü kendinde cem eder. 
İncil-i Şerif : 

Ahlâkiyyat esasında kültür, tâlîm, usûl ve tafsilâtı ihtiva 
eder. 

Ve insana dünyada insanca yaşamak fikrini ideal olarak 
verir ve bunun fiiliyat sahasına geçmesini müslümanlık dev- 
rine bırakır. 

Kur'ân-ı Kerîm : 

Peygamberimiz Efendimizin vazife ve memuriyyetlerine 
dâir yukarıda gördüğümüz (57 - Hadîd - 25) âyeti kerimesindeki 
esaslar dâiresinde beşeriyete rüşt ve kurtuluş devrini açar ve 
bu yolda bütün fikirleri, emirleri verir. İnsana insanlık hakla- 
rını ve hayata insanlığı gâye kılar, insanlığı da hayata hâkim 
kılar.İnsanlık haklarının gasıplardan kurtarılmasını, korunma- 
sını, ve muhafazasını hayata esas tutar. İnsana, insanca yaşa- 
masını temin edecek, ferdin hukukunu ve hürriyetini gözete- 
cek bir cemiyet kurulmasını hedef tutar ve bu cemiyete fert- 
lerin hak ve adâlet esasında, eşit haklarla iştirâkini, her fer- 
din çoban ve sürüden mes'ul olmasını ister. Bu esasta ferde 
murakabe hakkı verir ve cümlesine vazife ve mes'uliyetler 
tahmil eder.  

Cemiyet idâresinde halk irâdesinin hâkim olmasını ve an- 
cak böyle bir idârenin hak ve meşru olacağını tâlîm eder. 

İçtimaî yardımı, gerek fertler ve gerekse milletler ara- 
sında içtimaî hayata esas kılar. Ve insanlık haklarının müda- 
fası emrinde, ve azınlıkların çoğunluklar tarafından tecavüze 
uğramaları hâlinde, mağdurlara yardımı ve her ne fedakârlık 
bahasına olursa olsun, kurtarılmalarını emreder. 

Ferde; tekâmülü, başkalarına âzamî derecede faydalı ol- 
mayı gaye edindirir. 

Milletleri; dünyaya hak ve adâletin ikamesi, sulh ve mü- 
sâlemetin   istikrarı,   dünyanın   aleddevam  imar   ve   islâhı   işinde 
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ve fenalıklardan korunması, dünyaya iyiliğin hâkim kılınması 
ve yer yüzünün Allahın Melekûtuna hazırlanması emrinde iş- 
birliği ile mükellef kılar. Ferdlere ve milletlere hayat telâkki- 
sinde şu esasları tâlîm eder. 

1) Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. 
Bir insanı ihya edip kurtarmak, bütün insanları ihya et- 
mek gibidir. 
2) Bütün peygamberler, kitaplar ve hak ölçüler, insanlar 

hak ve adalet üzere yaşasınlar diye gönderilmiştir. 
3) Allah isteyeydi bütün milletleri bir tek ümmet, bir tek 

millet yapardı; fakat birbirinize bakarak iyilikte yarış edesi- 
niz diye muhtelif ümmetler kıldı, buyurur. 

KUR'ÂN-I  KERÎM  LİSANI 

Tevrat-ı şerif, ve diğer Mûsevî kitaplarındaki ifade; ekse- 
riyetle: (Allah böyle buyurdu) tarzındadır. Yâni, Allahın söz- 
lerini nakle tavassut suretindedir. 

Kur'ân-ı Kerîm'de ise bu aracılık yâni tavassut; yoktur. 
Doğrudan doğruya Allah söyler ve insana hitab eder. Hazret-i 
Muhammed Efendimiz; sureti umumiyede bu insanlardan biri 
mevkiinde bulunur. Yalnız Hazret-i Muhammed Efendimizin 
şahsına veya memuriyetine ait emirlerdedir ki muhatap Haz- 
ret-i Muhammed olur. Netice itibariyle bu anlaşılmak lâzımdır 
ki gerek insana gerek şahıslara hitab buyursun, Allah her hi- 
tabı muhataba kendi eder, vasıta kullanmaz. 

KİTABDAN  MAKSUD 

Kitabdan maksûd mânâdır. Mânâdan maksûd; üzerinde 
düşünmek, akıl erdirmek ve benimsemektir. Yâni hisse almak- 
tır. 

İşte müeyyideleri : 

(42 - Şurâ - 7): «Ve her Resûle kendi kavminin lisanıyla va- 
hiy  eylediğimiz  gibi  sana  da,    Mekkeyi   ve   havalisindeki   olanları 
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vukuunda şek ve şüphe olmıyan kıyamet günü ile inzar ede- 
sin [mes'ûliyet ve mükellefiyet der'uhte etmiş olan insanın 
ef'alinin bir muhasebesi günü geleceğini bildirip o günün ne- 
ticelerinden insanları sakındırasın] diye, Arap lisanı üzere 
Kur'ân-ı vahyeyledik. 

Diğeri : 

(38 - Saat - 29): «Âyetlerini düşünüp mülâhaza etmeleri 
ve onun muhtevi olduğu mev'izeler ve nasihatler ile kâmil akıl 
sahiplerinin mütenebbih olmaları için sana mübarek bir kitap 
indirdik.» 

Diğeri : 

(28 - Kassas - 51): «Ve biz onlara Kur'ân-ı isâl ettik [ulaş- 
dırdık] ki tezekkür edeler ve düşüneler.» 

Diğeri :  
 

(43 - Zuhraf -1(2÷3)): «Biz o kitabı, mânâsını anlayıp düşün- 
meniz için Arap lisânile gönderdik.» 

Diğeri : 

(57 - Hadîd - 17): «Akıl erdirip düşünmeniz için size âyet- 
lerimizi tavzih ve beyan ettik.» 

Diğeri : 

(39 - Zümer - 18): «Ya Muhammed, kelâmı işitip onun 
iyisine tâbi olan kullarımı müjdele, Allahın hidâyet ettikleri 
onlardır. Kâmil, akıl sahipleri de onlardır.» 

NETİCE : 

(42 - Şurâ - 13): «Allah size dinden (Nuh) a vasiyet eyle- 
diği şeyi Şeri' buyurdu. Yâ Muhammed, sana vahiy eyledi- 
ğimiz   ve   onunla   İbrâhîm   ve   Mûsâ   ve   İsâya  vasiyet  ettiğimizi, 
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dinin ahkâmını tamamiyle yerine getiriniz, ve onda tefrikaya 
düşmeyiniz.» 

İmdi : 

Allahın muradı hâsıl olmak için Kurân-ı Kerîm'in ne bu- 
yurduğunu bilmek ve bu suretle gerek yapılacak şeyleri yap- 
mak ve gerek sakınılacak şeyleri yapmamak için onların ne- 
ler olduğunu anlamak zarûridir. Ve alelumum Kur'ân-ı Kerîm'- 
den her hususta istifade etmek ve hisse edinmek için de bu 
zarûret vardır. 

İşte : 

Elhamdülillâh bu kitap; ilâhî maksada iki esasta uyuyor. 
Hem Türklere bildikleri dille Kurân-ı Kerîmi naklediyor, 
hem de tasnif, tertip ve fihrist voliyle öğrenilecek mevzuların 
kolaylıkla bulunmasını, ve çabuk öğrenilmesini mümkün kılıyor. 
Bu kolaylık usulü olmasa, insana, bir hususu öğrenmek için 
bütün Kurân-ı Kerîm'i gözden geçirmek icap eder. 

 
      _________________ 



 
 
TASNİF : 

Tasniften maksat; âyet-i kerimeleri; onlardaki mânâ, 
mefhum ve gayelere göre evvelâ birer araya toplamak, 

Ve sonra: 
Bu toplulukları; yekdiğeriyle alâka ve münâsebet dere- 

celerine göre bahislere bölünmüş olarak hepsini uygun bir 
taksimat ile kısımlar ve fasıllar halinde tertiplemek ve sıra ve 
sahife numaralariyle hepsini bir fihristte sıralamaktır. İşte 
tasniften maksat, netice itibariyle budur. 

Bunun faydası; [sırası geldikçe arzedildiği veçhile] bilin- 
mesi istenen bir mevzua ait kelâmullahı, bir bakışta derhal 
bulmak, hem de o mevzua ait ne kadar âyet-i kerîme varsa 
hepsini bir arada bulmuş olmaktır. 

Zira : 

Kurân-ı Kerîm'in Arapça metninde yukarıdaki vasıfları 
hâiz fihrist yoktur, Muayyen bir mevzua ait âyetin hangi sû- 
re-i şerîfede ve emsâlinin hangi sûre-i şerîfelerde olduğu belli 
değildir. 

Çünki Kurân-ı Kerîm âyetleri; hal ve zamanın iktizasına 
göre,   muhtelif   sebeplerle,    muhtelif    zamanlarda   ve   muhtelif 
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yerlerde nâzil olmuştur. Ve ayni hal, muhtelif zamanlarda da 
tekerrür etmiştir. Bu bakımdan da ayni mevzua âit âyetlerde 
esas bir olmakla beraber hâlin iktizasına göre ilâveler ve ifâ- 
dede ve talep kuvvetinde farklar vardır. 

Netice : 

Netice    itibariyle,    ayni    mevzudaki    âyet-i     kerîmeler    
Kur'ân-ı  Kerîm'in  muhtelif  sûrelerinde,  hattâ  bir  sûrenin  muh- 
telif  sahifelerinde  dağınık  olarak  yer  almıştır. 

İşte : 

Bu kitap; istenen âyetleri buluşda kolaylığı te'min gaye- 
siyle, tertiplenmiştir. Ve takip edilecek usûl sadece şudur: 

U S Û L  

Her hangi bir mevzuu öğrenmek isteyen insan; derhal 
kitap sonundaki fihristi açar. Mevzuun taallûk ettiği fasla, kıs- 
ma veya bahse bakar. İstediği mevzuu inşaallah akabinde bu- 
lur. Hizasındaki sahife numarasını okur, hemen o sahifeyi  
açar ve aradığı ile karşılaşır, maksad hâsıl olur. Allah; Kur'ân-ı 
Kerîmin feyzine, nûruna, şifâ vasfını hâiz nimetlerine cümleyi 
mazhar buyursun, âmîn. 

KÖŞELİ KERRELER - [PARANTEZLER] 

Âyet-i kerîmeler içinde görülecek köşeli, şu [ .... ] şe- 
kildeki kerreler içinde geçen sözler, âyet-i kerîmeyi izah için 
taraflımdan konmuştur. Âyet-i kerîmenin aslında yâni metnin- 
de onlar yoktur. Ve kerreler ile onlar asıldan tefrik ve tecrîd 
edilmiştir. 

Daha iyi anlaşılsın diye tarafımdan dercedilen o sözler; 
ya daha evvel geçen âyetlerin mânâ hülâsasıdır, ve yahut bi- 
linen esas maksada göre konmuş yardımcı bir kaç kelimedir. 
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KUR'ÂN-I KERÎM METNİNİN MUHTEVİYATI 

 UMUMÎ MALÛMAT 

Kurân-ı Kerîm cem'an 114 Sûre-i Şerifedir. Her birinin 

isimleri ve Kur'ân-ı Kerîm metnindeki sıra numarası ve nere- 
de nâzil olduğu ve  ihtiva ettikleri âyet-i kerîme sayısı şu cet- 
vele kaydedildi.  Hâvi olduğu 

Sûre-i şerife Nâzil olduğu yer          Ayet-i Kerime
sıra numarası         İsm-i   Şerifi adedi 

1 — Fatiha-i şerife  — Mekke                                . 7 
2 — Bakara  — Medine                               286 
3 — Âl-i İmran —       »                                   200
4 — Nisâ —       »                                   175
5 — Mâide  —       »                                   123 
6 — En'âm —   Mekke                              165
7 — A'râf  —       »                                   206 
8 — Enfâl —       »                                     76
9 — Tevbe  —       »                                   130 

10 — Yûnüs  —       »                                   109 
11 — Hûd  —       »                                   123 
12 — Yûsüf  —       »                                   111 
13 — Raad  — Medine                                 43 
14 — İbrâhim  — Mekke                                  52 
15 — Harar  —       »                                     99 
16 — Nahil  —       »                                   128 
17 — Esrâ  —       »                                   123 
18 — Kehf  — Medine                               110 
19 — Meryem — Mekke                                  98
20 — Tâhâ —       »                                   133
21 — Enbiyâ  —       »                                   112 
22 — Hac ' —       »                                    78
23 — Mü'minûn —       »                                   119
24 — Nûr — Medine                                 64
25 — Furkaan — Mekke                                  77
26 — Şuarâ —       »                                   227
27 — Nemil —       »                                      93
28 — Kasas  —       »                                      88 
29 — Ankebût  —       »                                      69 
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        Hâvi olduğu

Sûre-i şerife Nâzil olduğu yer     Ayet-i Kerime 
sıra numarası       İsm-i  Şerifi                 adedi 

30 — Rûm — Mekke  60 
31— Lokman —      » 34 
32 — Secde —      » 30 
33 — Ahzâb — Medine 73 
34 — Seba' — Mekke 54 
35 — Fatır —       » 45 
36 — Yâsîn —       » 83 
37 — Sâffât —       » 182 
38 — Saât —       » 88 
39 — Zümer —       » 75 
40 — Mü'min —       » 85 
41 — Fussilet —       » 54 
42 — Şurâ —       » 53 
43 — Zuhraf —       » 89 
44 — Duhan —       » 59 
45 — Câsiye —       » 37 
46 — Ahkaaf —       » 35 
47 — Muhammed — Medine 38 
48 — Fetih —      » 29 
49 — Hücerât —       » 18 
50 — Kaaf — Mekke 45 
51 — Zariyât —      » 60 
52 — Tûr —       » 49 
53 — Necim —       » 62 
54 — Kamer —       » 55 
55 — Rahmân —       » 78 
56 — Vâkıa —       » 96 
57 — Hadîd — Medine 29 
58 — Mücadele —       » 22 
59 — Haşir —       » 24 
60 — Mümtahine —       » 13 
61 — Saf —       » 14 
62 — Cum'a —       » 11 
63 — Munâfıkûn —          » 11 
64 — Tegâbün —        » 18 
65 — Talaak —       » 12 
66 — Tahrîm —       » 12 
67 — Mülk Tebârek —  Mekke 30
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Hâvi olduğu 
Sûre-i şerife Nâzil olduğu yer Ayet-i Kerime 
sıra numarası     İsm-i Şerifi adedi 
 

68 — Kalem — Mekke  52
69 — Hâka — » 52
70 — Maâric — » 44
71 — Nûh — » 28
72 — Cin — » 29
73 — Müzzemmil — » 20
74 — Müdessir                  — » 56
75 — Kıyâme — » 40
76 — İnsan — Medine 31
77 — Mürselât — Mekke 50
78 — Neba' — » 40
79 — Nâziât — » 46
80 — Abes — » 41
81 — Tekvîr — » 29
82 — İnfıtâr — » 19
83 — Mutaffıfin — » 36
84 — İnşıkak — » 25
85 — Burûc — » 22
86 — Tarık — » 17
87 — A'lâ — » 19
88 — Gâşiye — » 26
89 — Fecir — » 30
90 — Beled — » 20
91 — Şems — » 16
92 — Leyi —  » 21
93 — Duha — » 11
94 — inşirah — » 8
95 — Tin — » 8
96 — Alak — » 19
97 — Kadir — » 5
98 — Beyyine — Medine 8
99 — Zilzal — » 8
100 — Adiyât — Mekke 11
101 — Kana —       » 11
102 — Tekâsür — »            8
103 _ Asır — » 3
104 — Hümezo — » 9
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Hâvi olduğu 
Sûre-i şerife Nazil olduğu yer Ayet-i Kerime 

Sûre-i şerife 
sıra numarası       İsm-i 

Şerifi Nâzil olduğu yer Hâvi olduğu 
Ayet-i Kerime 

adedi 
105 — Fil 
106 — Kurayş 
107 — Mâûn 

 — Mekke 
— » 
— » 

5 
4 
7 

108 — Kevser  —       » 3 
109 — Kâfirûn  —       » 6 
110 — Nasır  — Medine 3 
111 — Tebbet — Mekke 5
112 — İhlâs  —       » 4 
113 — Falak  — Medine 5 
114 — Nâs  — Mekke 6 

sıra numarası       îsm-i  Şerifi adedi 
105 — Fil — Mekke 5 
106 — Kurayş —       » 4 
107 — Mâûn —       » 7 
103 — Kevser —       » 3 

 

109 — Kâfirûn —       »  6 
110 — Nasır — Medine  3 
111 — Tebbet — Mekke  5 
112 — îhlâs —       »  4 
113 — Falak — Medine  5 
114 — Nâs — Mekke  6 

    ________ 
TASNİFLİ  KİTABIN  MUHTEVİYATI 

Bu kitaba; Kurân-ı Kerîm'in bütün muhteviyatı derce- 
dilmiş değildir. Herkese her zaman lâzım olanlar seçilip alın- 
mıştır. Alınmıyanların ekserisi yalnız tarihle alâkası olan ve 
zamanın geçmesi ile tarihe mal olan kısımlardır. 

Bir ifâde ve açıklama : 
Kur'ân-ı Kerîm'in tasnifi ve fihristli Türkçesinin mevcû- 

diyetinden haberdar olan muhterem bir Hanımefendi çok alâ- 
kalanmış ve bu mübarek kitabın hemen tab'ına başlanması 
için iktiza eden parayı da kurumumuza lûtfen teberrû edip 
göndermiştir. 

Kendisinin isimlerini kitapta bildirmeği istedik. Müsaade 
buyurmadılar. (Allah bilir, kâfi) buyurdular. Fakat okuyucula- 
rımıza keyfiyeti bildirmekle hakkında hayır duaya vesile ola- 
cağımızı düşünerek şu kadarcık bahsetmeği vazife bildik. 

İlâhiyyat Kültür Te'lifleri 
Basım ve Yayım Derneği 

   _________ 
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KOLAYLIK İÇİN 

Bu kitabın işini kolaylaştırmak için ihtisar yolu tutulmuş- 
tur. Binlerce defa tekrarlanacak olan Sûre-i Şerîfe isimlerini 
yazmaktan ise, yalnız sıra numarasını ve Âyet-i Kerîme numa- 
rasını yazmak ile iktifa ve sadelik ihtiyar edilecektir. 

Meselâ [11 inci (Hûd) Sûre-i Şerîfesinin 21 inci âyeti] 
diye yazmayıp yalnız Sûre-i Şerîfe ve Âyet-i Kerîme numara- 
ları konmakla meselâ (11 - 21) diye yazılmakla iktifâ edilecek- 
tir. Bu esasa göre: 

Nerede arası çizgili iki sayı görülürse başındakinin Sû- 
re-i Şerîfe sıra numarası, sonrakinin o Sûre-i Şerîfe içindeki 
âyetin sıra numarası olduğu anlaşılmalıdır. 

KUR'ÂN-I  KERÎMİN  İKTİZA  ETTİRDİĞİ 
ŞARTLARA  RİAYET 

Kur'ân-ı Kerîm'in emrine tevfikan: 
1) Kur'ân-ı Kerîme abdestsiz [temiz olmadıkça] el sürül- 

memelidir. 
2) Kur'ân-ı Kerîmi okumağa (eûzü) ve (besmele-i şerî- 

fe) ile başlanmalıdır. 
Bu şartlara riayeti emreden âyet-i kerîmeler; bu kitabın 

inşaallah (Kur'ân-ı Kerîm) bahsine bakılarak görülür. 
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  TASNİFLİ  KİTABIN  METNİ 

Fasıllar, kısımlar, bahisler, taksimat sırası ile mevzulara giriş 

 
İLÂHİYYÂT 

ALLAH  MEFHÛMU 

Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçeleri: 

[İlk rakam; Sûre-i Şerife sıra numarasını, ondan sonraki 
rakam Âyet-i Kerîme sıra numarasını gösterir.] 

Eûzü billâh-i min-el-şeytan-irracîm 
Bismillâhir - rahmanirrahîm 

ALLAHIN MÂHİYYETİ 

Allah nûrdur : 
(24 - 35): «Allah; göklerin ve yerin nûrudur.» 

Allah gayri mes'uldür : 
(21 - 23): «Allah işlediğinden mes'ul değildir.» 
Allah Hay'dır : 
(3 - 180(2)): «O bizâtihî [yâni kendiliğinden] ve ezeldenberi 

(Hay) dır. [Yâni Allahın hayâtiyetini tecelli ettiren Hay ismi; 
âlemleri yaratmağa başladığı zamandan evvel tecelli etmiş- 
tir.]». 

 
Bâki yalnız onun veçhidir : 
(28 - 88): «Onun veçhinden [yüzünden] gayri her şey fâ- 

nidir.» 
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Yer yüzünde ne varsa fânîdir : 
(55 - 26 ÷ 28(26 ÷ 27)): «Yer yüzünde her ne varsa fânîdir. Celâl 

ve azamet, ve lûtuf ve kerem sahibi olan Rabbinin veçhi [yü- 
zü] bâkîdir.» 

Allah evlâddan münezzehtir : 

(2 - 117(116)): «Allah-ü-taalâ bir evlâd ittihaz eyledi dediler. 
O, bundan münezzehtir.» 

 

ALLAH TELÂKKİSİ 

UMUMÎ FİKİR 

(59 - 22 ÷ 24): «O Allahtır ki ondan başka bir ilâh yok- 
tur. Görüneni ve görünmiyeni bilen odur. Rahman ve Rahîm 
odur. O Allahtır ki, ondan başka bir İlâh yoktur. Hükümran- 
dır. Münezzehtir. Müsâlemetin [Sulh ve salâhın] yaradanıdır. 
Emniyet ve selâmeti verip yaşatandır. Her şeyin bakıp gözete- 
nidir. Kudretlidir. Her ziyanı cebir ve telâfi edicidir. Her aza- 
metin sahibidir. Allah kendisine katılan ortakların kâffesinden 
uzak ve üstündür. [Yâni hiç ortağı, benzeri yoktur. Kimseyi 
işine de karıştırmaz] her şeyi yaradan odur. (Âlem) in vücu- 
dunu yokdan var eden odur. Her şeye sûret veren odur. En 
yüksek, en güzel sıfatlar onundur. Yerde, gökte ne varsa, onun 
azamet ve kemâlini ikrar eder. Ve onu noksandan, kusurlar- 
dan tenzih edip uzak tutar. Ve takdis eyler. Aziz ve hakîm 
odur.» 

Diğeri : 

(19 - 1): «Allah kullarına kâfidir. Onları doğru yola götü- 
rür. Eli; bütün ellerden üstündür, her şeyi bilir, sözünde ve 
va'dinde sâdıktır.» 
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Diğeri : 

(10 - 3): Rabbiniz; o Allahtır ki gökleri ve yeri altı günde 
yarattı. Sonra arşın üstüne istivâ eyledi. Bütün dünya ve ahi- 
ret umûrunu O sevk ve idâre ve tedvir eyler. Onun izni olma- 
dıkça bir kimse için şefaatçi yoktur. [Yâni şefaat edenin şe- 
faat talebi de Allahın onda tecelli eden iradesiyledir.] İşte 
Rabbiniz böyledir. Ona ibadet ediniz. Düşünmez ve tezekkür 
etmez misiniz?» 

Her gün bir tavırdadır. 
 

(55 - 30(29 ÷ 30)):  O her gün   bir Şe'in'dedir.   Rabbınızın   hangi 
nîmetlerini inkâr edersiniz?» 

Allah, her varlığın sahibidir 

Bütün kuvvetin sahibidir. 

(2 - 165): «Bütün kuvvet ve kudret Allahındır.» 

Bütün izzetin sahibidir. 

(35 - 11(10)): «Bütün izzet [yâni büyüklük ve itibar Allaha 
mahsustur, bütün azamet ve kibriyâ ve bütün kıymet ve şeref 
Allahındır. Mahlûkda izzet ve itibar; Allahdan cüz'en tecelli 
eden ilâhî bir lûtuftur.]» 

Diğeri : 
(10 - 65): «İzzetin tamamı Allahın elindedir.» 
Her şeyin sahibidir. 
(15 - 21): «Hiç bir şey yoktur ki Onun hazineleri yanımız- 

da olmasın. O hazinelerden ma'lûm ve muayyen mikdarını in- 
zal eyleriz.» 

Diğeri : 

(31 - 26):  «Göklerde   ve   yerde   olan    şeylerin   cümlesi   Alla- 
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hındır. Muhakkak Allah halkın ibâdet ve hamdinden ganîdir 
ve bizatihi hamd'e müstahaktır.» 

ALLAHIN BİRLİĞİ 
Yegâne sahip ve yegâne merci' ve melce' odur. 

Birdir : 
(2 - 164(163)): «Ve Allahınız İlâh-ı vâhiddir. Birdir, ondan gay- 

ri İlâh yoktur. Dünyada kâffe-i mahlûkata nimetler ihsan ve 
iyilikler udici ve âhirette rahmet eyleyicidir.» 

Ondan başka Velî yoktur. 

(18 - 25(26)): «Bütün mahlûkatın ondan başka bir Velîsi yok- 
tur. Ve O; hükmüne kimseyi teşrik etmez, [yâni işinde ortak 
veya ortaklık kabul etmez.]» 

Mağfiret ondan dilenir, gayri melce' yoktur: 

(47 - 19): «Muhakkak bil Allahdan gayri İlâh yoktur. Ve 
günahın için ondan mağfiret dile.» 

Mü'mine akıl erdirmek gerektir. 

(40 - 68(67)): «Lâzımdır ki [Allahın] kudret ve vahdaniyyetini 
[düşünüp] akıl erdiresiniz.» 

Teslimiyyet şarttır. 

(21 - 108): «De ki muhakkak bana vahy'olundu ki İlâhınız 
bir İlâhtır. Ona tam bir teslimiyyet ile mevcûdiyetinizi [varlığı- 
nızı] teslim ettiniz mi? [Yâni Allahın irâdelerini teslimiyyet ile 
kabul ettiniz mi?]» 

İmânın temeli Allahın birliğine inanmaktır. 

(42 - 16): «Mîsak gününde Cenâb-ı Hakkın Rabliğini ve 
vahdaniyyetini    tasdik   ettikten   ve   Resûlün   davetini   duyduktan 
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sonra, vahdaniyyeti [birliği] emrinde mübahase edenlerin soh- 
betleri, Rabları indinde bâtıl ve hükümsüzdür. Ve onların üze- 
rine gazab olunur. Ve onlara şiddetli azab vardır.» 

Tek merci' zaruretine misâl : 

(39 - 29): «Allah-ü-taalâ bir mesel darbeder [yâni bir mi- 
sâl getirir] fena huylu bir kaç sahibi [efendisi] olan bir köle ile 
bir tek sahibi olup yalnız onun emrine tâbi bulunan köle mü- 
sâvi olur mu? Elhamdülillah, evet insanların ekserisi bir tek 
Rabba ibâdet ve hizmetin bir çok putlara ibâdetten hayırlı ol- 
duğunu bilmezler.» 

Diğeri : 
(9 - 119(118)): «Onlara yeryüzü daraldı. Gam ve kasvetle 

kalpleri sıkıldı. Allahın azâbından sığınıp iltica edilecek yerin 
ancak Allah olduğunu anladılar, bundan sonra onların da töv- 
belerini kabul eyledi. Allah; aşırı derece tövbeleri kabul eder. 
Rahîmdir. 

Tek ilticâ yeri : 

(51 - 50): «Allaha kaçın [koşup iltica edin.]» 

Diğeri : 

(11 - 4): «Merciiniz Allah-ü Taalâdır. O; her şeye kaadir- 
dir.» 

Her şeyin hal ve faslı hakkı Allahındır. 

(42 - 10): «Her hangi bir şeyde ihtilâf eylerseniz onun 
hükmü ve faslı Allah-ü-taalâyadır. Rabbim işte böyle Allahtır, 
ona tevekkül eder, ona teveccüh ve rücû eylerim [de].» 

Her iş için merci' Allahtır : 

(3 - 109): «Göklerde ve yerde olan her şey; Allahın malı, 
mülkü ve mahlûkudur. Umûrun kâffesi ona irca' olunur.» 

Diğeri : 
 

(64 - 4(3)): «Cümlenin mercii onadır.» 
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Başka iltica yeri yoktur: 

(18 - 26(27)): «Allahın kelimâtını tebdil ve tağyir edecek 
yoktur. Ve sen ondan başka ilticagâh bulamazsın.» 

Allahın elinden kaçılmaz : 

(42 - 31(35)): «Ve âyetlerimizde mücadele edenler bilsinler ki 
onlar îçin firar ve halâsa [kaçıp kurtulmağa] çare yoktur.» 

Allahdan gayrisinden korkulmaz : 

(16 - 52): «Göklerde ve yerde olanlar onun halkı ve mül- 
küdür. Ve Din daima ona mahsustur. Allahtan gayrisinden mi 
korkarsınız? [Korkmayınız].» 

Diğeri : 

(3 - 175): «Onlardan korkmayıp benden korkunuz.» 

Mâbut yalnız Allahtır: 

(18 - 13(14-15)): «[Eshâb-i Kehf; zamanın hükümdarı önünde] 
durup; (Rabbimiz; göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka 
bir Allaha ibâdet etmeyiz. Eğer ibâdet ederiz dersek yalan 
söylemiş oluruz.) dedikleri zaman biz onların kalblerine kuv- 
vet ve cesaret verdik.» 

Tevhid : 

(42 -13): «Allah tevhîdine dilediğini intihap eder. Ve ken- 
disine tam bir tevhid ile müteveccih olanı O; tevhide hidâyet 
eder.» 

Diğeri : 

(37 - 1 ve 2(1÷4)): «Kulluk makamında saf saf duranlar hakkı 
için, halkı günahlardan men' edenler hakkı için [mâbudunuz 
birdir.]» 
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Diğeri : 

(21 - 22): «Eğer göklerde ve yerde Allahtan gayri İlâh ol- 
sa idi gök ve yer umûru fesada uğrardı.» 

Allahın eşi ve benzeri yoktur: 

(42 - 11): «Onun misli gibi bir şey yoktur.» 

ALLAHIN MUKADDES HAKLARI 
Hamd ü sena : 

(16 - 75): «Hamdın cümlesi Allaha mahsustur.» 

Diğeri : 
 

(64 - 3(1)): «Hamd ona mahsustur.» 

Diğeri : 

(1 - 6(2)): «Hamd-ü senâ gökleri ve yeri yaratan, zulmetleri 
ve nûru halk eden Allah-ü-taalâya mahsustur.» 

İbadet yalnız Allaha : 

(72 - 19(18)): «Allah ile beraber bir kimseye ibâdet etmeyin.» 

Diğeri : 

(17 - 23 ve 24(23)): «Ondan başkasına ibâdet etmemeği ve 
anaya babaya iyilik etmeyi Rabbin kat'iyyen emretti.» 

Diğeri : 
(18 - 111(110)): «Rabbinin likâsını isteyen [yâni cemaline ve 

cemal tecellisine kavuşmak isteyen] iyilik işleri işlesin. Ve 
Rabbinin ibâdetine kimseyi teşrik kılmasın. [Yâni ortak kıl- 
masın.]» 

Dua yalnız Allaha : 

(13 - 14): «Ona dua etmek haktır. Ondan başkasına dua 
edenlere hiç bir şeyde icâbet olunmaz [duaları kabul olun- 
maz.]» 
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Birliğe riayet : 

(4 - 35(36)): «Allaha tapın. Ona hiç bir şeyi şerik koşmayın.» 

Allahın mukaddes hukûku hududu : 

(4 - 29(30)): «Allahın hududunu [yâni hukukunu] tecavüz edip 
[yâni aşıp] ve gerek kendi nefsine, gerek başkasına zulüm su- 
retiyle bu nehy'olunan şeyleri işleyen kimseyi yakında cehen- 
nem ateşine eriştiririz.» 

Tek iltica yeri : 

(3 - 135): «Allahtan gayri günahları kim af eyler? [Yâni 
günahtan insan kendini ancak Allahın mağfireti ile kurtara- 
bilir. Allahtan gayri kimsenin günahı izâle etmek hak ve im- 
kânı yoktur.]» 

ALLAHIN SIFATLARI VE İSİMLERİ 

Güzel isimleri : 

(59 - 24): «Onun güzel isimleri vardır.» 

Diğeri : 

(7 - 180): «Allah-ü-taalâ'nın güzel isimleri vardır. Ona o 
isimlerle dua ediniz.» 

Diğeri : 

(7 - 1): «Allah Latîf [yâni lûtfedici], Mecîd [yâni kadri bü- 
yük] ve Sâdıktır.» 

Diğeri : 

(85 - 14): «O; Gafûr-el-Vedûd [yâni mağfiret eden ve se- 
ven] dir.» 

İnâyet ve kerem sahibidir. 

(27 - 74(73)): «Muhakkak Rabbın insanlar üzerine inâyet ve 
kerem sahibidir.» 
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Her şeyin Rabbidir : 

(6 - 164): «O; her şeyin Rabbidir.» 
 
Sever :  

(5 - 57(54)): «Onları [Allah] sever, onlar da Onu [Allahı] se- 
verler.»      

Her şeye kaadirdir : 

(16 - 77): «Allah her şey üzerine kaadirdir.» 

Kullarını sever : 

(3 - 30(31)): «Ve Allah; kullarını sevendir.» 

Mağfiret ve merhameti : 

(42 - 5): «Agâh olun ki Allah; Gafûr-el-Rahîmdir. [Yâni 
mağfiret ve merhamet buyurucudur.]» 

Diğeri : 

(15 - 49): «Kullarıma ilân edip bildir ki ben [Allah] Ga- 
fûr-el-Rahîm'im [Yâni mağfiret ve merhamet ediciyim.]» 

Lutuf edicidir : 

(42 - 19):«Allah kullarına lutuf edicidir. İstediği kadar 
rızıklandırır. Ve O; kavî ve azizdir.» 

Her şeyin evveli, sonu, zâhiri ve bâtınıdır : 

(57 - 1 ÷ 5(2 ÷ 3)): «Her şeye kaadirdir. Her şeyden evvel ve her 
şeyden âhir, her şeyden zâhir ve her şeyde bâtındır; ve her şe- 
yi bilicidir.» 

Her gün bir durumdadır : 
(55 - 30(29 ÷ 30)): «O her gün bir şe'in'de [hâl ve tavırda] dır. 

Rabbinizin hangi nîmetlerini inkâr edersiniz?» 

Varlık Allahındır, Mahlûklar onun muhtaclarıdır : . 

 
(35 - 16 ve 17(15 ÷ 16)):  «Ey  insanlar,  siz   Allaha  fakirler  ve  muh- 
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taçlarsınız. Ganî [varlıklı] ve bizâtihi [kendiliğinden] hamd'e 
müstahak olan; Allahtır. Eğer isterse sizi giderip,yerinize yeni 
bir halk getirir.» 

İnâyet ve kerem sahibidir : 

(3 - 174): «Cenâb-ı Hak pek   büyük fazıl ve   kerem sahi- 
bidir.» 

Diğeri : 

(31 - 16): «Allah, Latîf ve Habîrdir.» 

Kalplerde ne olduğunu bilir : 

(67 - 14): «O; kalbleri halk eden; onlarda ne olduğunu hiç 
bilmez mi? O; Latif ve Habîrdir.» 

Merhamet eden, sevendir. 
   

        (11 - 89(90)): «Rabbim merhamet ve müveddet sahibidir, de- 
di. [Şuayb Peygamber kavmine.]» 

Bakıp koruyan ve merhametlidir. 

(12 - 64): «Allah hıfz ve siyânet edenlerin hayırlısıdır. Ve 
O; merhamet edenlerin merhametlisidir.» 

Diğeri : 

(16 - 47): «Muhakkak Allah kullarına re'fet ve şefkat sa- 
hibi, merhametlidir.» 

Yaşayandır: 

(40 - 65): «O; bizâtihî ve ezeldenberi Hay'dır. Ondan baş- 
ka İlâh yoktur.» 

İşitici ve görücüdür : 

(42 - 11): «Ve O; işidici ve görücüdür.» 

Şefkatli ve merhametlidir : 

(57 - 9): «Allah kullarına şefkatli ve merhametlidir.» 

33 



Arş-ı azîmin sahibidir : 

(27 - 25(26)):   «Ondan  gayri  İlâh  olmıyan  Allah;  arş-ı  azîmin 
sahibidir.» 

Rahmeti geniş ve her varlığın sahibidir : 

(6 - 133): «Rabbin rahmeti vâsi' ve ganîdir.» 

ALLAHIN  KEMÂLİ 

Hiç kusursuzdur : 

(36 - 83): «Her şeyin melekûtü [yâni tasarrufu ve hüküm- 
ranlığı] elinde olan Allah; Her ayıp ve noksandan münezzeh- 
tir. [Yâni tam mânâsı ile hiç kusursuzdur.]» 

Diğeri : 

(17 - 108): «Rabbimiz; her ayıp ve noksandan münezzeh- 
tir. Rabbimizin vaadi her halde vâki olacaktır, derler.» 

Hatalı münakaşalar : 

(31 - 20): «Ve insanlardan bazıları vardır ki; bilmeksizin 
ve yolsuz, ve kitâb-ı münîrsiz Allah-ü-Taalânın zat ve sıfatında 
mücadele ve mübahese ederler.» 

YARADICILIĞI 

(59 - 24): «O Allahdır ki, yaradıcıdır. Mevcûdatı yoktan 
var edendir. Her şeye sûret verendir.» 

Her şeyin yaradanıdır : 

(39 - 62): «Allah her şeyin hâlikıdır.» 
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Diğeri : 

(10 - 4(34)): «Halkı hiç yoktan yarattı.» 

Ağaçla ateş yakmak : 
(36 - 80): «Size yeşil ve yaş ağaçtan ateş çıkarır ki ondan 

ocaklarınızı yakarsınız.» 

İzahı : 

Kibritle ve çakmak taşı ile bir şey tutuşturmak imkânları 
bulunmadan çok evvelki zamanlarda insanlar; odunları bir- 
birine sürte sürte kurutur ve ağacı yanacak hale getirir tutuş- 
tururlardı. Bu çok külfetli bir ocak yakma tarzı olduğu için 
istirahat günü olan Cumartesi günleri ateş yakmamak hususu 
Mûsevîlere emredilmişti. Fakat Mûsevîler en kolay tarzda ocak 
yakılmak imkânları vücud bulduktan sonra da sırf emrin şek- 
line bağlı kalarak bu memnuiyete riayet ettiler. 

Allah yaradıcıdır : 

(36 - 81): «Gökleri ve yeri yaradan onların mislini halk 
etmeğe kaadir değil midir? Evet, kaadirdir. O Allah bilici ve 
yaradıcıdır.» 

Her bir şeyin vücûd bulması, irâdesi iledir : 

(41 - 47): «Tomurcuklarından meyvelerin çıkması, dişi 
mahlûkatın gebe kalması ve hamlini vaz'etmesi; ancak O'nun 
ilmi [irâdesi] iledir.» 

Her nimet Allahtandır : 

(16 - 53): «Sizde olan her nimet Allahtandır.» 

Hamd-ü senâ, her şeyin hâlikı, sahibi Allaha mahsustur : 

(6 - 1): «Hamd-ü senâ; gökleri ve yeri yaradan, zülmetleri 
ve nûru halk eden Allah-ü-taalâ'ya mahsustur.» 
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ALLAHIN TASARRUFU 
   ALLAHIN  İHÂTASI  VE  BİLGİSİ 

Düşünceleri bilir : 
(5 - 8(7)): «Allah kalbde olan düşünceleri bilir.» 

Diğeri : 

(16 - 19): «Allah, gizlediğiniz ve aşikâr eylediğiniz şeyleri 
bilir.» 

Diğeri : 

(40 - 19): «Allah; gözlerin hiyânetini ve sînelerdeki gizli 
şeyleri bilir.» 

Halkın ihtiyacını bilir : 

(48 - 5(4)):  «Allah   halkın   mesâlihini   [ihtiyaçlarını]   bilir   ve 
tedbirinde hikmetlidir.» 

 
Her şeyi tamamıyle bilir : 

(2 - 29): «O; her şeyi kemâliyle ve tamamiyle bilir.» 

Diğeri : 
(36 - 80(79)): «O; kâffe-i mahlûkata Alîmdir.» 

Diğeri : 

(6 - 59): «Bir yaprak düşmez ki onu bilmesin.» 

Diğeri : 

(53 - 32): «O; sizi topraktan yarattığı vakitten ve anaları- 
nızın karnında cenîn halinde olduğunuzdan beri hâl ve şanı- 
nızı pek iyi bilir. Kendi nefsinizi tezkiye etmeyin, ittika edeni 
[Allahtan sakınanı] Allah daha iyi bilir.» 
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Mülkiyeti ve hâkimiyeti 

(6 - 80): «Rabbimin ilmi her şeyi muhittir. [Her şeyi ihata 
edip kaplamış ve kavramıştır.] Tezekkür etmez ve düşünmez 
misiniz?» 

Diğeri : 

(7 - 185): «Onlar, göklerin ve yerin melekûtüna [Allah ta- 
rafından tasarruf ve hâkimiyetine] ve Allahın yarattığı şey- 
lere ibret gözüyle bakmazlar mı?» 

Her şeyi muhittir : 

(17 - 61(60)): «Zikret onu ki, biz sana, Rabbin insanları ihata 
etmiştir dedik.» 

Diğeri : 

(41 - 53(54)): «Agâh olun ki, Cenab-ı Hak her şeyi muhittir. 
[Her şeyi ihata etmiştir.]» 

Bütün tasarruf ve mülkiyet onundur: 

(64 - 2(1÷2)): «Dünya ve âhirette Mülk [mülkiyet] ve tasarruf 
onundur. Sizi halk eden odur.» 

Her şey Allahındır : 

(4 - 126): «Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi Alla- 
hındır. Ve Allah her şeyi muhit oldu.» 

Göklerde ve yerlerde hüküm ve icraat Allahındır : 

(65 - 12): «O Allah ki yedi semayı ve onun misli arzı halk 
etti. Allahın emir ve kazası onlar arasında cârî ve nâfiz olur. 
Ta ki Allahın her şey üzerine kadir olduğunu ve her şeyi muhit 
olduğunu bilesiniz.» 

Göklerde ve yerlerde her ne varsa onundur : 
(20 - 5 ve 6): «O Rahmândır ki, arş üzerine istivâ etti. 
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Göklerde ve yerde ve aralarında ve toprağın altında her ne 
varsa onundur.» 

Diğeri : 

(42 - 12): «Göklerin ve yerin anahtarları onundur.» 

Allah nûru ile her şeyi ihâta etmiştir : 

(41 - 54): «Ve âgâh olun ki,   Cenab-ı Hak her şeyi mu- 
hittir.» 

Her noktada tasarruf ve mülkiyyet Allahındır : 

(3 - 189): «Göklerin ve yerin mülkü ve tasarrufu Alla- 
hındır.» 

Allah öldürür ve diriltir ve hepsi ona dönerler : 

(15 - 23): «Biz öldürürüz ve diriltiriz, vâris biziz.» 

Gaybı ancak Allah bilir : 

(72 - 25 ÷ 29(26 ÷ 27)): «Gaybı bilen odur, [gayb onundur.] Ve gay- 
bı kimseye açıklamaz. Ancak Resûllerinden ihtiyar edip razı 
olduğuma [lüzum gördüğüne] onun bazısını bildirir.» 

 

 

ALLAHIN  KİFÂYETİ 

KEFÂLETİ ve VEKÂLETİ 

Her şeyin yaradanı ve vekîlidir : 

(39 - 62): «Allah her şeyin hâlikıdır ve her şey üzerine 
vekîldir.» 

Allah kâfîdir : 

(3 - 173): «Bize Allah kâfîdir; ve ne güzel vekildir.» 
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Diğeri : 

(25 - 31): «Sana yol gösterici olarak Rabbin kâfîdir.» 

Diğeri : 

(65 - 2(3)): «Allaha tevekkül edene Allah kâfîdir.» 

Diğeri : 

(39 - 38): «De ki, Allah kâfîdir tevekkül edenler ona te- 
vekkül etsinler.» 

Diğeri : 

(33 - 48): «Ve Allaha tevekkül eyle Allah; vekil olarak 
kâfidir.» 

Diğeri : 

(39 - 36): «Allah kuluna kâfî değil midir? Seni Allahtan 
gayrisi ile korkuturlar. Allahın dalâlete bıraktığı kimseye hi- 
dâyet edecek yoktur.» 

Allahı vekil ittihaz et : 

(73 - 8(9)): «O meşrık ve magribin Rabbıdır. Ondan gayrı 
İlâh yoktur, onu kendine vekil ittihaz et.»  

Diğeri : 

(40 - 44): «Ben işimi [Allaha] havale ettim. Muhakkak Al- 
lah; kullarını görüp gözedicidir.» 

Her mahlûk ondan ister : 
(55 - 29): «Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler.» 
 
Rızklandıran Allahtır : 

 

(29 - 60): «Ne kadar hayvan vardır ki rızkını arkasına 
yüklemez, onları ve sizi rızklandıran Allahtır.» 
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Her şeyi ihsan etti : 

(14 - 34): «Ve size istediğiniz her şeyi verdi.» 
Allanın rahmeti her ihtiyacı karşılar : 

(7 - 156): «Ve rahmetim her şeyi ihtiva eder. [Yâni her 
şeyi kaplar, her ihtiyaca cevap verir.]» 

Allah kâfidir : 

(17 - 96): «Sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâ- 
fîdir.» 

Allah vekil olarak kâfîdir : 
(3 - 33(173)): «Ve Allaha tevekkül et, Allah; vekil olarak kâ- 

fîdir.» 

Her nimet Allahdandır : 

(16 - 53): «Sizde olan her nîmet Allahdandır.» 

Sana Allah kâfîdir : 

(8 - 65(64)): «Ey Nebî, sana Allah, ve sana tâbi olan mü'min- 
ler kâfîdir.» 

Her mahlûkun rızklanmasını Allah üzerine almıştır : 

(11 - 6): «Yer yüzünde bir yürüyen [mahlûk] yoktur ki, 
illâ onun rızkı; Allah-ü-Taalâ üzerinedir. [Yâni hiç bir mahlûk 
yoktur ki, onu rızıklandırmağı Allah üzerine almış olmasın. 
Her mahlûkun rızkına Allah kefildir. Ve esbabını yaratıp rı- 
zıklandıran odur. Ve bu esasta sebep olarak kullanılan mah- 
lûklar; Allaha hizmet etmiş, Allahın (Rezzak) isminin tecelli- 
sinde Allaha yardım etmiş olurlar. İmdi bir insanın gerek 
kendi rızkını, gerek alâkalı kimselerin rızıklarını temin için 
sarf ettiği emek; Allaha hizmet yolunda sarf olmuş, ibâdetten 
bir kısım demek olur.]» 

Allah bana kâfidir : 

(9 - 130(129)): «Kendinden başka İlâh olmıyan Allah; bana 
kâfidir. Ona tevekkül ettim ve O; büyük arş'ın Rabbidir.» 
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ALLAHIN YAKINLIĞI 

Her nerede olsanız : 

(57 - 4): «Her nerede olsanız o sizinledir.» 

Allahın yakınlığı : 

(8 - 24): «Ve biliniz ki Allah; insanla, kalbi arasına girer.» 

Diğeri : 

(50 - 16): «Biz ona   [insana]   şah damarından daha ya- 
kınız.» 

Diğeri : 

(56 - 83(85)): «Ve biz ona [halet-i nez'ide bulunana] sizden 
daha yakınız. Ve lâkin siz görmezsiniz.» 

Allah bizimle : 

(9 - 41(40)): «Mağarada iki kişi idiler. Arkadaşına: mahzun 
olma, Allah bizimle beraberdir. Derdi.» 

ALLAHIN  DOSTLUĞU 
VE ŞEFAATİ 

Dost Allahtır : 

(7 - 3): «Allahtan gayrı dost aramayın.» 

Salihlerin dostu ve velîsi : 

(7 - 196): «Benim Velîm, ve dostum; kitabı indiren Allah- 
tır. O; salihlerin dostu ve velîsidir.» 

Dostumuz, Mevlâmız : 

(8 - 41(40÷41)): «Biliniz ki Allah; sizin dostunuz ve mevlânızdır. 
O ne güzel dost, ve ne güzel yardımcıdır. Ve her şeye kaa- 
dirdir.» 
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Başka dost ve yardımcı yoktur : 
(9 - 117(116)): «Sizin için ondan başka bir dost ve yardımcı 

yoktur.» 

Diğeri : 

(29 - 22): «Allahtan başka size dost ve yardımcı yoktur.» 

Diğeri : 

(26 - 83 ÷ 87(77 ÷ 82)): «Dostum; ancak, Âlemlerin Rabbidir. O 
Rabbim ki, beni yarattı. Ve hidayet eyledi. Beni yedirir ve içi- 
rir. Hasta olursam bana şifâ verir. Beni öldürüp sonra ihyâ 
eder. Ve kıyamet gününde benim hatalarımı mağfiret etme- 
sini ondan umarım, dedi. [İbrâhîm kavmine]» 

Dost ve yardımcı : 

(2 - 107): «Ve size Allahtan gayri dost ve yardımcı yok- 
tur.» 

Diğeri : 

(5 - 58(55)): «Sizin dostunuz ve velîniz; Allah ve Resûlü ile 
mü'minlerdir.» 

Allahın askerleri : 
 

(5 - 59(56)): «Allah; ve Resûlünü ve mü'minleri dost ve velî 
ittihaz edenler; Allahın askeridirler, ve onlar galiplerdir.» 

Yardımcı, şefaatçi yalnız Allahtır : 

(32 - 4): «Ondan gayri sizin için bir yardımcı ve şefaatçi 
yoktur. Hiç düşünüp tezekkür etmez misiniz?» 

Allaha yapışın : 

(22 - 78): «Allaha yapışın. O; sizin mevlânız ve sahibiniz- 
dir. Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.» 
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Sever :                                                                    . 

(5 - 57(54)): «Onları sever, onlar da onu severler.» 

Dost ve şefaatcı : 
(6 - 51): «Onlara Allahtan gayri dost veya şefaatçi yok- 

tur.» 
Mü'minlerin dostu ve yardımcısı : 

(3 - 67(68)): «Allah; Mü'minlerin dostu ve yardımcısıdır.» 

Şefaatin kâffesi Allahın : 

(39 - 44): «De ki, şefaatın kâffesi, Allah-ü-Taalâyadır. 
Göklerin ve yerin, mülkü ve tasarrufu onundur. Ve cümleniz 
ona rücu' edersiniz.» 

Diğeri : 

(78 - 37): «Ona [kıyamet gününde] kimse şefaat için hi- 
taba [şefaat, tavassut dilemeğe] kaadir olmaz.» 

Dikkat : 

Allahın; seven sıfatlarını mütâlea için (Allahın isim ve 
sıfatları) bahsine bakmalı. Orada: Vedûd ve Raûf gibi seven 
mânâsında, muhabbet ifâde eden vasıflar vardır. 

 

ALLAHIN  İMDADI 
  NUSRAT  VE  YARDIMI 

Allahın imdadı : 

(8 - 9): «Rabbınızdan nusrat ve galebeyi dileyip duâ eyle- 
diğinizde size icabet ve (peyderpey bin melekle imdad eyliye- 
ceğim) buyurdu.» 

Diğeri : 
(8 - 10):  «Allah-ü-Taalâ   meleklerle   yardımı   size   galip   ve 
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mansur olacağınıza beşâret [yâni düşmanınız üzerine galebe 
edeceğinize nusrat bulacağınıza müjde] ve kalbinizde itmînan 
hasıl olsun için [yâni kalbiniz mutmain ve rahat olsun diye] 
verdi. Galebe ve nusrat ancak Allah-ü-Taalâ tarafındandır.» 

Sabır ve sebat : 
 

(8 - 66(65)): «Eğer sizden sabır edici yirmi kişi olursa iki yüz 
kişiye ve sizden yüz kişi olursa [size saldıran] kâfirlerden bin 
kişiye galebe ederler.» 

Diğeri : 

(8 - 67(66)): «Eğer sizden sabır edici yüz kişi olursa Allahın 
izni ile iki yüz kişiye ve bin kişi olursa iki bin kişiye galebe 
eder. Allah sabır edicilerle beraberdir.» 

Allahın galip kıldığını mağlûp edecek yoktur : 

(3 - 160): «Eğer Allah size nusrat ederse size galebe ede- 
cek kimse yoktur.» 

Mü'minlere nusrat ve yardım : 

(30 - 47): «Bizim üzerimize mü'minlere nusret ve yar- 
dım hak idi.» 

Diğeri : 

(40 - 51): «Biz Resûllerimize, ve mü'minlere dünya haya- 
tında ve kıyamet gününde nusrat ve yardım ederiz.» 

Galebe ve nusrat Allahdandır : 
(8 - 10): «Galebe ve nusrat ancak Allahdandır.» 
Diğeri : 
(47 - 7): «Ey mü'minler; eğer Allaha yardım ederseniz, 

[yâni Allahın irâdesinin fi'le gelmesine yardım ederseniz] o 
da size nusrat eder ve ayaklarınıza sebat verir.» 

44 



ALLAHIN  KURTARICILIĞI 

    Kurtarıcılıkta Allaha yardım ve hizmet edenler 
Allahın askerleridirler 

Bütün askerler Allahındır : 

(48 - 4): «Göklerin ve yerin bütün askerleri [yâni hizmet 
unsurları] Allah-ü-Taalânındır.» 

Allahın askerleri : 
(37 - 171 ÷ 173): «Muhakkak, Resül kullarımız için, onlar 

mansur olacaklardır. Askerimiz galip gelecektir diye ezelî il- 
mimizde hükmümüz sebkat etti. [Yâni Allah ezeldenberi bunu 
kanun kat'iyyetinde icra mevkiine koydu.]» 

Diğeri : 

(58 - 22): Allah onlardan [Allaha hizmet edenlerden, yâni 
(kalblerine îmânı yazmış ve birer rûh ile te'yid etmiş olduğu 
mü'minlerden)] ve onlar da Allahdan razı olurlar. Onlar; Al- 
lahın askerleridir. Âgâh olun ki, Allahın askerleri, Fevz-ü-fe- 
lâha [yâni kurtuluşa, selâmet ve saadete] erenlerdir.» 

Kurtarıcılık  misâlleri 
Tûfan vak'asında : 

(37 - 77(76)): «Onu [Nuh'u] ve ehlini büyük belâdan kurtar- 
dık.» 

Diğeri : 

(37 - 74): «Ancak bu azab ve helâkdan ihlâslı kullarımız 
kurtuldular.» 

Helak olacak zümre : 

(46 - 35): «O günde [azâbın geldiği günde] fâsik olan ka- 
vimden başkası helâk olmaz.» 

Kurtulanların hamd-ü senası : 

(23 - 28):  «Sen  [Nûh]   ve   seninle   beraber   olanlar   gemiye 
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girdiğinizde: (bizi zâlim olan kavimden kurtaran Cenab-ı Hak- 
ka hamd-ü senâ olsun) de.» 

Kurtulacak olanlar : 

(10 - 103): «Sonra [azâb gelince] Resûllerimizi ve îmân 
edenleri kurtarırız. Çünki mü'minleri kurtarmak bizim üzeri- 
mize haktır. [Yâni Allah bunu; ezelî ve ebedî bir ulûhiyyet ik- 
tizası olarak üzerine almıştır.]» 

Hazret-i Yûnüs'ün duası : 
 

(21 - 88): «[Vakta ki Yûnüs] duâ ve nidâ eyledi. Ona icâ- 
betle onu gamdan [balığın karnından] kurtardık. Biz mü'min- 
leri böyle kurtarırız.» 

Hazret-i Hûd : 

(7 - 72): Onu [Hûd'ü] ve onunla beraber olanları rahme- 
timizle kurtardık.» 

Diğeri : 

(11 - 58): «Vaktâ ki [helâkleri hakkında] emrimiz geldi; 
Hûd'ü îmân edenlerle beraber olarak tarafımızdan rahmet ile 
ağır azabdan kurtardık.» 

Hazret-i Sâlih : 

(11 - 66): «Vaktâ ki, emrimiz [helâkleri hakkındaki hük- 
mümüz] geldi. (Sâlih) i ve onunla beraber îmân edenleri rah- 
metimizle o günün azabından kurtardık.» 

Hazret-i Şuayb : 

(11 - 93(94)): Vaktâ ki emrimiz geldi. (Şuayb'ı) ve onunla be- 
raber mü'minleri kemal-i rahmetimizden kurtardık.» 

Mûsevîlik devrinde Kurtarıcılık misâli 

Benî İsrail : 

(10 - 84):  Mûsa  kavmine:  Ey  kavmim  [Allaha]  îmân  ettiniz 
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ve Allaha teslim oldunuzsa ona tevekkül ediniz. [O sizi selâ- 
mete çıkarır] dedi.» 

Diğeri : 

(10 - 85 ve 36): «Onlar da Allaha tevekkül ettik: (Ya Rab- 
bi bizi zâlim kavmin [Firavnlerin] belâ ve mihnetine dûçar 
kılma. Ve kemal-i rahmetinle bizi kâfir olan kavimden kurtar) 
dediler.» 

Diğeri :       
(20 - 77 ve 78(80)): Ey İsrâîl oğulları, biz sizi düşmanınızdan 

kurtardık.» 

Diğeri : 

(106- 3 ve 4): «İmdi bu Beyt'in [Beyt'ullahın] Rabbine 
ibâdet etsinler ki, O, onları açlıklarında doyurdu. Ve korku- 
dan emin kıldı.» 

Diğeri : 

(2 - 49): «Ey İsrâîl oğulları, sizi Âl-i Firavn'dan kurtar- 
dığımı da hatırlayın.» 

Diğeri : 

(7 - 141): «Düşününüz ki biz sizi; size en fena azâbı çek- 
tiren, oğullarınızı katledip kızlarınızı hayatta bırakan Firavn 
ve cemaatinden kurtardık.» 

Diğeri : 
(26 - 64(65)): «Mûsayı ve onunla beraber olanların cümlesi- 

ni kurtardık.» 

Hazret-i İsâ : 

(5 - 113(110)): [Hazret-i İsâya hitap] onlara mucizelerle geldi- 
ğin zaman seni öldürmeğe kasdeden İsrâîl oğullarının aleyhine 
uzanan elinden seni kurtardım.» 
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      PEYGAMBERLERİN  KURTARICILIĞI 

Peygamberlik ve lisan : 

(14 - 4): «Biz gönderdiğimiz Resûlleri kendi kavimlerinin 
lisâniyle gönderdik ki, onlara hakkı beyan ve izhar edeler.» 

Allah yolunda mukaatele : 

(3 - 146): «Enbiyadan ne kadarı kendileriyle beraber olan 
bir çok etbaiyle Allah yolunda mukatele ettiler ve kendilerine 
isabet eden musibetlerden ve müşkülâttan yılgınlık ve âcizlik 
izhar etmediler. Zaafa uğramadılar. Düşmana zillet gösterme- 
diler. Allah; musibetlere sabır ile sebat edenleri sever.» 

Hazret-i Mûsâ ve Hârûn aleyhimisselâm :   
(37 - 114(114 ÷ 122)): «Mûsâ ve Hârûn'a iyilik edip onları ve kavim- 

lerini büyük belâdan kurtardık. Onlara nusret verdik, düş- 
manlarına galip oldular, ve onlara Din ahkâmını beyan eden 
Kitabı verdik, ve onları doğru yola hidâyet ettik. Sonrası üm- 
metler arasında zikr-i cemillerini bıraktık. Mûsâ ve Hârûn'a 
selâm olsun. Biz iyilik edenleri böyle mükâfatlarız. Onlar bi- 
zim kullarımızdandır.» 
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HAZRET-Î  MUHAMMED  EFENDİMİZİN 

KURTARICILIK  MEMURİYETLERİ 

 

(7 - 157): «O Nebi-i ümmi onlara iyilik etmeği emreder 
ve kötü işlerden onları sakındırır. İyi şeyleri onlara helâl kı- 
lar. Fena ve müstekreh şeyleri haram kılar. Omuzlarındaki 
ağır yükü [istibdadı, tahakkümü] kaldırır. Üzerlerinde bulu- 
nan zincirleri ve bukağıları çıkarır [yâni: tahakkümden, esa- 
retten kurtarıp hürriyete ve insanlık haklarına kavuşturur.] 
İşte o Nebî'ye îmân ile ona itibar ve hürmet eden ve düşman- 
larına karşı ona yardım eyleyen ve onunla beraber nâzil olan 
nûra [Kur'ân-ı Kerîm'e] tâbi' olanlar necât ve halâsa 
[kurtuluşa, selâmet ve saadete] erenlerdir.» 

Hazret-i Muhammed Efendimiz ve ümmeti : 

(9 - 89(88)): «Ve lâkin Resûl; ve onunla beraber îmân edenler; 
nefisleriyle cihâd ederler, [yâni kendi bedenlerini ve varlıkla- 
rını kullanarak Allah yolunda hak müdafaası için duruşurlar.] 
İşte hayırların cümlesi onlardadır, ve felâh bulanlar da [saade- 
te erenler de] onlardır.» 

İnsan kurtarıcılığı : 
 

(5 - 35(32)): «Ve bir insanı [kurtarıp] ihyâ eden de sanki, bü- 
tün insanları ihya etmiştir. [Bir insanı kurtarmanın ehemmi- 
yeti bu kadar büyüktür.]» 
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Allah ile mahlûkları arasında 
münasebât ve muamelât 

ALLAHIN  İRÂDE  VE  MUÂMELESİNDE  İSTİKLÂLİ 

HÜKM-Ü EZEL 
MUKADDERAT 

Hidâyet ve dalâlet : 

(39 - 37(36÷37)): «Allahın dalâlete bıraktığı kimseye hidâyet ede- 
cek yoktur, ve Allahın hidâyet buyurduğuna da şaşırtacak yok- 
tur.» 

Allah irâdesini fiile getirir : 

(33 - 17): «De ki eğer Allah size bir fenalık murad etse ve 
yahut size rahmet irâde eylese, sizi Allahdan men' ve muha- 
faza edecek kimdir, ve onlar Allahdan başka bir velî ve yar- 
dımcı bulmazlar.» 

Ölüden diri, diriden ölü : 

(3 - 26(27)): «Ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarırsın.» 

Allahın elinden kurtuluş yoktur : 

(6 - 17): «Eğer Allah seni belâ ve nikbete ve zarara uğ- 
ratırsa onu Allahdan gayri giderip kurtaracak yoktur. Eğer O 
seni bir hayır ile taltif ederse [onu da senden men edecek, se- 
ni mahrum edecek kimse yoktur.] O her şeye kaadirdir.» 

Ölüm Allahın elindedir : 

(3 - 145): «Bir nefse Allahın izni olmadıkça [irâdesi lâhik 
olmadıkça] ölmek yoktur.» 
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Allahın azâbını önliyecek yoktur : 

(13 - 11): «Allah bir kavme fenalık murad etse irâdesini 
red edecek yoktur. Ve onlara Allahdan gayri dostluk edecek 
bulunmaz.» 

Atan da Allahtır, isabet ettiren de : 

(8 - 17): «Atıp [vurduğun] zaman sen atmadın ve lâkin 
Allah attı [vurdu.]» 

Her şey Allahtandır : 

(4 - 76(78)): «Eğer onlara bir iyilik isâbet etse bu; Allahtan- 
dır derler. Eğer bir fenalık erişse bu sendendir derler, onlara 
söyle, her şey gibi bu da Allahtandır.» 

Rızk genişliği ve kısıntısı : 

(34 - 39): «De ki, muhakkak Rabbim; kullarından diledi- 
ğine rızkı geniş verir, yayar, ve dilediğinden onu kısar.» 

Allahın verdiğini men edecek veya vermediğini verecek yoktur : 

(35 - 2): «Allahın insanlara açtığı rahmetini tutup men 
edecek, tutup men eylediğini de gönderecek ondan başka kim- 
se yoktur.» 

Diğeri : 

(67 - 21): «Eğer Allah rızkını keserse, sizi rızklandıracak 
kim vardır?» 

Resûl zevceliği muafiyet te'min etmez : 

(66 - 10): «Onlara hiyânet eylediklerinden, Resûl zevcesi 
olmaları onları Allahın azâbından kurtarmadı, ve onlara (ce- 
henneme girenlerle beraber girin) denildi.» 

Kimine zenginlik kimine kanaat : 
(53 - 48): «Bir takımı zengin eden ve bir takımı da kanaat 

ettiren odur.» 
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Îmân Allah vergisidir. 

(49 - 7 ve 8): «Ve lâkin; Allah size îmânı sevdirdi, ve onu 
kalblerinizde süsledi. Ve küfrü ve fısk'ı ve isyanı kerih gös- 
terdi. Onlar [Allahın irâdesi ile] doğru yolu bulanlardır. Ve 
doğru yolu bulmak Allahın lûtuf ve keremi ve nimetidir.» 

Hazret-i Süleyman'a : 
(38 - 39 ve 40(39)): «Bu; bizim vermemiz ve ihsanımızdır. İs- 

tediğine hesapsız ver ve istediğinden imsak et dedik [Süley- 
mana.] 

Dilediğini nûruna hidâyet buyurur : 

(24 - 35): «Allah dilediğini nûruna hidâyet eder.» 

Allahın istediği olur : 

(53 - 24): «Yoksa insana her temenni edip dilediği şey 
olur mu? [Olmaz].» 

Şefaat kimsenin elinde değildir : 

(78 - 37): «O; Rabbın; göklerin ve yerin ve aralarındaki 
şeylerin Rabbı ve yaradanı olan Rahmândır. Ona kimse [bir 
kula] şefaat için [kıyamet günü] hitaba kaadir olmaz, 
[yâni kimse kimseye şefaat edemez.]» 

Mucize Allaha mahsustur : 

(13 - 38 ve 39(38)): «Her hangi bir Resûlün Allahın izni olma- 
dıkça mu'cize getirmeğe kudreti yoktur.» 

Her ilhâm Allahtandır : 

(91 - 8): «Fücûrunu da takvasını da ilhâm etti.» 
Doğru yolu Allah açar : 

(10 - 25): «İstediğini doğru yola hidâyet buyurur.» 

Mekirler : 

(13 - 42): «Mekirlerin cümlesi Allahındır.» 
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Diğeri : 

(7 - 99): Allahın mekrinden emin mi oldular. Allahın 
mekrinden ancak hüsranda olan kavim emin olur.» 

Dalâlet ve hidâyet : 

(14 - 4): «Allah istediğini dalâlete ve dilediğini hidâyete 
götürür.» 

Her şeyi veren de alan da Allahdır : 

(3 - 25(26)): «Ya Muhammed, söyle: (Ya Rabbi sen mülkün 
mâlikisin [sahibisin] mülkünü istediğin kimseye verir ve onu 
dilediğinden geri alırsın, istediğini aziz eder, ve dilediğini ze- 
lîl edersin. Hayırın kâffesi senin elindedir. Ve sen her şeye 
kaadirsin.)» 

Hidâyet Allahın elindedir : 

(40 - 35(33)): «Allahın hidâyet etmediğine hidâyet eden ol- 
maz.» 

Diğeri : 

(16 - 9): «Doğru yolu göstermek Allaha aittir. Eğri yol- 
lar da vardır. Eğer Allah istese idi cümlenizi hidâyet eder- 
di.» 

Her şey Allahın mülkü ve mahlûkudur : 

(3 - 129): «Göklerde ve yerde olan her şey; Allah-ü-Taa- 
lânın mülkü ve mahlûkudur. Kullarından dilediğini mağfiret 
eder ve dilediğine azâb eyler. Allah Gafûrürrahîm'dir.» 

Dilediğine azâb ve dilediğine mağfiret eyler : 
 

(5 - 43(40)): «Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü Al- 
lah-ü-Taalâ'nındır. Dilediğini azâb eder ve dilediğini mağfi- 
ret eyler. Allah her şeye kaadirdir.» 

Sapmak ve doğrulmak : 

(6 - 39): «Allah; dilediğini yolundan saptırır, ve dilediğini 
de doğru yol üzerine kılar.» 
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Rızkı dilediğine bol verir : 

(13 - 26): «Allah dilediğine rızkı çok çok verir, ve dile- 
diğine kısar.» 

Diğeri : 
(42 - 12): «Dilediğine rızkı bast edip yayar. Ve dilediğine 

kısar.» 
 

Diğeri : 
(17 - 30): «Rabbın dilediğine rızkı bast edip yayar, ve di- 

lediğinden sıkar.» 

Şefaat : 
(34 - 23): «O Allah-ü-Taalâ'nın indinde bir şefâat nâfi' ol- 

maz, meğer ki, onun izin verdiği kimselere fâide eder.» 

Dilerse bir kavmi yok eder yerine diğerini getirir : 
(14 - 19 ve 20): «Bilmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak 

olarak yarattı. Dilerse sizi mahvedip yerinize yeni bir kavim 
getirir ve bu; Allah-ü-Taalâya güç değildir.» 

Ol! emri : 

(16 - 40): «Biz bir şeyin olmasını irâde eylediğimiz zaman 
ona emrimiz: (ol) demektir. O da derhal olur.» 

Diğeri : 
(19 - 35): «Bir şeyin olmasını hükmeyledikte; ona: ol! 

der ve o şey de derhal olur.» 

Diğeri : 
(3 - 46(47)): «Allah dilediğini halk eder. Ve bir şeyin halk ve 

icadını hüküm ve irâde eylerse o şeye (ol!) emrini verir. Ve o 
da derhal olur.» 

Diğeri : 
(6 - 73): «Kıyamet gününde dilediği şey için (ol) diye em- 

reder. O da derhal olur.» 
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Diğeri : 
(36 - 82): «Bir şeyin olmasını murâd eyledikte onun emri 

(ol!) demektir. O şey derhal olur.» 
Diğeri : 
(16 - 77): «Kıyâmet saatının emri, bir göz kırpma kadar 

belki daha azdır. [Yâni bu kadar kısa bir zamanda emrin icabı 
vâki olur.] Allah her şey üzerine kaadirdir.» 

Diğeri : 
(2 - 118(117)): «Gökleri ve yeri örneksiz ve emsalsiz yaradan 

odur. Bir şeyin olmasını hüküm ve kaza ederse ona (ol!) bu- 
yurur ve o da derhal olur.» 

MUKADDERÂT 

(7 - 34): «Her ümmet için bir muayyen vakit vardır. O 
vakit hulûl eyledikte bir dakika bile te'hir olunmazlar ve tak- 
dim de edilmezler.» 

Diğeri : 
(54 - 49 ve 50): «Biz her şeyi mukadder olduğu üzere 

halk ettik, bizim emrimiz ancak bir emirdir. Göz yumup açın- 
caya kadar icra olunur.» 

         LEVH-İ  MAHFÛZ 

(57 - 22): «Arza veya nefsinize hiç bir musîbet isâbet et- 
mez ki, illâ o; arzı ve sizi halk etmezden evvel yazılıdır [Allah 
indinde taayyün etmiştir. Yâni zamanında vukuuna hakkın 
irâdesi taallûk etmiştir.] 

Herkesin nasibi taayyün etmiştir : 
(65 - 3): «Cenab-ı Hak; her şey için bir miktar tâyin bu- 

yurmuştur.» 

Maîşet ve hizmet tertibi : 
(43 - 32): «Biz dünya hayatında onların maîşetlerini arala- 

rında taksim ettik bazıları bazıları tarafından istihdam olunsun 
için, bazını bazı üzerine derecelerle yükselttik.» 
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Diğeri : 
(3 - 145): «Bir nefse Allah-u-taalânın izni olmadıkça öl- 

mek yoktur. Bu da müeccel olarak yazılıdır, [yâni zamanı gel- 
diği anda vukubulmak üzere her insan hakkında yaradılma- 
dan evvel yazılmıştır.]» 

Diğeri : 
(17 - 86(84 ÷ 85)): «Ve bir şey için bunu yaparım deme, Allah is- 

terse yaparım, de. [yâni bir şeyi yapmak eğer mukadder ise 
mümkündür, değilse imkânsızdır.] çünkü, size ilimden [haki- 
kat ilminden] az bir şey verilmiştir. [Yâni Allahın bildirdiği ka- 
darı bilinmiştir.]» 

Diğeri : 
(54 - 49 ve 50): «Biz her şeyi mukadder olduğu veçhile 

[yânî hilkatten evvel levh-i mahfûzda taayyün etmiş olduğu 
üzere] halk ettik; bizim emrimiz ancak bir emirdir. Göz yumup 
açıncaya kadar icra olunur.» 

Diğeri : 
(34 - 3): «Zerreden daha küçük ve daha büyük hiç bir şey 

yoktur ki, kitab-i mübîn de [yâni Levh-i mahfûz'da] yazılı ol- 
masın.» 

Diğeri : 
(10 - 61): «Yâ Muhammed, sen, bir olmazsın, Kur'ândan 

birşey telâvet etmezsin, amellerden bir amel işleyemezsiniz 
veyahut ona azmetmezsiniz illâ biz sizin üzerinize şâhit ve göz- 
cüyüz. Yerde ve gökte bir zerre kadar, ondan daha küçük ve- 
ya daha büyük hiç birşey Rabbinden gizli kalmaz. Cümlesi 
(Kitâb-i Mübîn) de [yâni Lehv-i Mahfuz da] yazılıdır.» 

İZAHI : 

Yukarıdaki âyet-i Kerîmeden anlaşıldığına göre Allah, 
bir insanın yaptığı en küçük bir hareket ve işi görmekle, bil- 
mekle   kalmıyor,   o  en  küçük  hareket  ve  fiillerin  de   Levh-i  mah- 
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fuzda insanların yaradıldığından evvel taayyün etmiş bulun- 
duğunu bildiriyor. Levh-i mahfûzun ne olduğunu bu vesile ile 
muhtasaran tarif edelim: 

Cenâb-ı Hak; hılkat mukaddemesindeki ilk irâdesinde 
kendi isimlerini, sıfatlarını izhar etti ve yaradacağı her mah- 
lûkun A'yân-ı sâbitesini [yâni sâbit ayınlarını] da meydana koy- 
du. İşte Levh-i mahfûz budur. Nitekim: 

İkinci irâdesinde, Allahın isimleri ve sıfatları faaliyete 
geçti. Ayni zamanda (A'yân-ı sâbite)nin karşılığı olan insanla- 
rın ruhları ve sonra vücutları meydana geldi. Ve (ayn-ı sâbit- 
lerindeki) muayyen kadere göre, vakitleri geldikçe, ruhlar, 
dünyaya gelmeğe başladılar. Ve ana karnındaki çocuğun te- 
şekkülü tamamlanmış vücûduna girdiler ve yine evvelce 
(ayn-ı sâbit) de muayyen kadere göre dünyada ömürlerini ge- 
çirdiler. 

İşte (Levh-i mahfûz), (kader) veya (alın yazısı) denilen sâ- 
bit ve muayyen hayat safhaları; (A'yân-ı sâbite) de tertiplen- 
miş ve taayyün etmiştir. İmdi levh-i mahfûz; böylece (A'yân-ı 
sâbite) demektir. 

Diğeri : 
(22 - 70): «Bilmezmisin ki, Allah; gökde ve yerde olanı bi- 

lir. Bütün bunlar levh-i mahfûzda yazılıdır, [yâni hilkattan ev- 
vel A'yan-i sâbite ile tertiplenmiş ve ta'yîn ve takdir edilmiş- 
tir.]» 

İmdi : 
Doğum gibi ölüm dahi ayn-i sâbitteki takdire göre tam 

muayyen zamanında vâki olur. İşte şu âyet-i kerîme onun vazıh 
müeyyidesidir: 

(3 - 156): «Ey mü'minler, siz ticâret için sefere gidip ora- 
da ölen veya gazâya çıkıb katlolunan kardeşler için: (Eğer ya- 
nımızda kalsalardı ölmez veya katlolunmazlardı) diyen kâfir- 
ler gibi olmayınız! [yâni onlar her nerede olsalar ölürlerdi. 
Kaderin hükmünden hiç bir şey, hiç bir yer onları ayıramaz- 
dı.]» 
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M U A M E L Â T  
 

HER EL ÜSTÜNDE ALLAH ELİ 

(48 - 10): «Ve seninle mübayaa edenler; [el verip sözle- 
şenler] Allah ile [rıdvan isimli bîat]ta bîat etmişlerdir. Al- 
lahın eli onların elleri üzerindedir.» 

 
MUAMELÂTTA ALLAHIN TEESSÜRÜ 

Allaha eza verenler : 

(33 - 57): «Onlar ki Allaha ve Resûlüne ezâ ederler. On- 
lara Allah; dünya ve âhirette lânet etmiştir. Ve onlara hakîr 
ve zelîl edici azâbı hazırlamıştır.» 

 
ALLAHIN  SÜNNETİ  VE  MEŞİYYETİ 

(Yâni mahlûkata muamelesinde ve onları sevk ve 
idâresinde âdeti): 

Allah âdildir : 
(40 - 19(20)): «Allah-u taalâ adaletle hükmeder.» 

Verdiği kadar'la mükellefiyet : 
(65 - 5(7)): «Allah; bir kimseyi ancak ona verdiği kadar'la 

mükellef kılar ve Allah güçlükten sonra kolaylık kılacaktır.» 
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Kolaylığımızı ister : 
(2 - 185): «Allah sizin kolaylığınızı ister güçlük istemez.» 

Tâkat gctirilmiyccek şeyi teklif etmez : 
(2 - 286): «Allah, hiç bir nefse tâkati olmıyan şeyi teklif 

etmez [yâni kimseyi takat getiremiyeceği bir şeyle mükellef kıl- 
maz.]» 

 
Diğeri : 
(6 - 152): «Biz bir nefs'i ancak tâkat getireceği kadar mü- 

kellef kılarız.» 

Diğeri :  
(23 - 63(62)): «Biz bir nefsi ancak tâkatinin genişliği kadarı 

ile mükellef kılarız.» 

Yükümüzü hafifletmek ister : 
(4 - 27(28)): «Allah üzerinizden yükü hafifletmek ister.» 

Güçlükle beraber kolaylık : 
(94 - 5): «Muhakkak güçlük ile beraber kolaylık vardır.» 

Yâni : 
Her hangi bir insanın tâkati ölçüsüne göre, kendine güç 

gelen her teklifin muhakkak bir de kolaylığı, kolay tarafı var- 
dır. İşte her kesin vazifesi; mükellefiyetlerin kendi takatına uy- 
gun cihetini araştırmak onu bulup tatbik etmek ve bu suretle 
amelsiz kalmamaktır. 

(55 - 31): «Ey teklif altında bulunan [yâni başı boş olmayıp 
birer mükellefiyyet ve mes'ûliyyet taşımak üzere yaradılmış 
olan] İns-ü Cin; yakında sizin hesabınızı görür, ve size mükâ- 
fat ve cezanızı ta'yin ederiz.» 

 
Dinde güçlük yok : 
(22 - 77(78)): «Ve emri Dinde üzerinize müşkül kılmadı. [Yâ- 

ni Dinde güçlük yoktur. Herkese uygun tarafları ve kolaylık- 
ları vardır.]» 
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Allah zulüm etmez : 

(10 - 44): «Allah insanlara hiç bir şeyde zulmetmez. Lâkin 
insanlar kendi nefis'lerine zulmederler.» 

Adalet : 
(3 - 17(18)): «Her hususta adâlet icrâ eyler.» 

Zulüm : 
(40 - 35(31)): «Allah kullarına zulmü irâde etmez.» 

Diğeri : 
(3 - 108): «Allah kullarına zulmü istemez.» 

 
Diğeri :  
(4 - 39(40)): «Allah kimseye bir zerre ağırlığında zulüm etmez. 

Zerre kadar sevâb ve iyilik olursa onu kat kat arttırır ve [ilâ- 
veten] kendi tarafından da büyük sevâb vardır.» 

Diğeri : 
(42 - 41): «Muhakkak Allah zâlimleri sevmez.» 

Diğeri : 
(28 - 50): «Allah zâlim olan kavmi hidâyet etmez.» 

Diğeri : 
(46 - 10): «Allah zâlim kavme hidâyet etmez.» 

Allah güçlük istemez : 
(5 - 7(6)): «Cenâb-ı Hak size güçlük kılmak istemez. Ve size 

nîmetini tamamlamak ister. Ona şükrediniz.» 

Ceza günü : 
(46 - 35): «O günde [azâb gününde] fâsik olan kavimden 

gayrisi helâk olmaz.» 

Nankörlük : 
(39 - 3): «Allah; nîmete küfran eden [nankörlük eden] ya- 

lancıyı hidâyet buyurmaz.» 
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Hiyânet : 
(8 - 60(58)): «Allah hiyânet edenleri sevmez.» 

Gaybi bilmek :  
(72 - 25 ÷ 29(26 ÷ 27)): «Gaybi bilen Odur [Allahtır]. Ve gaybi kim- 

seye açıklamaz. Ancak Resullerinden ihtiyar edip razı olduğu- 
na onun bazısını bildirir.» 

Hesap gününde âmel karşılığı : 
(31 - 16): «[Lokman; oğluna]: Ey oğlum, eğer sen bir ka- 

yanın içinde veya göklerde veyahut arzın bir tarafında olsan 
ve bir hardal tanesi ağırlığında bir şey yapmış bulunsan Al- 
lah-u Taalâ onu muhakkak hesap günü meydana kor [ve lâyığı- 
nı verir] Allah latîf ve habîrdir.» 

Seyahati temin için : 
(17 - 67(66)): «O Rabbiniz ki Kemâl-i fazl-u kereminden kazanç 

aramanız için denizde gemileri yürüttü.» 

Toprağın iyisi, fenası : 
(7 - 58): «İyi ve münbit yerin nebatı; Rabbinin izniyle gü- 

zel çıkar. Ve fena yerde de ancak güç ve az nebat yetişir.» 

Hayr ve şer : 
(2 - 217(216)): «İkrah ettiğiniz öyle şey olur ki o size hayırlı 

olur. Ve sevip arzuladığınız öyle şey olur ki, o size şer olur. 
Allah bilir [hakikatleri] ve siz bilmezsiniz.» 

HAKKIN YERİ 

Hak ve bâtıl : 
(21 - 18): «Biz ancak hak ile bâtıla hücum eyleriz'ki, hak; 

bâtılı mahveder. Ve o zaman bâtıl da zâil olur.» 

Mücrimler : 
(8 - 8): «Mücrimler bundan ikrah eder ve istemezlerse de 

[Allah] hakkı yerine getirecek ve batılı izâle ve iptâl edecek- 
tir.» 
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Allah nûrunu tamamlayıcıdır : 

(61 - 7 ve 8(8)): «Onlar ağızlariyle Allahın nûrunu söndür- 
mek isterler. Müşrikler ikrah etseler bile Allah; nûrunu ta- 
mamlayıcıdır.» 

Hak gelir ve bâtıl gider : 
(17 - 82(81)): «Ve de ki, Hak geldi ve bâtıl gitti. Muhakkak 

bâtıl; hakkın önünde gidici oldu.» 

Köpük gider cevher kalır : 
(13 - 17): «Ateşte erittiğiniz madenin de sel gibi üstünde 

köpüğü vardır. Bu suretle Allah; hak ve bâtılda misâl getirir. 
Selin üzerindeki köpük zayi' olup gider. İnsanlara faydası olan 
su veya cevher; yerde bâkî kalır.» 

Diğeri : 
(2 - 15): «Allah onlarla istihza eder ve onları azgınlıkların- 

da şaşkın ve perişan olarak bırakır.» 

YER  YÜZÜNÜ  SÂLİHLER  İDARE  EDECEK 

Âkıbet : 
(21 - 105): «Yer yüzüne Salih kullarım vâris olacaklardır. 

[Onlar dünyanın idâresini ele alacaklardır.]» 

Mes'ûliyyet : 
(2 - 284): «Nefs'inizde olan her şeyi âşikâr etseniz de giz- 

leseniz de Hak-taalâ sizi ondan dolayı hesaba çeker, dilediğini 
af eder ve dilediğini azâba sokar.» 

Diğeri  : 
(3 - 53(54)): «Yahudiler hiyle ve mekr'eylediklerinden Ce- 

nâb-ı Hak da onlara mekr etti.» 

Allahın mukaddes hakları hududu : 

(4 - 29(30)):   «Allahın  hududunu   tecavüz  ve,  gerek  kendi  nef- 
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sine ve gerek başkasına zulüm suretile bu nehy'olunan şeyleri 
işliyen kimseyi yakında cehennem ateşine erişdiririz.» 

Mağfiret : 
(4 - 30(31)): «Eğer siz nehy'olunduğunuz büyük günahlardan 

sakınırsanız, biz de sizin büyük günahlarınızı kefaret eder ve 
bağışlarız. Ve sizi bir makam-ı kerîm olan cennete idhal ede- 
riz.» 

 
İsteyene göre : 
(4 - 83(85)): «İyilik isteyenlere ve iyilik için şefaat edenlere on- 

dan nasib olur. Fenalık için şefaat edenlere de ondan şefaati 
kadar nasib vardır. Allah; her şeye muktedir ve şahitdir.» 

Helâk olacak olan zâlimlerdir : 
(6 - 47): «Onlara de ki: Eğer Allahın azâbı birdenbire bas- 

tırsa veyahut açıktan açığa gelse ondan; zâlim olan kavimden 
mâdâsı helâk olur mu söyleyiniz.» 

Evliyâullah hakkında : 
(10 - 62) «Âgâh olun ki Allahın evliyâsı için korku yoktur, 

ve bir şeyde mahzun olmazlar.» 

(63) Ve Allahın evliyâsı ki îmân eder. Ve Allahtan korkup 
âsîliklerden sakınırlar. 

(64) Onlar için dünya hayatında ve ahirette her türlü be- 
şâret ve müjde vardır. Allahın kelâmında değişiklik yoktur. 
Bu; büyük fevz-ü necâttır, [yâni büyük kurtuluş ve saadete, 
selâmete eriştir]. 

Sabır : 
(11 - 114(115)): «Sabret, muhakkak Allah iyilik işleyenlerin ec- 

rini zayi' etmez.» 

Hesap gününde : 
(16 - 111): «O günde [hesap gününde] kimseye zulüm 

olunmaz.» 
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Nankörler haklarında : 

(16 - 112): «Allah-ü taalâ; emniyyette ve rahatta olup her 
tarafları bol bol rızık geldiği halde, Allahın nimetlerine küfür 
eylediklerinden dolayı Allahın açlık ve korku libâsını giydir- 
diği kariyye ile mesel darb eder. [yâni Allahtan nâil oldukları 
emniyet içinde ve rahat yaşamak gibi ve bol rızk gibi nimetlere 
karşı nankörlük ve küfredenler; açlık ve korku dolu bir haya- 
ta dûçar olurlar.] 

Allahın dediği olur : 

(19 - 63(61)): «Muhakkak Allahın va'di hasıl olacaktır.» 

Allahın hikmeti : 

(22 - 52): «Allah bilici ve hikmetin iktizasını icra edici- 
dir.» 

Kalbleri katı olanlara : 

(22 - 53): «Allah-ü taalâ şeytanın vesvese ve ilkaatını; 
kalblerinde [mânevî] hastalık olanlar ile kalbleri kas katı [ya'- 
ni alâkasız, merhametsiz] olanlara fitne ve imtihan kıldı. Zâ- 
limler haktan uzak olan şıkakdadırlar. [Yâni îmânsız ve amel- 
siz kimseler vesvese hastalığına uğrarlar. Rahat yüzü görmez- 
ler. Zâlimlerin içi; haktan gayri şeylerle meşgul, daima ihti- 
lâflı, huzursuz ve muazzeptir.]» 

Diğeri : 

(22 - 60): «Kendine edilen ukubetin mislile îkab eden ve 
sonra yine zulüm ve taaddiye dûçar olan kimselere Allah nus- 
rat edecektir.» 

Mükâfat görecek olanlar : 

(35 - 27 ve 28(29 ÷ 30)): «Allahın kitabını tilâvet, namazlarını edâ, 
onlara rızk eylediğimizden gizli ve aşikâr olarak kesadsız ticâ- 
reti ümid ederek infak edenlere Allah ecir ve mükâfatlarını ve- 
rir.    Ve   buna   fazl-u  kereminden   ziyade   eder.   [Yâni  üstelik   de 
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ayrıca ihsan eder] muhakkak O; günahları mağfiret edici ve 
şükredenlere mukabele edicidir.» 

ALLAHIN ÂDETİ 

Allahın âdeti değişmez : 

(35 - 42 ve 43): «Vakta ki onlara [müşriklere] nezîr olarak 
Resûl geldi. Bu; onların ancak nefret ve kaçmalarını artırdı. 
Bunun sebebi de yer yüzünde kibir ve gururları ve fena mekr 
ve hiyleleridir. Fena, hiyle; ancak onu yapana kavuşur, yoksa 
onlar evvelki kavimlerin helâkleri hususundaki Allahın sünne- 
tini [âdetini] beklerler. Öyle ise; Allahın sünnetinde ne tebdîl 
ve ne tahvîl [değişme] bulursun.» 

 
Cezayı geciktirir : 

(35 - 45): «Eğer Allah insanları kazandıkları günahların 
derecesine göre muâheze etse idi, yer yüzünde bir yürüyen bı- 
rakmazdı. Ve lâkin onların cezalarını muayyen bir vakta bıra- 
kıp geciktirir.» 

Hangi sevap istenirse : 

(42 - 20): «Âhiret sevabını [nîmetlerini] isteyene, sevabını 
[nîmetlerini] arttırır ve fazla ederiz [fazlası ile arttırırız] ve 
dünya sevabını [nîmetlerini] isteyene de ondan veririz, [fakat] 
ona ahirette hiç nasip yoktur.» 

İyilîğin karşılığı : 

(55 - 60 ve 61): «İhsanın [iyiliğin] cezası [karşılığı] ihsan- 
dan [iyilikten] başkamıdır, Rabbınızın hangi nîmetlerini inkâr 
edersiniz?» 

Dâima galebe Allahındır : 

(58 - 21): «Allah-u taalâ hükm ve takdir buyurdu ki: ben 
ve Resûllerim galip olacağız. Allah; red ve müdafaa edilemez. 
Kavî, emir ve hükmünde kaadir ve galiptir.» 
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Mü'minleri azabdan emîn edicidir : 

(59 - 23): «Mü'minleri azabdan emin edicidir. Herşeyi mu- 
hafaza edip koruyan ve [her şeye] murakıptır. Galip ve kaadir- 
dir. İrâdesini infaz eder. 

Allah şükre mukabele eder : 

(64 - 17): «Allah; şükre mukabele eder, ve kullarına hilm 
ile muamele eder.» 

 
Allahın âdetinde değişiklik yoktur : 

(17 - 78(77)): «Senden evvel gönderdiğimiz Resûllerin de sün- 
neti böyledir. Bizim sünnetimizde [âdetimizde] değişiklik bu- 
lamazsın.» 

Güçlükten sonra kolaylık : 
(65 - 6(7)): «Allah güçlükten sonra kolaylık kılacaktır.» 

GÜNAH MES'ÛLİYYETÎ 
Günah şahsındır, intikal etmez : 
(39 - 7): «Bir kimse diğerinin günahı ile günahkâr ol- 

maz.» 

Herkes kendinden mes'uldür : 
(35 - 18): «Başkasının günahı ile biri günahkâr olmaz.» 

Günah sirayet etmez : 

(17 - 15): «Biri diğerinin günahiyle günahkâr olmaz.» 

Günah yalnız günahı işleyenindir : 

(53 - 36(36 ÷ 38)): «Ona, Mûsâ'nın ve ahdine vefâ eden İbrâhîm'in 
sahifelerinde: (Bir kimsenin günahiyle diğer bir kimse günah- 
kâr olmaz) yazılı olduğu haber verilmedi mi.» 

Allahın elinden kurtuluş yoktur : 

(42 - 35): «Ve âyetlerimizde mücadele edenler bilsinler ki 
onlar için firar ve halâsa çare yoktur.» 
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Allah îmân edenleri müdafaa eder : 

(22 - 38): «Allah îmân edenleri müdafaa eder.» 

Allahın insanlara muamelesi : 

(2 - 145(143)): «Allah; insanlara Re'fet ve şefkat sahibi ve son 
derece rahmet ve merhamet edicidir.» 

Diğeri : 

(9 - 113): «Allah mü'minlere son derece şefkat ve re'fet ve 
merhamet edicidir.» 

AF VE MAĞFİRET 

Af ve mağfireti : 

(42 - 29(30)): «Size isâbet eden her musîbet; amelinizin cezâsı- 
dır. Allah günah ve kabahatlerinizin çoğunu af eyler.» 

Diğeri : 

(4 - 26): «Allah sizi af ve mağfiret etmeği murad eder.» 

Allah her şeye kaadirdir : 

(6 - 65): «De ki Allah; sizin üzerinize üstünüzden ve ayak- 
larınızın altından azab göndermeğe yahut aranızda fırkalar ih- 
tilâfı ile ihtilât hâsıl etmeğe ve birbirinizin eliyle katli tattırma- 
ğa kaadirdir. [Yâni bunları yapmıyorsa merhametindendir.]» 

Hayrı ta'cil âdeti : 

(10 - 11): «Eğer Allah insanlara hayrı ihsandaki acelesi 
kadar şerri ve azabı vermekte acele etseydi, onlar hakkında 
[âsîler ve günahkârlar hakkında] helak hükmü cârî olurdu.» 

Diğeri : 

(15 - 49): «Kullarıma ilân et ki, ben, muhakkak mağfiret 
ve merhamet ediciyim.» 
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Allahın rahmetinden ümit kesmeyiniz : 
 
(39 - 53÷55(53)): «Benim lisanımdan de ki: Ey insanlar [gü- 

nahlar] irtikâb edip nefisleri üzerine israf eden [varlıklarını 
fena yolda kullanan] kullarım, Allahın rahmetinden ümid kes- 
meyiniz. Muhakkak Allah; bütün günahları af ve mağfiret eder. 
Zira O; son derece mağfiret edici ve merhametlidir.» 

Rahmeti her şeyi ihtivâ eder : 
(7 - 156): «Ve rahmetim her şeyi ihtiva eder.»  

Mağfiret ve muhabbeti : 
(85 - 14): «Ve O; mağfiret ve muhabbet edendir.» 

Hilm ile muamele eder : 
(35 - 40(41)): «Muhakkak Allah kullarına hilm ile muamele 

eder ve mağfiret eyler oldu.» 

Günahlar : 
(53 - «335* «Şunlar ki büyük günahlardan ve fuhşiyattan 

içtinap edip sakınırlar. Ve ancak ufak hataları vâki olur. [On- 
lar af olunur] muhakkak Rabbinin mağfireti geniştir.» 

K E F Â R E T  

Tövbe ve kefâret : 
«Sizden küçük ve büyük günahlarınızı kefâret ve mağfi- 

ret eyler. Allah büyük fazl-u-kerem sahibidir.» 

YEMİN VE KEFÂRET 

(2 - 224): «Hayır ve hasenat, takva ve ıslâh-ı beyn etme- 
meğe yemin etmek suretiyle Allahı bunlara mâni' kılma- 
yınız.» 

(225): «Allah-ü-Taalâ yeminlerinizde lağvınız sebebiyle 
sizi muaheze etmez ve lâkin kalbinizin kesbeylediği şeyle mua- 
haze eder. Allah-ü-Taalâ hatayı af eder. Cezada acele etmez.» 

Yemin : 
(5 - 92(89)):  «Allah-ü-Taalâ  sizi  kusursuz  ve  alışkanlık   sâiki 
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ile olan yeminlerinizden muaheze etmez. Ve lâkin kasıt ile et- 
tiğiniz yeminlerden muaheze eyler. Bunun kefareti ehlinizi 
[ailenizi] yedirdiğiniz şeylerin evsatından [orta derecesinden] 
olarak on fakir doyurmak, ya giydirmek, yahut köle ve câriye 
âzat etmektir. Bunları bulamıyan için üç gün oruç tutmak var- 
dır. Yemininizden dönerseniz [yemininizi bozarsanız] bu kefâ- 
retidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz.» 

TÖVBE VE İSTİĞFAR 

Tövbe edenler : 
(85 - 12(14)): «O; tövbe edenleri mağfiret edicidir.» 

Bir misâl : 
         (Vâridat-ı Süleyman) adlı kitapta şöyle buyurulmaktadır: 
(Hatadan sonra nedâmet gelirse Allah gelir. Allah gelin- 
ce günah gider.) 

Yâni : 
Nedâmet - [peşimanlık] günahkârı o hâle koyar ki, Allah 

acır, merhameti ile tecellî eder. Bu hâlde ise artık ne günah 
kalır, ne azâp. Netekim Cenâb-ı Hak: (merhametim, gazabım- 
dan ileridir) buyurmuştur. 

Tövbe ve istiğfar : 
(4 - 108(110)): «Bir fenalık işleyen, veya kendine zulmeden ve 

sonra Allah-ü Taalâya tövbe ve istiğfar eyleyen Cenâb-ı Hakkı 
mağfiret ve merhamet edici bulur.» 

Tövbe :  
(9 - 105(104)): «Bilmezler mi ki Allah; kullarından tövbelerini 

kabul eder. Ve sadakalarını alır. Allah-ü-Taalâ; son derece töv- 
beyi kabul edici ve son derece merhametlidir.» 

Allahın inâyeti, meleklerin istiğfarı : 
  (33 - 43):  «O   Allahtır   ki   sizi   karanlıklardan   nûra   çıkar- 
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mak için sizin üzerinize rahmetini yayar. Ve melekler de sizin 
için istiğfar eyler.» 

Tövbe : 
(9 - 119(118)): «Allah-ü-Taalâ ziyadesiyle tövbeleri kabul eder. 

Rahîmdir.» 

Tövbe ve salâh : 
(6 - 55(54)): «Âyetlerimize îmân edenler sana geldikte onlara 

Allahın selâmı; [selâmeti] üzerinize olsun [de], Rabbiniz; kendi 
üzerine rahmeti yazdı. [Rahmet etmeği kabul ve âdet etti] ki 
(sizden biriniz cehâlet sâikasiyle bir fenalık işlese ve tövbe edip 
ahvalini ıslâh eylese; Allah onu af eder. Çünki Allah; mağfiret 
ve merhamet edicidir.) söyle.» 

Tövbe : 
(16 - 119): «Rabbin, cehâletle bir fenalık işledikten sonra 

tövbe eden ve hâlini islâh eyleyenlere, o fenalığı mağfiret edici 
ve merhamet eyleyicidir.» 

Tövbe, imân ve amel :                                                                     . 

            (2(25) - 70 ve 71): «Ancak tövbe eden ve imân eyliyen ve sâlih 
amel işliyen [iyilikler işliyen kimselere azâp olunmaz] onların 
günahlarını Allah hasenata [iyiliklere] tebdil eder. Allah-ü-Taa- 
lâ, Gafûr-ü Rahîmdir. Ve tövbe eden ve sâlih amel işliyen 
kimseler; tövbeleri kabul buyuran Allah-ü-Taalâya tövbe 
ederler.» 

Tövbe :  
(9 - 105(104)): «Bilmezler mi ki Allah; kullarından tövbelerini 

kabul eder. Ve sadakalarını alır. Allah-ü-Taalâ son derece töv- 
beyi kabul edici ve son derece merhametlidir.» 

Afv edilmiyen günah : 
(4 - 46(48)): «Allah-ü-Taalâ kendisine şirk edilmesini af ve 

mağfiret etmez. Ve ondan başka her bir günahı dilediği kim- 
selerden af eder, bağışlar.» 
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İstiğfar edenler : 
(3 - 135): «Ve şunlar ki, fena bir iş işlediklerinde, yahut 

nefislerine zulm ettiklerinde, Allahı tezekkür ile günahlarına 
istiğfar ederler. Allahdan gayri günahları kim af eyler?» 

(= - 136): «Bunların mükâfatı Rabları tarafından af ve 
gufrâna mazhariyet ve ağaçları altından nehirler akan cen- 
netlere nâiliyet olup orada ebediyyen kalırlar, böyle amel eden- 
lere ne güzel mükâfat vardır.» 

Acze merhamet : 
(16 - 18): «Eğer Allahın nimetlerini saymak isterseniz sa- 

yamazsınız. Allah kullarının hatasını mağfiret edici ve onların 
aczine merhamet eyleyicidir.» 

Bilmiyerek yapılan : 
(49 - 5): «Allah, bilmiyerek yapılan hatayı mağfiret eder. 

Rahîmdir.» 

Allah afv edcr : 
(4 - 148(149)): «Muhakkak Allah; kâmil [sonsuz] kudretiyle 

beraber af edici oldu.» 

Hasenât Seyyiatı izâle eder : 
(11 - 113(114)): «Muhakkak hasenât [iyilikleri], seyyiâtı [kötü- 

lükleri] izâle eder [giderir].» 
Kabulü vaad buyurulan tövbenin şartı : 
(4 - 16(17)): «Allah-ü-Taalâ'nın kabulünü vaad eylediği töv- 

be; cehaletle bir fena iş işliyenler ve hemen vakit geçirmeden 
tövbe edenler içindir. Onların tövbelerini Cenâb-ı Hak kabul 
eder. Allah; Alîm ve Hakîmdir.» 

(= - 17(18)): «Kabul olunacak tövbe; mütemadî günah işle- 
yerek ölüm zamanı geldikte: (şimdi tövbe ettim) diyenlere ve 
kâfir oldukları halde ölenlere değildir. Onlara biz elemli ve 
acılı azâb hazırladık.» 

Hırsızlıktan tövbe : 
(5 - 42(39)):  «İrtikâp   eylediği   bu   zulmünden     [hırsızlığından] 
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sonra tövbe edip hâlini islâh eden kimsenin tövbesini Cenâb-ı 
Hak kabul eder. Allah; günahları af ve mağfiret ve kullarına 
merhamet edicidir.» 

İyilik edenlere : 

(7 - 161): «Biz iyilik edenlere ihsânımızı [iyiliğimizi] arttı- 
rırız.» 

Allahın dünya ve âhirette inayetleri : 
 

(2 - 164(163)):«[Allah] dünyada kâffe-i mahlûkata in'âm ve ih- 
san edici ve âhirette rahmetini yayıcıdır.» 

ŞEHİTLER, MECRUHLAR, GAZİLER 
HAKKINDA 

ALLAHIN TALTİFLERİ 

Şehitler : 

(47 - 4): «Allah kendi yolunda öldürülenlerin amellerini 
asla beyhude kılmıyacak.» 

(= - 5 ve 6): «Allah onları doğru yola götürecek ve hal- 
lerini islâh edecek, kendilerini tanıttığı cennete koyacak.» 

Diğeri : 

(2 - 155(154)): «Allah yolunda katl olunanlara ölüler demeyi- 
niz. Evet onlar, hayattadırlar. Lâkin siz; onu idrâk ve şuur et- 
mezsiniz.» 

Diğeri : 
(3- 169 ve 170(169)): «Allahın yolunda katl olunanları mevtâ- 

lar zannetmeyiniz. Belki onlar hayatta olup Rabları yanında 
rızklanırlar.» 
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Devamı : 
(= - 170): «Cenâb-ı Hakkın inâyet ve kereminden ver- 

diği şeyle sevinç ve ferah içindedirler. Katl olunmıyarak arka- 
larından kendilerine erişemiyen ihvanlarına ve akrabalarına: 
korkulacak, hüzne sebep olacak hiç bir şey olmadığını müjde- 
lemek isterler.» 

Diğeri : 
(3 - 171): [Şehitler] Allah tarafından nimet ve inâyet ile 

müjdelenirler. Ve Allahın mü'minlerin ecrini zâyi etmediğine 
kanaat hasıl ederler.» 

Yaralılar hakkında : 

(3 - 172): «O mü'minlerdir ki, [Uhud'de] yaralandıktan 
sonra Allah ve Resülünün da'vetine icâbet ettiler. [Onlar ne 
güzel hareket ettiler] imdi iyilik işliyen ve muhalefetten sakı- 
nanlara büyük ecir ve mükâfat vardır.» 

Gaziler : 

(3 - 173): «Onlara halk [müşrikler] sizinle harbetmek için 
toplanmışlardır. Onlardan korkunuz, dediler. Bu söz; onların 
îmânlarını arttırdı. Ve bize Allah; kâfîdir. Ve ne güzel vekil- 
dir, cevabını verdiler.» 

(= - 174): «Onlara bir fenalık hâsıl olmaksızın Allahın 
keremi ve nimeti ile döndüler. Ve Allahın rızasına tâbi oldular. 
Cenâb-ı Hak pek büyük fazl-u kerem sahibidir.» 

   ________________ 

73 



ALLAHIN KOLAY VEYA GÜÇ 
KILDIĞI YOLLAR 

Allahın kolaylaştırdığı yol : 
(92 - 5 ÷ 7): «Şu kimse ki, zekâtını vere, ve Allahtan ittika 

edip sakına ve sevap ve mükâfata îmân eyleye; biz ona kolay- 
lık ve rahata götüren yolu kolaylaştırırız.» 

Güçleştirdiği hayat :  
(92 - 8 ÷ 11(8 ÷ 10)): «Şu kimse ki, nekeslik ve Allahın mükâfa- 

tından istiğna ede, ecir ve sevabı inkâr eyleye; biz ona güçlük 
yolunu kolay ederiz.» 

İki cennet ehli : 
(55 - 46 ve 47(46)): «Rabbinin huzurunda bulunacağı günden 

[mahşerden] korkarak ona göre dünyada itaatte olan kimseye 
iki cennet vardır.» 

Ehliyet ve nikmet : 
(77(76) - 29(30)): «Allah istemedikçe siz bir şey istiyemezsiniz. 

Allah her kesin ehliyetini bilir. Ve hikmeti muktezasını icra 
eyler.» 

Dünya ve ahirette terakki : 
(40 - 15): «Dünya ve âhirette kullarının derecelerini yük- 

selten ve arş-ı azîmin sahibidir.» 

Mücrimlerden düşman : 
(25 - 31): «Biz bu suretle her Nebîye mücrimlerden düş- 

man kıldık.» 
Şeytan ve ona uyanlar : 
(38 - 84 ve 85): «Cenâb-ı Hak; ben hakkı ihkak ederim 

[yerine  getiririm]    ve   hakkı    söylerim.   Cehennemi   seninle    [şey- 
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tanla] ve insanlardan sana    tâbi olanlarla    dolduracağım bu- 
yurdu.» 

Şakîler : 
(11 - 105(106)): «Şakî olanlar; cehennemde olurlar.» 

Îmân etmiyenler : 
(6 - 42): «Yâ Muhammed, senden evvelki ümmetlere Re- 

sûller gönderdik. Onları tekzip ettiklerinden, o ümmetleri fakr 
ve zarûret, belâ ve şiddetli hastalık gibi şeylere dûçar ettik. 
Şayet Cenâb-ı Hakka yalvarıp niyâz edeler [diye].» 

Îmân ve imtihan : 
(29 - 1 ve 2): «İnsanlar mücerret (îmân ettik) demekle be- 

lâ ve musibetlerle imtihan edilmeksizin terk olunurlar mı zan 
ederler?» 

TE'DİP VE İSLÂH 

Birbirleriyle te'dip ve islâh : 
(22 - 40): «Eğer insanların ba'zını ba'zı ile Allah; defetme- 

miş olsaydı savmaalar, kiliseler, havralar, ve onlarda Allahın 
ismi çok zikrolunan camiler yıkılırdı.» 

Helâk irâdesinde : 
(17 - 16): «Biz bir kariyyeyi helâk etmek murad eyledi- 

ğimizde ileri gelenlerine emrederiz. Orada Fısk ederler. [Fit- 
ne fesat çıkarırlar] üzerlerine azâp vâcip olur. O vakit şiddetle 
tedmîr ederiz [vücudlarını kaldırırız].» 

ALLAHIN SEVDİĞİ İŞLER 

İtaat :  
(85 - 12(14)): «Ve itaat edenleri sevicidir.» 

Adâlet edenler : 
(5 - 45(42)): «Allah âdil olanları sever.» 
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Diğeri : 
(60 - 8): «Allah adâlet edenleri sever.» 
Diğeri : 
(49 - 9): «Allah; adâlet edenleri sever.» 

İyilik edenler : 
(2 - 195): «Allah iyilik edenleri sever.» 
Diğeri : 
(3 - 134): «Allah iyilik edenleri sever.» 

 
Temizlenenler : 
(9 - 109(108)): «Ve Allah temizlenenleri sever.» 

Ahde riâyet edenler : 
(9 - 5(4)): «Allah-ü-Taalâ ahdi bozmaktan sakınanları sever.» 

Sabredenler : 
(3 - 146): «Allah; musibetlere    sabır ve sebât   edenleri 

sever.»      
Resûlullaha tâbi olanlar : 
(3 - 29(31)): «Eğer Allahı seviyorsanız   bana teb'iyyet   edin 

[uyun] Allah sizi sever.» 

ALLAHIN SEVMEDİKLERİ 
          Mağrurları, kibirlileri, halka üstünlük taslıyanları : 
         (4 - 35(36)): «Allah mağrur ve kibirli olanları ve   ibâdullaha 
böbürlenenleri sevmez.» 

Haksızlık ve tecavüz : 
(2 - 190): «Allah taaddî [yâni haksızlık edenleri] ve teca- 

vüz edenleri sevmez.» 

Müsrifler : 
(7 - 31): «Allah müsrifleri sevmez.» 

Hıyânet edenler : 
(8 - 60(58)): «Allah hıyânet edenleri sevmez.» 

■ 
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ALLAHIN HÜKÜMRANLIĞI 
 

Her yerde hâzır ve nâzır : 

(58 - 6(7)): «Allah her şeye hâzır ve nâzırdır.» 

Ne tarafa bakılırsa, Allahın mukaddes yüzü oradadır : 
(2 - 116(115)): «Meşrık ve mağrib Allahındır [güneşin doğdu- 

ğu yerden güneşin battığı yere kadar her yer, yâni bütün âlem- 
ler bütün mevcûdât Allahındır] yüzünüzü her ne tarafa çevi- 
rirseniz Allahın veçhi [yüzü] oradadır. [Yâni zerre zerre bütün 
mükevvenâtı Allah, nûrû ve rûhu ile kaplamıştır. Allahsız bir 
yer, bir zerre yoktur. Her zerrenin vücûdu ve hayatı Allahla 
kaimdir].» 

 

          Güldüren, ağlatan, öldüren, dirilten odur :                                   . 
         (53 - 43 ve 44): «Kullarını güldüren ve ağlatan, öldüren 
ve dirilten odur.» 

 
 

Allah her şeyi muhittir : 
(4 - 124(126)): «Cenâb-ı Hakkın ilim ve kudreti her şeyi muhit 

oldu.» 

Her şey üzerine vekil Allahtır : 
(11 - 12): «Her şey üzerine vekil; Allahtır.» 
 

          Hiç bir mahlûk yoktur ki, sevk ve idâresi Allahın elinde olmasın : 
        (11 - 56): «Ben,   Rabbim   ve    Rabbiniz    olan   Allaha   tevekkül 
ettim.   Yer    yüzünde   yürür   hiç   bir   şey   yoktur   ki   onun nâsiye- 
sini   [ele]   almamış   olsun  [yâni   Allah   tarafından   sevk  ve   idâre 
edilmemiş  olsun.]   Muhakkak  Rabbim  doğru  yol  üzerindedir.» 
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Her şey Allahındır, her şeyin idaresinde Allah vekil ve kâfidir.                                 . 

 
         (4 - 130(131)): «Göklerde ve yerde her şey Allahındır. Bütün 
bunların umûr ve idâresine vekil olarak Allah kâfîdir.» 

Dane ve çekirdeği Allah yarar : 
(6 - 95): «Allah dâneyi ve çekirdeği yarar. Ölüden diri ve 

diriden ölü çıkarır.» 

Hâkimlerin Hâkimi : 
(95 - 8): «Allah, hâkimlerin hâkimi değil midir?» 

Dünya ve âhiret umuru : 
(13 - 2): «Dünya ve âhiret umûrunu tedbîr eyler, [idare 

eder].» 

HAK PADİŞAH 

Asıl hükümran Allahtır : 

(23 -117(116)): «İmdi hak Melik [padişah] olan Allah; Âlî ol- 
du, [yâni büyüklük Allaha mahsustur].» 

Diğeri : 
(20 - 111(114)): «Hak padişah, Allahtır.» 

Diğeri : 
(59 - 23): «Mülkü ebedî [hâkimiyyet ve tasarrufu ebedî] 

hükümdardır.» 

Diğeri : 
(43 - 84): «O Allahtır ki semâda ilâh, arzda Allahtır.» 

Her iş Allahın elindedir : 
(3 - 154): «Umûrun kâffesi Allahın elindedir.» 

          Bütün insanlar Allahın işçisi ve askerleridir :                 . 
(48 - 7): «Ve göklerin ve yerin bütün askerleri Allahın- 
dır. [Yâni her mahlûk Allahın işçisidir].» 
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Allahın elinden kurtuluş yoktur : 
(23 - 29(28)): «Eğer Allahın azâbı gelirse  bize kim yardım 

edecek ve ondan kurtaracak?» 

Allah her yerde hâzır ve nâzırdır : 
(85 - 9): «Allah her şeye hâzır ve nâzırdır.» 

Diğeri : 
(58 - 6): «Her şeye hâzır ve nâzırdır.» 

Diğeri : 
(11 - 57): «Rjşbbim her şey üzerine koruyup gözeticidir, 

dedi.        

Diğeri : 
(58 - 7): «Gizli meşveret eden üç kişi olmaz ki, Allah; on- 

ların dördüncüsü olmasın.» 

        Küçük büyük hiç bir iş yoktur ki Allahın irâdesiyle vukûbulmasın:              . 
        (59 - 5): «Hurma ağaçlarından kestikleriniz ve kesmeyip 
bıraktıklarınız Allahın izniyledir.» 

Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah hiç bir şeye muhtaç de- 
ğildir : 

 
(23 - 89(88))«De ki; Her şeyin melekûtu [hükümranlığı] ki- 

min elindedir ki, o yardım eder. Ve ona yardım olunmaz.» 

         Allah vermedikçe kimse bir zarar veremez :              . 
(58 - 10): «Allahın izni olmadıkça o gizli müşavere; mü'- 
minlere hiç bir zarar vermez.» 

 
   ________________ 
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ALLAHIN RÛHU 

RÛH - ÜL KUDÜS 
Yâni 

ALLAHIN ZAT NÛRU 

Ruh bahsinden bazı malûmat : 

Allahın bir (zâtı) var ve bir çok (sıfatları) ve bu sıfatlara 
göre (isimleri) var. 

Allah (nûr) dur. Bu esasta: Allahın bir (zât nûru) var, bir 
çok da sıfat nûru var. Asıl olan Zât nûrudur. Sıfat nûru Al- 
lahın irâdesine göre bu nûrdan tecelli etmektedir. Zât nûru, 
bir insan veya melekde yer aldığı zaman Kur'ân-ı Kerîm'in 
verdiği isme göre: Rûh-ül-Kudüs adı alır. 

Allahın her sıfatından o sıfatın vasfına, mahiyyetine gö- 
de bir nûr tecelli eder. Allahın Hay isminden tecelli eden nûr; 
(rûh) ismini alır. Yaşayan ve yaşatan ruh budur! İşte bütün 
eşya zerrelerini, yâni bütün mahlûkatı, yerde, gökte ne varsa 
hepsini, zerre zerre kaplamış ve onlara nufûz etmiş hâlde bu- 
lunan; bu (rûh) dur. 

Rûh-ül-Kudüs ise; yalnız büyük meleklerde, meleğin ru- 
huna ilâveten ve büyük Nebîlerde ve Nebî devrinden sonra 
büyük (Velî) lerde ve Nebî ve velîlerin insanlık ruhlarına ilâ- 
veten yer alır. Yâni misafir gibi muvakkat bir zaman için o 
kalıplara konar, o mukaddes emaneti taşıyan mahlûk vefat 
edince mukaddes rûh bir başka münasibine intikal eder. Yine 
misâfir olarak konar. 

İşte şimdi (Rûh-ül-Kudüs) den ve (rûh) dan bahis buyuran 
âyet-i kerîmeleri görelim: 
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Rûh-ül-kudüs ve Kur'ân-ı Kerîm : 
(16 - 102): «Kur'ânı, Rabbinden Hak olarak (Rûh-ül-Ku- 

düs) indirdi.» 

Diğeri : 
(26 - 193): «Cibrîl-i Emîn senin kalbine onunla [Kur'ân-ı 

Kerîm âyetlerini hâmil olarak] nüzûl eyledi.» 

Diğeri : 
(2 - 97): «Ya Muhammed, Cibrîl'e düşman olan kimse- 

lere söyle ki; o, kendinden evvelkileri tasdik edici Kur'ânı, mü'- 
minler için rehber-i hidâyet, müjde ve beşâret olarak Allahın 
izniyle kalbine indirdi.» 

RÛH - ÜL - KUDÜS'Ü TAŞIYANLAR 

Hazret-i MERYEM : 
(19 - 16 ve 17): «Kitapda Meryem kıssasını zikret. O; eh- 

linden ayrılıp şark tarafında [yıkanmak için] bir mekâna gitti. 
Ve arasına perde çekti. O sırada ona ruhumuzu [Rûh-ül-Ku- 
düs'ü] gönderdik, gayet yakışıklı ve azası tam bir insan hâlin- 
de [bir melekte] temessül etti.» 

Diğeri : 
(66 - 12): «Ve İmrân'ın kızı Meryemi de [darb-ı mesel bu- 

yurdu.] O; ismetini haramdan ve fuhş'dan hıfzeylediği cihetle 
biz ona Ruhumuzdan üfledik [yâni Rûh-ül-Kudüsle hakkında 
tecellide bulunduk] ve Rabbının kelimelerini [emirlerini] Kitap- 
ları tasdik eyledi, ve Allanın emrine itaat edenlerden oldu.» 

Rûh-ül kudüs ve Resûller : 
(40 - 15): [Allahın] emri ile ve Cibrîl vasıtasiyle kulların- 

dan dilediğine kıyamet günü [â'mâlin hesap günü] ile halkı in- 
zâr eyleyip [korkutup] Allaha davet etmesi için [Rûh-ül-Kudüs] 
Vahiy ilka eder.» 
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Diğer Peygamberlere olduğu gibi : 
(42 - 52 ve 53(52)): «Sâir peygamberlere [Rûh-ül-Kudüsümüz- 

le] vahy-eylediğimiz gibi, sana da emrimizden bir rûhu [Rûh- 
ül-Kudüsü] vahiy eyledik. [Yâni Rûh-ül-Kudüsümüzden sana 
söz söyledik].» 

Kadir gecesi ve Rûh-ül-kudüs : 
(97 - 4 ve 5): «Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır [Çünki] 

Onda [o gecede] melekler ve rûh [Rûh-ül-Kudüs'ü hâmil Haz- 
ret-i Cebrâîl] Rablarının izni ile her türlü evâmiri, [rahmeti ve 
feyzi] hâmilen inerler. [Yâni Cebraîl aleyhisselâmla inen Rûh- 
ül-Kudüsde Allah; ibâdullaha inâyetleriyle tecelli buyurur.] O 
gece fecre kadar bütün âfetlerden selâmet vardır.» 

Seçkinler ve Rûh-ül-kudüs : 
(58 - 22): «Allah; onların kalplerine îmânı yazmış [îmân- 

da kemâle erdirmiş] ve onları [kâmil seçkinleri] tarafından bir 
rûh ile [Allah; Rûh-ül-Kudüs'ü ile] te'yid etmiştir. 

Hazreti ÎSÂ: 
(5 - 113(110)): «Cenâb-ı Hak; ya İsâ ibn-î Meryem benim sana 

ve vâlidene olan nîmetimi zikret. Seni (Rûh-ül-Kudüs) ile te'yid 
ettim, [buyurdu].» 

Diğeri : 
(2 - 253): «Ve onu [Hazret-i İsâ'yı] Rûh-ül-Kudüs ile tak- 

viye ve te'yid eyledik.» 

Melâike ve Rûh-ül-kudüs : 
(16 - 2): «Allah; kullarından dilediğine [yüksek] hayata 

sebep olan Vahy'ile melekleri indirir. Tâ ki, benden başka İlâh 
yoktur benden sakınınız [diye] emrimi halka bildireler.» 

  __________________ 
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HİLKAT 
VE 

ALLAHIN SIFAT RÛHU 

(42 - 29): «Göklerin ve yerin yaradılması, ve göklerde ve 
yerde dağıttığı [canlı] ruh taşıyan [bütün mahlûkların - yâni 
melekler, insanlar, hayvanlar, nebatlar, cemâdlar ve havada, 
üstünde ve altında yaradılmış ne varsa hepsinin - ruh taşıma- 
sı] Allahın kudretine delâlet eden âyetlerden [mucizelerden] 
dir.» 

İmdi : 
Bilelim ki yaradılmış ne varsa hepsinin her zerresini Al- 

lahın nûru; o nûrda tecelli eden sıfat ruhu ile kaplamış, sar- 
mış, kavramıştır. 

Meselâ; bir et parçasının, bir yaprak parçasının, bir su 
damlasının, bir taş parçasının her zerresinde, keza havanın 
her zerresinde Allahın sıfat rûhu vardır. Ve her eşyanın; ev- 
safça birbirinden fark edilmesi; her birinin ayrı vasıflar, has- 
salar, kabiliyetler göstermesi bu rûhda tecelli eden ilâhî irâ- 
deler neticesidir. 

Bu muazzam işi, ilmi ve onun muazzam kanunlarını eski 
zamanın iptidaî haldeki câhil insanları anlayamıyacağı için, ve 
beşeriyetin mühim bir kısmı o devrede henüz cin ruhlarına 
[mahiyyetlerini bilmiyerek ve onlara gıyaben ilâhî bir mahi- 
yet vererek] tapmaları hasebiyle Cenâb-ı Hak, rûh bahsinde 
ihtiyat buyurmuş ve [zannımca] mevzu zihinleri büsbütün karış- 
tırmasın diye rûh bahsine meydanı kapatmış. Ve Peygamber 
Efendimize: 
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(17 - 86(85)): «Senden rûh hakkında sorarlar. De ki ruh; 
Rabbimin emridir [yâni mahiyeti Allahca malûm bir iştir].» 

Hilkatta insan ruhları : 
(7 - 11): «Sizin ruhlarınızı yarattı [yâni Allah, Hay ismi 

ile size tecelli buyurdu] sonra sizi bu surette tasvir etti [şekil- 
lendirdi].» 

Vücut ve şekil : 
(32 - 9): «Sonra [insan'ın] vücudunu teşkil ve tesviye edip 

ona Ruhundan üfledi.» 

Melâikenin Âdeme secdesi : 
(15 - 28 ve 29): «Zikret şu vakti ki Rabbin meleklere: (Ben 

çürümüş balçıktan bir beşer halk edeceğim. Onu tesviye edip 
Rûhumdan ona üflediğim zaman ona secde ediniz dedi.» 

Diğeri : 
(38 - 71 ve 72):«Vakta ki, Rabbin meleklere: (Ben çamur- 

dan bir âdem halk edeceğim ve onu tesviye edip cesedine Rû- 
humdan üflediğim zaman ona secde eder olduğunuz halde ye- 
re kapanın [dedi].» 

LATÎF RUHLAR 
İNSAN VE MELEK RUHLARI 

KALÛ - BELÂ AHDI 

Rûhların şahadete daveti : 
(7 - 172): «Vaktaki Rabbin, benî Âdemin arkalarından 

zürriyetlerini aldı ve onları: [Ben sizin Rabbiniz değil miyim?] 
diye nefisleri üzerine şahadete davet etti. Onlar da [evet, yâ 
Rabbi, Rabbimizsin. Ve biz buna şahâdet ederiz] dediler. Bu 
îşhâd; kıyamet gününde biz bundan gafil idik, haberimiz yok- 
tu diyememeleri içindi.» 
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Rûhların bedenden ayrılmaları : 
(39 - 42): «Allah; nefislerin vefatı ânında ve ölmiyenlerin 

uykusu zamanında ruhlarını alır [bedenden ayırır].» 

Dikkat : 
Bu vesile ile hatırda tutalım ki vefat edenlerin ruhlarını 

bizzat Allah alır. Yâni Azrâîl adlı melekte yer almış bulunan 
Allahın zat nûru; [Rûh-ül-Kudüs]; irâdesiyle melekte tecelli 
ederek kulunun ruhunu alır. Melek burada bir tecelli kalıbın- 
dan ibarettir. Nitekim dünyanın her tarafında bir anda vefat 
edenlerin ruhunu [her yerde istediği sıfatla hazır ve faal bu- 
lunmak yed'i kudretinde olan] Allahın kendisi, böyle birer me- 
lek ile örtünerek kabz edip alır. 

Milyonlarca yerde, ayni zamanda ve ayni tecellide bulun- 
mak; yalnız Allahın, yâni Rûh-ül-Kudüs'ün kârıdır. 

MELEKLER 

(35 - 1): «Hamd; gökleri ve yeri yoktan var eden, ve me- 
lâikeyi iki, üç ve dört kanatlı elçiler kılan ve halkde dilediği 
kadar ziyade eden Allah-ü-Taalâya mahsustur.» 

 
Melek ve rûhun göklere çıkışı, Allaha dönüşü : 
(70 - 1÷4(4)):«Ona [Allaha] melekler ve ruh [yâni Rûh-ül- 

Kudüs] miktarı elli bin sene olan bir günde urûc edip çıkar- 
lar.» 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                              85 



    
 
 
    KESİF RÛHLAR  

 CİN - ŞEYTAN 

CİN VE HAYATI 

Cin : 
(15 - 27): «Biz cinleri de daha evvel zehirli ateşten halk 

ettik.» 

Diğeri : 
(55 - 15): «Ve Cann'ı [Cin'i] ateşin dumansız alevinden 

yarattı.» 

Diğeri : 
(72 - 6 ve 7): «İnsanlardan ba'zı kimselerin cinlerden ba'zı 

kimselerle istiâze'leri [onlara ilticaları, sığınmaları] onların 
kibir ve gururunu artırdı, [ey müşrikler] onlar da sizin zan- 
neylediğiniz gibi Allah-ü-Taalânın kimseyi öldükten sonra ba's 
etmiyeceğini [Mahşere toplamıyacağını] zanneylediler.» 

Cin lisanından : 
(72 - 13 ve 14(11)): «Ve bizden [cinlerden] sâlih bir cemaat 

olduğu gibi onun gayri olanlar da vardır. Biz müteferrik tarik- 
lere ayrıldık.» 

(15)(14): «Bizden müslümanlar olduğu gibi tevhidten sapan- 
lar da vardır. İslâm olanlar muhakkak rüşd'ü ve doğru yolu 
arayıp bulmuşlardır [dediler].» 

Diğeri : 
(72 - 11): «Ve bizden sâlih bir cemaat olduğu gibi onun 

gayri olanlar da vardır. Biz müteferrik tariklere ayrıldık.» 
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İfrit : 

(27 - 39): [Hazret-i Süleymanın Belkısın tahtını buraya 
hanginiz getirebilirsiniz demesi üzerine] Cin tâifesinden bir 
ifrît; yerinden kalkmazdan evvel onu buraya getiririm, buna 
kuvvetim ve emanetim vardır, dedi.» 

(34 - 12): «Ve Rabbının izniyle [Süleymanın] huzurunda 
çalışan Cinlerden bir tâifeyi de müsahhar kıldık. Onlardan em- 
rimizden inhiraf edene alevli ateş azabından tatdırırız.» 

(13): «O cinler, Süleyman için mihrablar, ve heykeller ve 
havuz gibi taslar ve leğenler ve yerlerinden kalkmaz büyük 
kazanlar imâl ederlerdi.» 

Ş E Y T A N  

Şeytan : 
Şeytan cin fasilesindendir. Cinler dahi peri ve ifrit gibi 

nev'ileri de ihtiva eder. 
Kur'ân-ı Kerîmden : 
(18 - 48(50)): «Vaktâ ki melâikeye, Âdeme secde edin dedik, 

derhal secde ettiler. Yalnız şeytan secde etmedi. O (cin) den 
olduğu cihetle Rabbının emrinden çıktı. Onu ve zürriyetini 
bendan başka dost mu edinirsiniz? Halbuki onlar, size düş- 
mandırlar. Zâlimler ve şeytan ve avenesi ne fena bedel oldu. 
[Allaha bedel]. 

(38 - 35(37)): «Şeytanları da [Süleymanın] emrine tâbi' kıldık.» 

Şeytanlar semâ tabakalarına çıkamazlar : 
(41 - 12): «Dünyanın üzerindeki semayı yıldızlarla tezyin 

ve şeytanlardan hıfzeyledik.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerime vesilesiyle mühim bir mevzu üzerinde 

bir tahlil yapmak istiyorum: 

Tevrât-i Şerife göre : 
Vaktiyle   Cennet;   yer   yüzünde  ve  Irak'dan   Adana'ya   uza- 
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nan sahada imiş, vesâiki (Tekvîn - 2 - 8÷18 ve 22 de) ve aynen 
metni hâşiye (1) dedir. 

Kur'ân-ı Kerîm'e göre yer ve gök evvelce bitişik imiş,              
sonradan ayrılmış. Vesikası (21 - 30) da ve metni hâşiye (2) 
dedir. Yer, gök ayrıldıktan sonra cennetin iktisap ettiği ma- 
hiyyet  (3) üncü  haşiyededir.          Ve   (41  -  12)    âyet-i     kerimesine 

 C E N N E T  
Tevrât-ı şerîfden: 
(Tekvîn — 2 — 7): «Ve Rab Allah; yerin toprağından âdemi teşkil 

edip burnuna hayat nefesini üflemekle Âdem Zî-ruh oldu [canlandı]. 
(8): «Ve Rab Allah; Şark [Doğu] tarafında (Adin) de bir bahçe 

tertiple, teşkil eylediği Âdemi; oraya koydu.» 
(9): «Ve Rab Allah; zeminden görünüşü [yer yüzünde manzarası] 

güzel ve yemek için iyi, her bir ağacı ve bahçenin ortasında (hayat ağa- 
cı) ile hayır ve şerri bilmeklik ağacını bitirdi. [Yetiştirdi]. ./. 

 
Kur'ân-ı Kerîmden: 
(21 - 30): «Kâfirler bilmezler mi ki gökler ve yer birbirine muttasıl 

[bitişik] idi, biz aralarını ayırdık.» 

 
Kur'ân-ı Kerîmden: 
(57 - 21): Rabbinizden mağfirete ve genişliği gök ve yerin genişliğin- 

de olan Cennete varmak için yarış ediniz.» 
Diğeri : 
(76 - 11(13)): «Orada [Cennette] ne güneş harareti ve ne kış soğukluğu 

görülür.»  
Diğeri :  
(20 - 114:116(117÷119)): Ey Âdem oğulları bu [şeytan] sana ve zevcene düş- 

mandır. Sizi Cennetten çıkarmasın o zaman zahmete ve meşakkate uğ- 
rarsınız; sana orada [Cennette] açlık, çıplaklık ve susuzluk ve güneş sı- 
cağı yoktur.» 

CENNETİN SEMADAKİ YERİ 

(53 - 14: 18(14÷16)): O «Cennet - il - me'vâ; Sidre - til - müntehâ'dadır. O 
sidre Allanın nûr'u veya hesapsız meleklerle kaplanmıştır.» 
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göre şeytan semalara girmekten men' edilmiştir. Metni hâşi- 
ye (4) dedir. 

Zaten : 
Sema; latif tabakalara yükseldikten sonra, şeytan ruhu- 

nun kesâfeti o tabakalara yükselmesine mâni teşkil eder. 
Bu halde : 
Şeytanın Hazret-i Âdem'i ilk aldatma vak'asının cereyan 

ettiği cennet; bu günkü sema tabakalarında değil, bidayette 
yerle göğün bitişik bulunduğu devrede Tevrât-ı Şerifin, Cen- 
net olarak târif ettiği sahada olsa gerektir. 

 
[Birinci hâşiyenin devamı] 

(10): «Ve bahçeyi sulamak için (Adin) den bir nehir çıktı. Ve ora- 
dan dört kola taksim olundu.» 

(11): «Birincinin ismi (Füşûn) dur ki, kendisinde altun bulunan bü- 
tün (Hüviyle) diyârını dolaşır.» 

(12): «Ve o diyarın altını a'lâdır. Ve orada (akgünlük) ile (akik) 
taşı vardır.» 

(13): «Ve ikinci nehrin ismi: (Ceyhûn) dur ki; bütün (Kûş) diyarını 
dolaşır.» 

(14): «Ve üçüncü nehrin ismi; (Dicle) dir ki (Âşûr)un Şark cânibin- 
de cârîdir. Ve dördüncü nehir; (Fırat) dır.» 

(15): «Ve Rab Allah (Adin) bahçesini tımar [bakmak] ve muhafaza 
etmek üzere (Âdem)i alarak oraya koydu.» 

(16): «Ve Rab Allah; Âdeme emredip bahçenin ağaçlarının kâffe- 
sinden istediğin gibi ye.» 

(17): «Amma, hayır ve şerri bilmeklik ağacından yeme. Zira ondan 
yediğin günde mutlaka ölürsün, dedi.» 

(18): «Ve Rab Allah; Âdemin yalnız bulunması iyi değildir. Ona; 
kendisine münâsip bir yardımcı halk edeyim dedi.» 

(22): «Ve Rab Allah; Âdemden aldığı (eye) kemiğinden nisa [kadın] 
yaradup onu Âdeme getirdi.» ./. 

 
[ 4 ] 

Ş E Y T A N  
Kur'ân-ı Kerîmden : 
(41 - 12): «ve semayı yıldızlarla tezyin ve şeytanlardan hıfz eyledik.» 
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Şeytanın Cennetten tardı : 
(7 - 13) «Cenâb-ı Hak, ona: [şeytana] oradan [cennetten] 

in, bulunduğun yerde tekebbür etmek, büyüklük taslamak se- 
nin hakkın değildir. Oradan [cennetten] çık. Zira sen kibir ve 
gururun sebebiyle zeliller zümresinden oldun, buyurdu.» 

Diğeri : 
(4 - 116(118)): «Allah; o şeytana lânet etmiştir. Şeytan da ko- 

vulduğu esnada «Yârabbi senin kullarından mukarrer mik- 
tarda [izin verdiğin kadar] nasib alacağım.» 

  (117)(119): «Onları hak yolundan idlâl ederim [dalâlete düşü- 
rür, saptırırım] ve onlara hayvanlarının kulaklarını yarmayı 
ve Allahın hilkatini tebdil etmeği de emrederim, dedi. İmdi 
Allahdan gayri şeytanı kendisine dost ittihaz eden âşikâr za- 
rar vo ziyan ile mütezarrır o!du.» 

Şeytana uyanlar : 
(5 - 63(60)):   «Onlara  de ki:   Bundan  daha  şerli  ve bedter  ve 

 
[Birinci hâşiyenin devamı] 

HİLKAT EVVELİYÂTI 

Bu vesile ile Tevrat-ı Şeriften Hilkat evveliyâtı tafsilâtını görelim: 
(Tekvîn - 1 - 1): «Allah bidâyette gökleri ve zemini [yeri] halk eyledi.» 
(2): «Ve zemin, boş ve hali ve lücce üzerinde [denizin derin dibi 

üzerinde] zulmet [karanlık] da idi. Sular üzerinde dahi Rûhullah, [Allahın 
tecellisi] hareket ederdi.» 

(3):    «Ve Allah Nûr olsun dedi ve nûr oldu.» 
(4): «Ve Allah nûrun iyi olduğunu gördü ve Allah nûr'u zulmetten 

[karanlıktan] ayırdı.» 
(5): «Ve Allah, nûra, gündüz ve karanlığa gece tesmiye etti. [isim 

verdi] ve akşam ve sabah oldukta birinci gün oldu. 
(6): «Ve Allah, suların arasında (levh) olsun [levha yâni bölüm ol- 

sun] ve sulan sulardan ayırsın, dedi.» 
(7): «Ve Allah levh'i [levhayı, bölümü] yaptı. Ve levh'in altında 

bulunan sulan üstünde bulunan sulardan ayırdı ve böyle oldu. 
(8): «Ve Allah, levh'a (semâ) [gök] tesmiye eyledi. Ve akşam ve 

sabah oldukta [hilkatin] ikinci günü oldu.» ./. 
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Allah indinde cezaya müstahak olanı haber vereyim mi? O 
şerli ve bedterler; Allahın lâ'net ettiği, üzerlerine gazap eyle- 
diği, kendilerinden mesh ile maymunlar ve domuzlar yaptığı 
şeytana tapanlardır. Onların mekânları, şerli olan yer [Cehen- 
nem] dir. Ve doğru yoldan tamamiyle azmışlardır.» 

Şeytanın yapacakları : 
(7 - 16): «İblis [şeytan]; çünki beni onlar için rahmetin- 

den tard eyledin. Ben de onları aldatmak için senin doğru yo- 
lun üzerinde oturacağım.» 

(17): «Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağların- 
dan, sollarından gelip aldatırım sen insanların ekserisini sana 
şükür edenlerden bulmazsın, dedi.» 

Şeytanlara uyanların akıbeti : 
(18): «Cenâb-ı   Hak;   mezmûm   ve  medhûr,  rahmetden  dûr 

 
[Birinci hâşiyenin devamı] 
(9): «Ve Allah sema altında bulunan sular bir yere toplanıp kara 

[zemin] görünsün dedi, ve böyle oldu. 
(10): «Ve Allah karaya zemin, ve toplanan sulara (denizler) tesmiye 

eyledi, ve Allah iyi olduğunu gördü. 
(11): «Ve Allah: Zemin; sebze yâni tohum verir nebatı, ve zemin 

üzerinde tohumu kendisinde olarak cinsine göre meyveli meyva ağacı 
husule getirsin dedi, ve böyle oldu. 

(12): «Ve zemin; sebzeyi yâni cinsine göre tohum verir nebatı, ve 
cinsine göre tohumu kendisinde olarak meyveli ağacı hasıl eyledi, ve 
Allah iyi olduğunu gördü.» 

(13):    «Akşam ve sabah oldukta [hilkatte] üçüncü gün oldu.» 
(14): «Ve Allah; gündüzü geceden ayırmak ve alâmetler, ve vakitler, 

ve günler, ve senetler için olmak üzere, levh'i semâ'da niyyir'ler [aydın- 
latıcılar] olsunlar.» 

(15): «Ve bunlar zemîn üzerine [yer yüzüne] ziya [ışık] vermek için 
levh-i semâ'da niyyirler olsunlar dedi ve böyle oldu.» 

(16): «Ve Allah iki büyük niyyir; büyüğünü [güneş] gündüze, ve kü- 
çüğünü [ay'ı] geceye hükm için yaptı, ve yıldızları dahi halk eyledi.» 

(17):    «ve Allah onları zemîn üzerine ziya vermek.» ./. 
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olarak cennetden def ol, insanlardan sana tâbi' olanlarla ve se- 
ninle cehennemi doldururum.» 

Diğeri: 
(15 - 39 ve 40): «İblis: Yâ Rabbi beni rahmetinden tardın 

hakkı için insanlara dünya hayatını süsliyeceğim [sevdirip 
senden gaflete düşüreceğim] ve cümlesini şaşırtıp aldataca- 
ğım, ancak sana muhlis olan kullarını igvâ edip aldatamam.» 

(41 ve 42): Cenâb-ı Hak: Benim doğru yolum budur. [Din 
vasıtasiyle âşikârdır]. Kullarım üzerine senin kudretin ve tasal- 
lutun yoktur. Ancak sana aldanıp tâbi olanlara tasallut eder- 
sin, dedi.» 

Sihir : 
(102(2) - 2(102)): «Yahudiler; şeytanların Süleymanın mülk'ü 

üzerine iftira olarak okudukları şeye tâbi' oldular. Süleyman 
kâfir olmadı. Ve lâkin şeytanlar kâfir oldular. İnsanlara sihir 
tâlîm ederlerdi. Babil'deki (Hârût) ve (Mârût) namındaki iki 
melek'e inzâl olunan şeylere de tâbi oldular. Halbuki bu iki 
Melek; (Biz Allah tarafından insanlara imtihan ve tecrübe 
olarak geldik. ([Sihri icra ile] kâfir olma) demedikçe kimseye 
sihri öğretmezlerdi. Onlardan karı ile koca arasını ayıracak 

 
[Birinci hâşiyenin devamı] 

(18): «ve gündüz ve geceye hükmederek nûr'u zulmetten ayırmak 
üzere levh'i semâ'ya [gök yüzüne] koydu ve Allah iyi olduğunu gördü.» 

(19) :«ve akşam ve sabah oldukta [hilkatte] dördüncü gün oldu.» 
(20): «ve Allah; sular kesret üzere canlı haşerat husule getirsin ve 

zeminin üzerinde gökyüzünde kuşlar uçsun dedi.» 
(21): «ve Allah; deryanın büyük hayvanlarını, ve cinslerine göre 

suların kesretle hasıl eylediği sürünen canlı hayvanların kâffesini, ve 
cinsine göre kanatlı kuşların cümlesini halk eyledi ve Allah iyi olduğunu 
gördü.» 

(22): «ve Allah onları mübarek [bereketli] kılarak semereli olunuz, 
ve çoğalıp deryalarda olan suları doldurunuz ve yerde kuş çoğalsın dedi.» 

(23):    «ve akşam ve sabah oldukta [hilkatte] beşinci gün oldu.» 
(24): «ve Allah; zemin; cinslerine göre canlı hayvanları ya'ni behâ- 

yımı [insanlara yarayan hayvanların kâffesini] ve haşeratı ve cinsine gö- 
re yerin vahşilerini [vahşi hayvanları] hâsıl eylesin dedi, ve böyle oldu.» 

./. 
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şeyi öğrenirlerdi. Ve sihirbazlar Allah-ü-Taalâ'nın izni olma- 
dıkça kimseye zarar vermezler.» 

Diğeri : 
(21 - 82): «Ve şeytanlardan onun için [Hazret-i Süley- 

man için] denize dalanları ve diğer işler görenleri musahhar 
edip bunun üzerine biz hıfz edici idik.» 

Diğeri : 
(27 - 24): «Onu [Belkis'i] ve kavmini; Allahtan gayriye, 

güneşe secde ederler buldum. Onlara şeytan, âmellerini süsle- 
miş (beğendirmiş) ve Allah yolundan onları men'etmiştir.» 

Allahın şeytandan korudukları : 
(16 - 99 ve 100): «Onun îmân edenlerin ve Rablerine te- 

vekkül eyleyenlerin üzerine tasallutu yoktur. Onun tasallutu 
onu dost edinenlere ve onunla Allaha şirk eyleyenleredir.» 

 
[Birinci hâşiyenin devamı] 

(25): «ve cinsine göre yerin vahşilerini ve cinsine göre behâyimi ve 
cinsine göre yer haşeratının kâffesini Allah halk eyledi, ve Allah iyi ol- 
duğunu gördü.» 

(26): «Ve Allah; müşabehetimize göre suretimizde insan halk ede- 
lim ve onlar denizin balığına ve hava kuşuna ve bahâyime [ehlî hayvan- 
lara] ve bütün zemîne ve zemîn üzerinde sürünen haşeratın kâffesine hü- 
küm eyliyeler dedi.» 

(27): «Ve Allah kendi sureti üzere [yâni sıfatı üzere] insanı halk ey- 
ledi. Onu Allah sureti [sıfatı] üzere halk edip onları erkek ve dişi olarak 
halk eyledi, ve Allah onları mübârek kıldı.» 

(28): «ve Allah onlara meyvedar olunuz ve çoğalıp zemini [yer yü- 
zünü] doldurunuz ve ona tasarruf ediniz, deniz balığına ve hava kuşuna 
ve yer yüzünde yürüyen hayvanların kâffesine hüküm eyleyiniz, dedi.» 

(29): «ve Allah: işte ben; bütün yer yüzünde tohum verir nebâtatın 
cümlesini ve kendisinde tohum verir ağaç meyvesi bulunan her bir ağacı 
size verdim. Size yemeklik ola.» 

(30): «ve yerin vahşilerinin cümlesine ve hava kuşunun kâffesine ve 
yer yüzünde canlı haşeratın kâffesine her yeşil ot; yemeklik olsun dedi ve 
böyle oldu.» 

(31): «ve Allah halk eylediği şeyin kâffesine nazar etti, ve işte ziya- 
desiyle iyi idi, ve akşam ve sabah oldukta [hilkatte] altıncı gün oldu.» 
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Diğeri : 
(22 - 4): Kendisine dostluk bağlayan her insanı yolundan 

şaşırtmak cehennem azâbına götürmek şeytan üzerine yazıl- 
mıştır.» 

Diğeri : 
(7 - 27): «Biz şeytanları, îmân etmeyenlere dost kıldık.» 
Diğeri : 
(6 - 100): «Allah-ü-Taalâ'ya cinleri ve şeytanları şerik 

kıldılar. Halbuki cinleri ve şeytanları o yarattı.» 

Diğeri : 
(7 - 12): «Cenâb-ı Hak, iblîse [şeytana] ben sana secde ile 

emretmişken secde etmekten seni ne men' eyledi? diye sor- 
du. İblîs; ben ondan [Âdemden] hayırlıyım, beni ateşten ve 
onu çamurdan yarattın, dedi.» 

Diğeri : 
(7 - 27): «O şeytan ile kabilesi sizi görürler. Ve siz onları 

görmezsiniz. Biz şeytanları îmân etmiyenlere dost kıldık.» 

Diğeri : 
(2 - 170(169)): «O [şeytan] size fenalıkla ve pek fena ve günah 

şeylerle ve Allah-üTaalâ hakkında bilmediğinizi söylemekle 
emreder. [Bunları telkin eder].» 

Diğeri : 
(7 - 200): «Eğer şeytan seni vesvese ettirirse ondan Al- 

lah-ü-Taalâ'ya sığın, Allah işidici ve bilicidir.» 
Diğeri : 
(23 - 98 ve 99(97÷98)): «Ve de ki: Yâ Rabbi şeytanların vesve- 

sesinden sana sığınırım ve yâ Rabbi onların benimle beraber 
olmalarından sana sığınırım.» 

Diğeri : 
(26 - 221 ÷ 223(222÷223)): «[Şeytanlar]; her günahkâr müfterî'ye nâ- 

zil olurlar [musallat olurlar]. İşittiklerini onlara ilka ederler 
[telkin ederler] bunların ekserisi yalancılardır.» 
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Diğeri : 
(17 - 65(64)): «Şeytanın vaadettiği şeyler ancak yalan ve bâtıl 

ve aldatıcı şeylerdir.» 

Diğeri : 
(19 - 85(83)): «Görmez misin ki, biz şeytanları kâfirler üzeri- 

ne gönderdik ki, onlara eziyyet edeler.» 
Diğeri : 
(34 - 20): «Bir fırka mü'minlerden gayrisi o iblise [şey- 

tana] tâbi' oldular.» 

Diğeri : 
(35 - 6): «Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman edi- 

niniz.» 
Diğeri : 
(36 - 60(60÷61)): «Ey benî Âdem; şeytana ibâdet etmeyiniz. O si- 

ze aşikâr düşmandır, bana ibâdet ediniz. Doğru yol budur.» 

Şeytanın Rahmâna âsiliği : 
(19 - 43(44)): «Çünki şeytan Rahmâna âsî oldu.» 
Diğeri : 
(7 - 30): «Allah-ü-Taalâ bir fırkaya imânı ihsân ile hidâ- 

yet buyurdu ve bir fırka üzerine de dalâlet hak oldu, çünki 
onlar şeytanları dost ittihaz ettiler, ve doğru yolu bulduk zan 
ettiler. 

Peygamberlere : 
(22 - 52): «Senden evvel bir Resûl veya Nebî gönderme- 

dik ki, bir şey temenni etse şeytan onun sözüne ilka'atta bu- 
lundu. Aîlah-ü-Taalâ şeytanın ilka ettiğini iptal edip sonra âyâ- 
tını tahkim ve tesbit eder.» 

Diğeri : 
(22 - 53): «Allah-üTaalâ şeytanın vesvese ve ilkaatını kalp- 

lerinde hastalık olanlarla kalpleri kaskatı olanlara fitne ve im- 
tihan kıldı.» 

Diğeri : 
(26 - 221 ÷ 223):    «Şeytanların   kime   nâzil   olduğunu   size 
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haber vereyim mi? Her günahkâr müfteriye nâzil olurlar. İs- 
tediklerini onlara ilkâ ederler. Bunların ekserisi yalancı- 
lardır.» 

Diğeri : 
(17 - 65(64)): «Şeytanın vaadeylediği şeyler; ancak yalan, bâ- 

tıl ve aldatıcı şeylerdir.» 

Diğeri : 
(17 - 66(65)): «Benim has kullarım üzerine senin    tasalluta 

haddin yoktur. Onlara Rabbın vekil olarak kâfidir, dedi.» 
 
Dikkat : 
Şeytan hakkında bazı tahliller: 
Yukarıda geçen âyet-i kerimelerden birinde (19 - 43 de) 

«şeytan (Rahmana) âsi oldu» buyuruluyor, da (Allaha) âsi oldu 
buyrulmuyor. Sebebi şudur: Çünki şeytan; bütün isimleri ve 
sıfatları kendinde toplıyan Allah'a değil, Allahın Rahmân sı- 
fatına muhalif bir vaziyettedir. (Allah) isminin ise her mahlûk 
gibi emrindedir. Zira şeytan Rahmân isminin zıddı olan isim- 
lerin terbiye ve hâkimiyyeti altındadır. Meselâ (Hâdî) ismine 
ve hidâyet ehline şeytan zıddır. Çünki kendi; dalâlet ehli ve 
(Dâl) isminin mazharıdır. Hıristiyanların ekseriyeti şeytanı Al- 
lahtan uzak ve alâkasız bir vaziyette tutarlar. Halbuki, bu hal- 
de iki kuvvet meydana geliyor. Müsbet ve menfî kuvvetler' ki 
bunların müsbeti Allahın, menfîler ise başka bir varlığın olu- 
yor. Fakat bu suretle Allaha zıd bir varlığın vücuduna da ina- 
nılmış oluyor. Halbuki, böyle; bir şey yoktur. Ve ülûhiyyet mef- 
humumuzla kabil-i te'lif değildir. Hayrı da, şerri de, tatlıyı 
da, acıyı da yaradan Allah'tır. Nitekim Hıristiyanların şeriat 
kitabı olan Mûsevî mukaddes kitaplarında da böyle; yâni hay- 
rı da, şerri de, nûru da, zulmeti de yaratan Allah olduğu yazı- 
lıdır. İşte Hazret-i İsa'nın Allahlığına inananlardır ki, bu tef- 
riki yapmışlar ve dolayısiyle iki kuvvete inanmak mecburiye- 
tine düşmüşlerdir. Yâni hem Hazret-i İsâ'nın hayatında gözü- 
ken ahlâkına bakarak onu şer ile alâkasız tutmak istemişler, 
hem de müsbet kuvveti Hasret-i İsâ'ya hasredince, açıkta ka- 
lan    menfî    kuvvetler,     yâni   Hıristiyanların    tâbirince     (şer   kuv- 
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vetler) için kaynak kabulüne mecbur olmuşlar, ve bu kaynak 
olarak şeytanı kabul etmişlerdir. Bizim onlardan farkımız; biz 
bu kaynağı da Allaha bağlar ve her kuvveti Allahda birleşti- 
ririz. Mûseviler dahi aynen bizim gibidir. 

 
Cin ve şeytan bahsindeki âyet-i kerîmeler vesilesiyle pek 

mühim bir mevzua temas edildi. Esas iki büyük suça istinad 
ediyor: 

1) Cinlere, şeytanlara iltica, ve onlardan yardım di- 
lemek, 

2) Cinlere iltica neticesi büyü - sihir yapmak. 
Birinci hareket; insanı küfre sokar. Fâtiha-i şerîfe sûre- 

sinde: (İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn —yani— ancak sana 
kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.) diye Allaha ah- 
dimiz var. Şeytana iltica; bu ahde muhaliftir. Allaha hıya- 
nettir. 

İkinci hareket; insanı hem küfre sokar, hem de cânî kı- 
lar. Nitekim Mûsevî şeriatinde büyüyü yapanın da yaptıranın 
da cezası idamdır. 

İmdi: 
Sihir : 
Sihir yapmak veya yaptırmak büyük bir cinâyettir. Sihir- 

le öldürülmüş veya bütün hayatını hastalıkla, ıstırapla, işken- 
ce ile yatakta veya tımarhanede geçirmeğe mahkûm edilmiş 
insanlar vardır. Bu; öyle sinsi bir cinâyettir ki, onda sûikasde 
uğrayan kimse; müdafaasızdır. İşte sihir; müdafaasız bir in- 
sanı sinsi, şen'i (hem de Allahın gazab ve men' buyurduğu bir 
tertiple) tazyik ederek meram hâsıl etmek veya bir insandan 
en fena bir tarzda öc almaktır. 

Cinlere İlticâ : 
Sihir; evvelâ: Cinlere, şeytanlara iltica, suretiyle yapılan 

bir suikasttir. Yukarıdaki âyetlerde pek aşikâr görüldüğü üze- 
re: Cinlere, şeytanlara iltica etmek; Allahın mukaddes huku- 
kuna   tecavüzdür.    Allahtan   gayriyi    merci'   edinmektir.   Bu;    Al- 
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laha şirk koşmaktır. Ve binaenaleyh küfürdür ve kâfirin âkı- 
beti de malûmdur. Âkıbetlerin en fenası, en fecîidir. 

İkincisi: sihir; kıyasıya bir pervasızlıkla göze alınmış öyle 
bir sûikasttir ki: Tahribâtı ya bir evi yıkmak, bir aileyi perişan 
etmek, bir ocağı söndürmek veya bir insanı felce uğratmak 
veya bir insanın hürriyetini yok edip delice başka birinin eme- 
line zorla uydurmak veya acılar içinde hayatını söndürmek- 
tir. Bu; insan hukukuna ne ağır bir tecavüz ve Allaha karşı 
işlenmiş ne büyük bir günahtır. Sihir ki; insanın, hayatını, faa- 
liyyetini söndürecek ve ölümüne kadar süründürecek, işinden 
gücünden alıkoyacak illetlere sebebiyyet verebilir. İşte böyle- 
si; sûikastlerin ne vahşicesi, cinayetlerin ne ağırıdır. 

İyi bilmelidir ki, büyü yapanın da yaptıranın da âkıbeti 
müthiştir. Sûikastte bulundukları zavallı insanın âkıbetinden 
daha müthiştir. Onlar nihâyet hem dünyada ve hem âhırette 
şiddetli azaba uğrarlar. Büyüye uğrayan bir çile çeker. Fakat 
âhıretini bu çile neticesi kazanabilir. Büyünün ne kadar fena 
olduğunu bilseler kimse büyü yaptırmaz. Yaptıranlar birbir- 
lerine bakıp heves ederek bu çok fena işe baş vuruyorlar. İşte 
onların dikkatini mevzuun müthiş ehemmiyetine çekmek için 
şu satırları yazıyorum. 

Gâfillere göre : 

Gafillere göre büyü; iyi niyetle yapılırsa çok günah de- 
ğildir. Çünki faydalıdır, meselâ: bir zevci; zevceye bağlamak 
için, kısmeti geciken bir kıza bir delikanlıyı âşık kılıp izdivaç- 
larına yol açmak için. 

Böyle düşünenler gafillerdir, çünki, büyü demek; cinler 
vasıtasiyle bir insan üzerinde müessir olmaktır. 

Yâni : 

Her hangi bir insana cini musallat kılarak onu irâdesiz 
hâle koymaktır. Büyü yapılmış böyle bir insan; gözü kapalı 
büyü   yaptıranın  emellerine  uysa  da,  o  uyan  adam  evvelâ   has- 
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tadır. Cin onun içine girmiş ve ona hâkim olmuştur. Bu va- 
ziyyet insanda iç sıkıntıları, asabî hastalıklar vücûde getirir. 
Onu illetli kusurlu kılar. 

Sonra : 

Eğer Allah büyülüyü bir gün kurtarırsa o; evvelâ gözü 
kapalı ihtiyarsız yaptığı harekete karşı müthiş bir aksülamel 
duyar. Binaenaleyh âkıbet tamamen menfîdir. 

Kısmete baktırmak : 

Kısmete baktırmak için; veya buna benzer gaybdan ha- 
ber almak için cincilere, hattâ (hoca unvâniyle) cinci hocalara 
müracaat itiyadı vardır. Onlara göre de bu; pek basit ve za- 
rarsız bir şeydir. Hoca cinleri da'vet edecek, işi cinlere söyli- 
yecek ve cinlerin söylediklerini de hacet sahibine söyliyecek, 
işte bu da gafletle işlenmiş bir günahtır. 

Zira; yine bir hâcet vesilesiyle Allahtan gayriye müracaat 
edilmiştir. Cinlere iltica edilmiştir. Netice itibariyle Allahm 
hukukuna tecavüz edilmiştir. 

Bu gibi müracaatta bulunanlara nihâyet cinler musallat 
olur. Bundan sonra da o; uğrama), (karışma) denilen asâbî 
hastalıklara uğrar ve gafletinin bu yüzden de cezasını çeker. 
Mûsevî şeriatinde cincilik, bakıcılık edenlerin cezaları idam- 
dır. Allahın ne derece bir ehemmiyetle bu yollardan kullarını 
sakındırmak istediğine bu idam cezası bir fikir verir. Allah 
cümleyi bu gibi tehlikeli yollardan, yanlış hareketlerden, kor- 
kunç âkıbetlerden, her türlü gafletten korusun, âmin. 
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ALLAHIN 
HİLKATTAKİ MURADI 

GÖKLERİN VE YERLERİN YARADILMASI 

Cenâb-ı Hakkın varlığını izhar : 
(29 - 44): «Allah; gökleri ve yeri, hakkı izhar için yarattı.» 

Diğeri : 
(64 - 3): «Gökleri ve yeri hak ile yarattı.» 

Yâni: 
Gökler ve yer; Allahın varlığını ve birliğini, hülâsa: Hak 

ve hakikatini; her göze gösterecek mahiyette mucizelerle dolu 
bir eserdir; bu eser; Allahın kudret ve azametini izhar ve her- 
kesi düşünmeğe, Allaha îmâna sevk edecek mahiyyettedir.» 

Abes bir şey yok : 
(21 - 16): «Biz semâyı ve yeri ve aralarındaki şeyleri, oyun- 

cak ve abes olarak yaratmadık.» 
 

Yapılan en münâsibidir : 
(87 - 1(2)): «Yarattı ve en münasibini yaptı.» 

Her şeyi güzel yarattı : 
(32 - 7 ve 8(7)): «O Allahtır ki her şeyin halkını güzel kıldı.» 

Her şeyin hâlikı: 
(13 - 16): «Her şeyin hâlikı bir ve kahhar olan Allahtır.» 

Bidayette gök ve yer birleşikti : 
(21 - 30): «Kâfirler bilmezler mi ki gökler ve yer birbi- 

rine muttasıl idi, biz aralarını ayırdık.» 

Yoktan var etti : 
(42 - 11): «Gökleri ve yeri yoktan icadeden odur.» 
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Yaradılış müddetleri : 

(41 - 9 ÷ 12): «Onlara de ki; siz, arzı iki günde halk eden 
Rabbil'âlemîne küfr ve şirk mi edersiniz? Arzın üstünde dağ- 
lar ve üzerinde insan ve hayvan ve mezrûat gibi bereket se- 
beplerini ve onların mukadder rızklarını da iki günde [halk] 
kıldık ki, soranlar için 4 günde tamam oldu. Sonra semâ- 
nın halkına geçti. Gök bir dumandı. Ona ve arza (ister istemez 
olunuz) dedi [ol! irâdesi tecellî etti] ve onlar da: Sana muti' ola- 
rak geldik ve olduk, dediler. Gökleri iki günde yedi semâ ola- 
rak yarattı, ve her semâya tedbiri emrini vahyetti, [yâni irâde- 
lerini onlarda tecelli ettirdi]. Ve dünya semâsını yıldızlarla 
tezyîn ve şeytanlardan hıfz eyledi.» 

Diğeri : 
(25 - 59): «O Allah-ü-Taalâdır ki: gökleri ve yeri ve arasın- 

daki mevcudatı altı günde yarattı. Sonra Rahmânın arşı [bu 
yaradılanların] üzerine istivâ buyurdu [yayıldı].» 

Hilkat altı günde vukubuldu : 
(10 - 3): «Rabbiniz o Allahtır ki,   gökleri ve yeri altı 

günde yarattı. Sonra arşın üstüne istivâ etti yayıldı.» 

Arş bidayette su üzerinde idi : 
(11 - 7): «O Allahtır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. 

Arşı o zaman su üzerinde idi.» 

Arşın alemlere yayılması : 
(13 - 2): «O Allah ki gördüğünüz gibi gökleri direksiz ola- 

rak yükseltti. Sonra arşı; üzerine istivâ etti yayıldı.» 

Yaradılan tabiat kanunları : 
(13 - 2): «Güneşi ve ayı muayyen vakit veya yere kadar 

devir eder ve dolaşır oldukları hâlde musahhar kıldı. [Bir ka- 
nuna bağladı].» 

Yaradan, tedbir ve tertip eden Allahtır : 
(13 - 2):   «Dünya  ve   âhiret   umûrunu  tedbir   eder,    âyetle- 
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rini [mucizelerini] tafsil ve beyan eder. Tâ ki, Rabbinize mü- 
lâki olacağınıza inanasınız.» 

Her şeyin hayatı su ile : 
(21 - 30): «Ve sudan her şeye hayat kıldık.» 

Diğeri : 
(44 - 38 ve 39): «Biz gökleri ve yeri ve aralarındaki şey- 

leri abes ve oyuncak olarak halk etmedik; biz onları ancak hak 
olarak [bir hakikat ifade etsin ve hakkiyle fayda versin diye] 
yarattık, lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler.» 

Diğeri : 
(46 - 3): «Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan- 

ları ancak hak ile [hakkı izhar etsin diye] ve bir muayyen vak- 
te kadar kalmak üzere yarattık.» 

Diğeri : 
(7 - 54): «Rabbiniz olan Allah; gökleri ve yeri altı günde 

halk etti. Sonra arşın halkına geçti. Geceyi ve gündüzü birbi- 
riyle örter. Ve bunlar birbirini tâkip ederler. Güneşi, ayı ve 
yıldızları emrine musahhar kıldı. Âgâh olun ki, halk ve kâffei 
umûr; Allaha aittir. O, âlemlerin Rabbidir.» 

Diğeri : 
(38 - 27): «Biz semâyı ve yeri ve aralarında olanları bâtıl 

ve abes olarak yaratmadık. Kâfirler böyle zannederler.» 

Yedi kat gök : 
(78 - 12): «Ve üstünüze yedi metin ve muhkem semâyı 

bina eyledi.» 

Yer yüzü : 
(13 - 3): «Arzı yapıp uzattı, onda dağlar ve su mecraları 

yaptı. Her türlü meyve ve mahsuldan çift çift yarattı.» 

Gökleri ve göklerde olanları : 
(25 - 61):   «Semâda   burçları    yaradan   ve   onlarda   âlemi 
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aydınlatmak için güneşi sırâc ve kameri [ayı] da ziya verici kı- 
lan Allah-ü-Taalâ; âlî ve mübârek olsun.» 

YARADILANLARIN FAİDELERİ 

Güneş ve ay : 
(6 - 96): «Sabahın şafak aydınlığı ile gecenin zülmetini 

yaran O dur. Geceyi sükûn ve istirâhat vakti, güneş ile aynı za- 
man [bilinmek] için hesap vasıtası kıldı, bunlar; her şeye galip 
ve üstün ve son derece bilici olan Allahın takdiridir.» 

Yıldızların fâidesi : 
(6 - 97): «O Allah-ü-Taalâ'dır ki, karaların ve denizlerin 

zulûmatında, onlarla yolunuzu bulmanız için yıldızları yaptı, 
bu in'âm ve ihsanımızı bilip takdir eden kavim için âyetleri- 
mizi tafsîl ettik.» 

Hilâller : 
(2 - 189): «Sana hilâllerden sorarlar, de ki bu; insanların 

vakitlerini tayin ve Hac zamanının bilinmesi içindir.» 

Güneş ve ay : 
(10 - 5): «O (Allah) dır ki, güneşi ziya ve ayı nûr kıldı. 

Senelerin sayısını ve hesabınızı bilmeniz için ona bir takım 
menziller tâyin ve takdir eyledi. Allah bunları hak olarak [bir 
takım hakikatleri ve menfaatleri meydana koymak için] ya- 
rattı.» 

Gece ve gündüz : 
(10 - 67): «O Allah ki rahat ve sükûnunuz için geceyi, 

görüp çalışmanız için gündüzü yarattı.» 

Diğeri : 
(21 - 33): «Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı halkeden Al- 

lah-ü-Taalâ'dır. Bunların cümlesi kendine mahsus feleklerde 
[dâirelerde, kürrelerde] yüzerler [seyr-ü hareket ederler].» 
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İNSAN İÇİN HALK EDİLENLER 

Semâda : 
(16 - 12): «Size geceyi ve gündüzü ve güneşi ve ayı ve 

yıldızları musahhar kıldı [size yararlı kıldı], bunlar Allahın emri 
ile size musahhardırlar. [İstifâde edebildiğiniz derecede fayda- 
lıdırlar.] Muhakkak bunlarda akıl erdiren kavim için ibretler 
vardır.» 

Yer yüzünde : 
(16 - 13): «Ve yine size renkleri ve cinsleri muhtelif hay- 

van ve nebattan yer yüzünde yarattığı şeyleri musahhar eyle- 
di (istifâdenize tevdî buyurdu) muhakkak bunda tezekkür eden 
kavim için ibret vardır.» 

Denizlerde, göllerde : 
(16 - 14): «O Allah-ü-Taalâ'dır ki; ondan taze et yemeniz, 

giydiğiniz ziynet eşyasını [inci, mercan ve saireyi] çıkarmanız, 
rahmet ve inâyetinden rızk edinmeniz zımnında suları yara- 
rak gittiğini gördüğünüz gemiyi üzerinde taşımak için [nakli- 
yat icrası için] denizi, size musahhar [istifadeli] kıldı. Tâ ki Al- 
lahın nimetlerine şükredesiniz.» 

Hurma ve üzüm : 
(16 - 67): «Ve size Hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının 

meyvelerinden içiririz. Ondan sekir ve güzel rızık elde eder- 
siniz. Muhakkak bunda taakkul eden kavim için ibretler var- 
dır.»  

Karada, denizde : 
(22 - 64 ve 65(65)): «Görmez misiniz ki Allah; yer yüzünde 

olanları emri ile denizlerde yürüyen gemileri size musahhar 
kıldı, [size yarar kıldı].» 

Zeytin ve zeytinyağı : 
(23 - 20): «Ve sizin için Tûr-i Sinâ'dan çıkan bir ağacı da 

yaptık ki o; yağ hâsıl eder. Meyvesi ve yağı insanlara katık 
olur.» 
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Yer yüzünde ne varsa : 
(2 - 29): «O Allahtır ki, yer yüzünde ne varsa, cümlesini 

sizin için halk etti.» 
Diğeri : 

(14 - 34): «Ve size istediğiniz [ihtiyacınız olan] her şeyi 
verdi.» 

Göklerde ve yerde olanların cümlesi : 
(45 - 13): «Göklerde ve yerde olanların cümlesini kemâl-i 

fazl-u kereminden size musahhar kıldı. Muhakkak bunda dü- 
şünen kavim için âyetler ve ibretler vardır.» 

Şükür için : 
(35 - 12): «Bütün bunlar şükür edesiniz içindir.» 

Göklerde ve yerde olan şeyler : 
(31 - 20): «Görmez misiniz ki Allah göklerde ve yerde olan 

şeyleri size musahhar kıldı. Ve üzerinize zahir ve batın ni'met- 
lerini yaydı.» 

Faydalı hayvanlar : 
(39 - 6): «Ve sizin için (en'am) her cins faydalı hayvandan 

[Davar, sığırdan] sekiz sınıf gönderdi. [Deve, sığır, koyun, ke- 
çi ve dişileri]. 

 

MAHLÛKLARIN ESAS MAHİYYETLERİ 

NELERDEN YARATILDIKLARI 
İnsan ve cinler: 
(15 - 26 ve 27): «Biz insanı çürümüş siyah balçıktan ya- 

rattık, ve cinleri de daha evvel zehirli ateşten yarattık.» 

Diğeri : 
          (55 - 14 ve 15): «İnsanı testi gibi balçıktan ve can'nı 
[cini] ateşin dumansız alevinden yarattı.»          
                         . 

         Hayvanlar sudan yaratıldı :                                                                       . 

(24 - 45): «Allah; bütün hayvanları sudan halk etti.»         
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MAHLÛKTA 
İÇTİMAÎ  HAYAT 

(6 - 38): «Yerde yürüyen hiç bir hayvan veya iki kanatla 
uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın.» 

Diğeri :  
(13 - 2(3)): «Her türlü    meyve ve mahsulden    çift çift ya- 

rattı.» 

Dikkat : 
(78 - 8): «Ve sizi erkek ve dişi çift yarattık.» 

Diğeri : 
(42 - 11): «Sizin için kendinizden zevceler ve hayvanât için 

de dişiler yarattı ki, bu sayede artar ve çoğalırsınız.» 

DÜNYA HAYAT VE METAI 

Dünya hayatı : 
(3 - 185): «Bu dünyanın hayatı; ancak gurur metaı ve 

hayâldir.» 

Yâni : 
Dünyalık varlıklar insana gurur getiren, insanı benliğe 

sevk eden şeylerdir. Halbuki, hayâlden ibarettir.» 
 

Dünya hayatı bir hakikat ifâde etmez : 
(6 - 32): «Dünya hayatı ancak boş ve oyundan ibarettir.» 
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Küffârın varlığı : 
(3 - 196): «Küffârın dünyada gezip dolaşmaları, mal ve 

refahları seni aldatmasın.» 
Diğeri : 
(9 - 56(55)): «Onların malları ve evlâdı [çokluğu] seni teaccüp 

ettirmesin.» 
Mal ve evlât : 
(8 - 28): «Biliniz ki emvâliniz ve evlâdınız sizi günaha sevk 

eden fitnedir. [Sizi gurura, küstahça muvazenesiz hareketlere 
sevk eden tehlikeli bir imtihandır]. Allahın yanında ise [Alla- 
hın rızasında ise] büyük ecir ve mükâfat vardır.» 

Âhiretin nimetleri müreccahtır : 
(12 - 57): «Ve âhiretin ecir ve mükâfatı, îmân edenlere 

ve Allahtan ittika edip âsiliklerden sakınanlara daha hayır- 
lıdır.» 

Yer yüzünde iskân : 
(7 - 10): «Sizi yer yüzünde iskân ve mekîn kıldık [dün- 

yayı size mekân kıldık] ve orada size medâr-ı maîşet kıldık 
[yaşama, geçinme sebepleri halk ettik]. Bu nimetlere pek az 
şükredersiniz.» 

Dünya varlıkları : 
(3 - 13(14)): «İnsanlara; kadınlardan, evlâttan, kantarla altın 

ve gümüşten, işaretli ve alâmetli [cins] atlardan, deve, sığır, 
ve koyun gibi mevâşî'den, mezrûatdan, müştehiyyatın [iştihayı 
çeken şeylerin] muhabbeti müzeyyen kılındı. Bunların cüm- 
lesi dünya hayatının metâ'ıdırlar. Halbuki en güzel ve iyi mer- 
ci Allahın indindedir.» 

Dünya meta'ları mağrur etmesin : 
(35 - 5): «Ey insanlar, muhakkak Allahın va'di haktır. 

Sizi dünya hayatı mağrur etmesin. Sizi aldatıcı [şeytan] Allah 
ile aldatmasın [Allah af eder, sen keyfine bak, ne istersen yap 
diye iğfal etmesin].» 
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İNSAN HAYATI 

İnsana mukadder hayat : 

(16 - 70): «Allah sizi yarattı. Ve sonra sizi vefat ettirir. 
Ve sizden erzel-i ömre [bunaklığa] reddolunanlar [o devreyi 
gördürülenler] vardır [onlar] hattâ bildiği şeyleri unutur [bu- 
nar].» 

Diğeri : 
(71 - 15(17÷18)): «Ve Allah sizi nebât gibi arzdan çıkardı. Sonra 

sizi [vücudunuzu] ona [toprağa] iâde eder ve oradan tekrar 
çıkarır.» 

Diğeri : 

(78 - 9 ÷ 16): «Ve uykunuzu size rahat ve geceyi örtü ve 
gündüzü ma'işet tedariki için zaman kıldık. Ve üstünüze yedi 
metîn ve muhkem semâyı bina ettik ve parlak Sırâç kıldık. Ve 
bulutlardan, onunla hububatı ve nebatâtı ve ağaçları sık ve 
birbirine karışmış bağçeleri yetirmek [yetiştirmek] için akar su 
indirdik.» 

Hayat meşakkatı : 
(90 - 1 ÷ 2(4)): «Biz insanı şiddet ve meşakkatta halk ettik.» 

Hayat ve memâtdan murad : 
(67 - 2): «Sizden hanginizin âmelde daha iyi olduğunuz 

bilinmek için ölümü ve hayatı halk etti.» 
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ALLAHIN İNSANI 

YARATMAKTAKİ  MURADI 

İnsan ve cin : 
(51 - 56): «Ben Cin va İns'i ancak kulluk [yâni ibâdet ve 

hizmet] etsinler için yarattım.» 

Dikkat : 
Kur'ân-ı Kerîm'de, buradaki (kulluk etsinler) kelimeleri- 

nin mukabili (liya'budün) dur. (Abdiyyet) kökünden gelen bu 
kelimenin karşılığı kulluktur. Kulluğun vasfı da ta'zim ve hiz- 
mettir. Ta'zimin mukabili ibâdettir. 

İmdi: gerek cin ve gerek insan; Allaha hizmet etsinler 
diye yaradılmışlardır. 

Cin : 
Cin rûhanî bir tâifedir. Her göze görünmezler, çünki mad- 

dî, cismî vücutları yoktur. Rûhtan teşekkül etmişlerdir. Ha- 
yat sahaları yer yüzü ve yer yüzü ile göklerin alt ve ilk taba- 
kası arasıdır. İnsanlar gibi içtimaî hayata mâliktirler. Dinde, 
îmân ve amelde insanların bulundukları halin ayni taksima- 
tına maliktirler. 

Allah insanda bir kalp yarattı : 
(33 - 4): «Allah bir kimsenin içinde iki kalp kılmadı.» 
Bu âyet-i kerîme önünde çok durmak ve çok hisse almak 
lâzımdır. 

İNSANIN SÛRETİ 

İnsanın güzelliği : 
(64 - 3): «Ve sizi en güzel sûrette tasvîr etti.» 
Diğeri : 
(95 - 4 ve 5): «Muhakkak insanı en güzel sûrette halk 

ettik. Sonra onu en aşağıya iâde ve reddettik [Cennetten yer 
yüzüne indirdik].» 
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İNSANIN HİLKAT'I 

(40 - 64): «Ve sizi en güzel sûrette tasvir eyledi. Ve helâl 
ve leziz şeylerden rızklandırdı. İşte Rabbiniz böyledir.» 

İnsanın Allaha fakirliği : 
(47 - 38): «Allah ganîdir [varlıkların sahibidir] ve siz fa- 

kirsiniz.» 

Yoktan yaratıldı : 
(19 - 68(67)): «İnsan düşünmez mi ki biz onu bundan evvel; 

hiç yoktan yarattık.» 

Evvelâ ruhlarımızı sonra beden ve şeklimizi : 
(7 - 11): «Sizin ruhlarınızı halk etti. Sonra sizi bu sûrette 
tasvir etti.» 

Bir nefis'den : 
(7 - 189): «O Allahdır ki, sizi bir nefis'den halk etti ve 

zevcesini de ondan yarattı.» 

Diğeri : 
(4 - 1): «Ey insanlar, Rabbınızdan sakınınız. O sizi bir tek 

nefis'den yarattı. Zevcesini de ondan halk etti. Onlardan bir 
çok erkekler ve kadınlar hasıl edip yer yüzüne yaydı.» 

Diğeri : 
(39 - 6): «Sizi bir tek nefis'den halk etti, sonra onun zev- 

cesini ondan yarattı.» 

Diğeri : 
(39 - 6):   «Ve   sizi    vâlidelerinizin    karnında    üç   kat   zulu- 
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mâtda halkdan halka [hâlden hâle] tahvil ile yarattı.    [Nutfe 
kan pıhtısı, et parçası kemik ve nihayet tam vücût].» 

Diğeri : 
(23 - 9(78)): «Ve size kulaklar, gözler, kalpler yarattı. Bu ni- 

metlere ne kadar az şükredersiniz.» 

Diğeri : 
(23 - 116(115)): «Biz sizi abes ve beyhûde olarak mı yarattık 

zan ediyorsunuz. Ve sizin bize rucû' etmiyeceğinizi mi zan 
ediyorsunuz.» 

İnsanın ilk devresi : 
(76 - 1): «İnsan üzerine dehirden [dünya hayatından] bir 

zaman geldi geçti ki onda [kemâli itibariyle] zikre şâyân bir 
şey değildi. [Bu; beşeriyyetin çocukluk, gayri mükellef çağın- 
da Allahdan gayriye taparak ve yaranmak istiyerek geçirdiği 
şuursuz devre idi].» 

İNSANIN FITRÎ TABİATI 

İnsan tavırlarla yaratıldı : 
(71 - 20(14)): «Muhakkak O, sizi tavırlarla halketti.» 

Fıtrî tezahürleri : 
(18 - 52(54)): «Halbuki insan mücadeleyi çok sever oldu.» 
Nefsî temayülleri itibariyle : 
(103 - 1(1÷2)): «Asır, dehr veya zaman ile kasem ederim ki in- 

san [tabiî temayülleri cihetiyle] hüsrân ve ziyandadır.» 

Netekim : 
(2 - 30): «Rabbın Celle-şânuhû meleklere: (Ben yer yüzün- 

de bir Halîfe kılacağım) dedikte melekler; (orada fesat çıka- 
cak ve kan dökecek olanı mı yaradacaksın?. Halbuki biz seni 
hamd'ın ile tesbih ve zikrinle takdis ve noksanlıklardan tenzih 
eyleriz [uzak tutarız]) dediler. Cenâb-ı Hak da: (Ben bilmediği- 
niz şeyleri bilirim) buyurdu.» 
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Nekesliği ve kıskançlığı : 
(4 - 126(128)): «Ve beşerin cibilliyyetinde nekeslik ve kıskanç- 

lık temel tutmuştur.» 

Harîs ve nekes tabiatta : 
(70 - 19): «Muhakkak insan; harîs ve bahîl (nekes) halk 

olundu.» 

Her istediği olur mu? 
(53 - 24): «İnsanın her temennî ettiği olur mu?» 
Tabiatı : 
(30 - 36 ve 37(36)): «Biz insanlara tarafımızdan bir rahmet 

tattırsak, onunla ferahlanırlar. Eğer amellerinin cezası olarak 
onlara fenalık isâbet etse, derhal Allahın rahmetinden ümitle- 
rini keserler.» 

Diğeri : 
(39 - 49): «İnsana bir zarar ve musibet gelirse bize dua 

eder. Sonra onu tarafımızdan nîmete nâil etsek, bu mal ve 
nîmet bana ilmim ve istihkakım ile hasıl oldu der, belki bu 
onlara fitne ve imtihandır ve lâkin insanların ekserisi bunu 
bilmezler.» 

Nankörlüğü : 
(17 - 68(67)): «İnsan nîmete küfrân eder oldu.» 

Diğeri : 
(41 - 50): «Eğer ona isâbet eden zarardan kurtarıp tara- 

fımızdan bir rahmet tattırsak, elbette bu; benim hakkımdır 
[der].»  

(51): «Eğer bir insana ın'âm edersek şükürden ve tâât- 
den yüz çevirir, ve bir tarafa çekilir.» 

Diğeri : 
(42 - 48): «İnsan nimete küfrân eder oldu.» 

Diğeri :     
(96 - 6 ve 7(7÷8)): «Muhakkak insan kendini ganî [varlıklı] 

gördükte Rabbine tuğyan eder [baş kaldırır]. Halbuki rücuû 
Rabbınadır [dönüp geleceği Rabbıdır].» 
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   FITRATTA HİDÂYET VE DALÂLET 

KABİLİYYETLERİ 

İnsan; fıtrî kabiliyyetine göre hayatta müsbet veya menfî 
bir yol alır, ve kabiliyyeti; fıtrî cevheri işlendikçe müsbet veya 
menfî bir inkişâf gösterir. Kemâle geldiği zaman; tatlı bir mey- 
venin tohumu nasıl bal gibi tatlı ve acı bir meyvenin tohumu 
da nasıl zehir gibi acı bir mahsûl verirse, insan da öyledir. 
Tahsil ve terbiye onun fıtratını değiştirmez. Ancak geliştirip 
olgunlaştırır. Hidâyet kabiliyetlisi, îmânda inkışâf eder. Dalâ- 
let kabiliyetlisi de, inkârda inkişâf eder. Müsbet ruhlu bir adam 
bir gün evliya olabilir, menfî ruhlu bir adam da eşkiya olabilir. 
Fıtratlar tevarüs etmez. Yâni evlâd, ana veya babanın fıtratına 
vâris olmaz. Zira fıtrat; ruhî tezahürlerdir. Müsbet ruhlu bir 
adamdan menfî ve menfî ruhlu bir adamdan da müsbet ruhlu 
evlât dünyaya gelebilir. 

HİDÂYET - DALÂLET 

(14 - 4): «Allah istediğini dalâlete ve dilediğini hidâyete 
götürür.» 

Diğeri :  
(4 - 86(88)): «Cenâb-ı Hakkın dalâletde koyduğu kimseleri 

hidâyete [götürmeğe] çare yoktur. [Meğer Allah dileye].» 

Diğeri : 

(7 - 186): «Allahın dalâlete düşürdüğü kimseye hidâyet 
edecek yoktur .» 

Diğeri :  

(4 - 142(143)): «Allahın yolunu şaşırttığı kimse için hak ve se- 
vaba götürür yol bulamazsın.» 
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Diğeri :  
(24 - 40): «Allahın ona nûr kılmadığı kimseye dünya ve 

âhirette nûr yoktur.» 
Diğeri : 
(28 - 56): «Yâ Muhammed sen istediğin ve sevdiğin [ilti- 

zam ettiğin] kimseyi hidâyete kaadir değilsin. Ve ancak Al- 
lah-ü-Taalâ dilediğini hidâyet eyler.» 

Diğeri : 
(6 - 125): «Allah hidâyetini murad ettiği kimsenin kalbini 

islâm için [teslimiyet için] açar ve idlâl'ini murad ettiği kim- 
senin kalbini de o kadar sıkar ve kasavetli kılar ki îmân; ona 
göklere çıkmak gibi güç ve imkânsız gelir.» 

Şer'î emr-i umumî : 
(16 - 36): «Biz; Allaha ibâdet edin ve putlardan içtinap 

eyleyin diye her ümmete bir Resûl ba's eyledik, [gönderdik] 
o ümmetlerde Allahın hidâyet eyledikleri olduğu gibi, üzerle- 
rine dalâlet hak olanlar da vardır.» 

Diğeri : 
(62 - 2 ve 3(2)): «O Allah-ü-Taalâ'dır ki, onlara âyetlerini 

tilâvet eder. Onları şirk küfr ve âsiliklerden temizler. Onlara 
kitap ve hikmeti talîm eyler bir Resûl-i ümmîyi, ümmiler ara- 
sından ba's buyurdu [gönderdi].» 

 
H İ D Â Y E T  

Hidâyet ehli : 
(39 - 17 ve 18): «Şunlar ki: bütün putların ibâdetinden 

vazgeçerek, Allah-ü-Taalâ'nın ibâdetine yönelip yüz doğrult- 
tular, onlara [putperestlerden hidâyete dönenlere] müjde var- 
dır. Ya Muhammed, kelâmını işidip onun iyisine tâbi' olan 
kullarımı tebşir et (müjdele) Allahın hidâyet ettikleri onlardır. 
Ve kâmil akıl sâhipleri de onlardır.» 

İman edenin kalbi : 
(64 - 11): «Ve Allaha îmân edenin kalbi hidâyette olur.» 
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RAHMET İÇİN YARADILANLAR 

Hilâfa düşmiyenler : 
(11 - 117 ve 118(119)): «Ancak Rabbının rahmet eyledikleri hi- 

lâfa (inkâra) düşmediler ve onları Allah rahmeti için yarattı.» 

Ölülerden iken : 
(6 - 122): «Ölülerden iken ihyâ eylediğimiz, onun sâye- 

sinde insanlar arasında ilerlemesi için kendisini nûr kıldığı- 
mız kimse; zulmette kalan ve ondan kurtulamıyan kimse gibi 
midir?» 

DALÂLET 

Gayri ilâh ve veli ittihaz edenler : 
(39 - 3): «Agâh olun ki, şirk ve riyâdan hâlis din; Allah-ü- 

Taalâ'nın dinidir. Ondan gayri İlâh ve velî ittihaz edenler; (biz 
bunlara ancak bizi Allaha yaklaştırsınlar diye ibâdet ederiz) 
derler. Muhakkak Allah aralarında ihtilâf eyledikleri şeyi hü- 
küm ve fasl eder. Allah nîmete küfran eden yalancıyı hidâyet 
buyurmaz.» 

Söz dinlemiyen ölüler : 
(6 - 36): [Seni dinlemiyen] ölüleri ise Allah, kıyamet gü- 

nünde ba's eder [mahşere toplar] sonra Cenâb-ı Hakka rücû' 
ederler, [nihâyet onlar dahi Allaha dönüp gelirler.] 

Doğru yoldan men'edenler, eğri yola zorlıyanlar : 
(14 - 3): «Dünya hayatını âhirete tercih edip sevenler, ve 

Allahın yolunu bağlayıp insanları men'edenler ve halkı eğri 
yola çevirmek istiyenler; Haktan uzak ve dalâlettedirler.» 

MEN' EDENLER 

Namazdan neh'yeden : 
(96 - 9 ve 10): «Allahın kulunu namazdan neh'yedeni gör- 

dün mü?» 
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Diğeri : 
(96 - 11 ÷ 14): «Hidâyet yolu üzere olanı ve yahut takvâ 

ile emir eyleyeni men' ve tekzîb eden ve îmândan yüz çeviren 
kimseyi gördün mü? O; Allahın kendini gördüğünü bilmez 
mi?» 

Hayırdan men' eden : 
(50 - 23 ÷ 26(25÷26)): «Hayırdan men' eden ve başkasına taaddî 

ve zulüm eyliyen ve vahdaniyyetimize şüphede bulunanı ce- 
henneme koyunuz.» 

Cahil iddiacılar : 
(31 - 6): «İnsanlardan bazıları vardır ki, insanları ilimsiz 

[bir hakikate dayanmaksızın] Allahın yolundan şaşırtmak ve 
âyetlerimizi istihza etmek için, bir takım efsâneler satarlar. 
İşte onlara zelîl edici azab vardır.» 

Eğri yola saptırmak istiyenler : 
(7 - 45): «Şunlar ki, insanları Allah yolundan çevirerek 

eğri yola meylettirmek isterler; onlar âhireti inkâr ile küfre- 
denlerdir.» 

Diğeri :  
(2 - 214(217)): «Allahın mescidlerini, onlarda ism-i şerîfinin 

zikr olunmasından men' eden ve harap olmalarına çalışan kim- 
seden daha zâlim kim vardır?» 
(215)(217): «Onlara dünyada zillet ve hakaret ve âhirette bü- 
yük azâb vardır.» 

Diğeri : 
(22 - 25): «Mescid-i Harâm'dan [Kâbe'den] insanları men' 

edenlere [azâb vardır].» 
Demek ki : 
(28 - 19): «Demek ki, sen yer yüzünde islâh edenlerden 

değil, cebbârlardan olmayı murad edersin.» 
Hak ve hakikati inkâr edenler : 
(6 - 39): «Âyetlerimizi tekzib [inkâr] edenler; karanlıklar- 
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da sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini yolundan şaşırtır. 
Ve dilediğini de doğru yol üzerine kılar.» 

Diğeri :  
(43 - 86 ve 87(87)): «Eğer onlara: ve sizi kim halketti, diye 

sorsan, Allah halketti derler. O halde nasıl başkasına ibâdet 
ediyorsunuz?» 

Müfsidler : 
(2 - 11 ve 12): «Onlara (dalâlet ehline) yer yüzünde fesat 

yapmayınız denilince, onlar; biz islâh edicileriz derler. Şüphe- 
siz ve muhakkak biliniz ki, müfsid olanlar onlardır.» 

Hevâsını ma'bûd edinenler : 
(25 - 43): «Hevâsını ma'bud edinen o kimseyi gördün 

mü?» 

Diğeri : 
(45 - 23): «Hevâsını kendine İlâh ittihaz edeni görmez 

misin?» 

Diğeri : 
(28 - 50): «Allah tarafından hidâyetten mahrum oîarak 

hevâsına tâbi olandan daha ziyade dalâlette kim vardır? Allah 
zâlim olan kavmi hidâyet etmez.» 

Diğeri : 
(19 - 77(75)): «Dalâlette olan kimseye Allah, uzun ömürle 

mühlet verir.» 

Diğeri : 
(17 - 73(72)): «Bu dünyada a'mâ [kör] olan âhirette de a'mâ'- 

dır ve yolunu daha ziyâde şaşırmışlardır.» 

Fir'avnın dalâleti : 
(28 - 38): «Fir'avn; ey cemaatim, ben sizin için benden 

başka bir İlâh bilmem [dedi.]» 
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Diğeri : 
(26 - 29): «Fir'avn: Eğer benden gayri İlâh edinirsen se- 

ni zindana atar hapis ederim dedi.» 

Gafiller : 
(7 - 179): «Onlar [dalâlet ehli] dört ayaklı hayvanlar gibi- 

dir. Hattâ onlardan ziyâde dalâlettedirler. İşte onlar gâfiller- 
dir. [Kalpleri duymıyanlar, gözleri görmiyenler, kulakları işit- 
miyenlerdir].»  

Diğeri : 
(2 - 13): «Onlara [dalâlet ehline] insanların imân ettikleri 

gibi siz de îmân ediniz denildikte; bir takım sefîh'lerin ve akıl- 
sızların, câhillerin îmân ettikleri gibi bizler de mi îmân ede- 
lim? derler. Muhakkak bilin ki asıl sefîh olanlar onlardır.» 

Kalpleri kapalıdır : 
(7 - 100): «Biz onların kalpleri üzerine mühür vurduk. 

Onlar doğru söz işitmezler.» 
Allahtan kork denilirse : 
(2 - 206): «Ve ona [dalâlet ehline] Allahtan kork denilir- 

se, izzet-i nefsi kabarır.» 
Görmezler : 
(7 - 198): «Eğer sen onları hidâyete dâvet edersen bunu 

işitmezler. Sen onları sana bakıyor gibi görürsün halbuki gör- 
mezler.» 

Mütenebbih olmazlar : 
(9 - 127(126)): «Görmezler mi ki, her sene bir veya iki kerre 

belâya uğrarlar. Bundan sonra da tövbe edip nasihat almış 
olmazlar.» 

K Â F İ R L E R  

(47- 1): «Şunlar ki kâfir oldular, ve insanları Allahın yo- 
lundan men' ettiler. Onların amelleri zâyi oldu.» 
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Diğeri : 

(23 - 100 ve 101(100)): «Onların [kâfirlerin] önlerinde, ba's olu- 
nacakları [mahşere toplanacakları] güne kadar, bir berzah 
vardır.» 

Diğeri : 
(2 - 39): «Onlar kâfir oldular. Ve âyetlerimizi tekzip [in- 

kâr] ettiler. Onlar ehl-i nâr [cehennemlik] olup orada dâim, 
ebedî olarak kalırlar.» 

Diğeri : 
(2 - 19): «Ve Allah-ü-Taalâ, kâfirleri muhittir. [Her hal- 

lerini bilir. Ve her şeyleri kendi elindedir].» 

Diğeri : 
(5 - 45(42)): «Onlar (kâfirler) yalan uydurmak ve iftira etmek 

için kelâmını dinlerler. Rüşvet ve haram yerler.» 

Düşüncesizler : 
(13(12) - 105) : «Göklerde ve yerde ne kadar âyetler [mûci- 

zelik eserler] vardır ki onların yanından geçerler ve onlara 
yüz çevirirler.» 

Onlar görmezler : 
(36 - 9): «Onların (kâfirlerin) önlerinde bir sed ve arka- 

larında bir sed kıldık. Ve gözlerini perdeledik. Onlar hakkı 
ve hakikati görmezler.» 

Kalbin körlüğü : 
(22 - 46): «Çünki gözün körlüğü zarar vermez. Ve lâkin 

sînelerdeki kalbin körlüğüdür ki muzırdır.» 

Kâfirlerin hastalığı : 

(9 - 126(125)): «Kalplerinde hastalık olanların murdarlık'ları- 
na; murdarlık ziyâde olur. Ve kâfir oldukları hâlde ölürler.» 

Kelâmı işitmek : 
(25 - 44):   «Ya   zanneder   misin  ki,   o   müşriklerin   ekserisi 
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senin kelâmını işitir, veya onu anlar. Ne işidir, ne fehmeder- 
ler [anlarlar]. Onlar hayvanlar gibidir. Hattâ, onlardan ziyâde 
yollarını şaşırmışlardır.» 

Diğeri : 

(47 - 12): «Kâfirler de hayat-ı dünya'dan temettü' edip 
hayvanların yedikleri gibi yerler.» 

Diğeri : 
(2 - 212): «Kâfirlere dünya hayatı ziynetlendirildi. Ve 

îmân edenleri maskaraya alırlar. İttika edenler; kıyamet gü- 
nünde onların üzerindedirler. Cenâb-ı Hak dilediği kimseye 
hesapsız rızık verir.» 

Diğeri :      

(10 - 36): "Onların [kâfirlerin] ekserisi ancak zanna tâbi' 
olurlar. Zan; haktan [hakikattan] bir şey ifâde etmez.» 

 
Diğeri : 

(34 - 31): [Kâfirlerin] zuafâsı [mahşerde hesap günü]; bü- 
yüklük taslıyanlara; (Eğer siz olmıya idiniz biz mü'minlerden 
olurduk) derler.» 

Diğeri : 
(34 - 32): «Büyüklük taslayanlar; fakirlere; (size hidâyet 

ve Resûl geldikten sonra, sizi ondan biz mi men'ettik? Belki 
siz mücrimlerden oldunuz) derler.» 

(33): «[Kâfirlerin] zayifleri; büyüklük taslıyanlara: Evet 
sizin gece ve gündüz mekir ve hiylenizin kurbanı olduk. Alla- 
ha küfr etmeği ve ona şerik kılmayı bize siz emrediyordunuz, 
derler [huzur-u Rabbil'âlemînde; mahşerde].» 

(34): «Bir şehir veyahut kavme bir peygamber gönderme- 
dik ki, illâ o yerin agniyâ va rüesâsı [varlıklıları, ileri gelen nü- 
fuzluları]: (biz, sizin irsâl olunduğunuz şeye münkirleriz.) [Gön- 
derildiğiniz şeyi inkâr edenlerdeniz] dediler.» 
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İNSANIN ŞEREFİ 

H İ L Â F E T  

Bir misâl : 

(38 - 26): «Ey Dâvud, biz seni yer yüzünde halîfe kıldık. 
İnsanlar arasında hak ile hükmet [adâlet et] ve hevâya [beşerî 
nefsine] tâbi olma ki seni Allahın yolundan şaşırtır. [Vazifeni 
ifâ edemezsin.]» 

HİLÂFETİN MANÂSI 
■ 

Hilâfetin mânâsı; yanlış telâkkîlere uğramıştır. Halife 
unvanı ile saltanat kuranların ve evlâdiye tac ve taht elde 
edenlerin bunun hakikî mânâsı işlerine gelmediği için açık- 
latmamışlar. Hak ve hakikat de mektûm kalmış, ve halîfe sıfatı 
böylece sû-i istimâle uğramıştır. 

Hakikat şöyledir: 
Bir insanın yer yüzünde Allaha halife olması; Allahın 

(Rûh-ül-Kudüsü) nün o insanın kalbinde yer alması demektir. 
Halbuki: 
Rûh bahsinde görüldüğü ve hemen şimdi yukarıdaki 

âyet-i kerîmede okunduğu veçhile halifelik; büyük Nebîlere, 
büyük velîlere nasib olmuştur. Yâni tam kemâle ermiş, Allahın 
seçkin kullarında Allah; Rûh-ül-Kudüs'ü ile konmuştur. Hal- 
buki İslâm ve Osmanlı tarihinde tac giymiş, evlâdiye taht kur- 
muş halîfelerin teselsül ettiğini görürüz. Büyük Nebî, büyük 
velî mertebesinde ve ayni zamanda Rûh-ül-Kudüs'ü hâmil 
olanlara [eğer varsa] kimsenin bir diyeceği olamaz; fakat mâ- 
dasın) halife diye kabule asla imkân yoktur. Bu; hatânın en 
büyüğüdür. Zâlim veya kusurlu, ahlâkı bozuk insanlar Allaha 
halîfe olamaz. Öylesini halîfe diye kabul etmek, Allaha karşı 
mühim bir hürmetsizlik olur. Netekim Cenâb-ı Hak, Hazret-i 
Dâvûd'u halîfe tâyin buyururken (seni yer yüzünde halîfe kıl- 
dık. İnsanlar arasında hak ile hükmet ve hevâye ]hevâ ve heve- 
sine] tâbi olma.) buyuruyor. 
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Demek ki halifeye, nefse uymak yoktur. Ve buna zâten 
Rûh-ül-Kudüs mani' olacaktır. (Evlâdiye) tac ve taht elde eden- 
lerde ise böyle bir şey aramak manasızdır. Zirâ riyâset; hal- 
kın hakkı olan intihap şartına bağlıdır. O ki halkın hakkına 
ehemmiyyet vermez. Kendini entrika ve cebir kullanarak sul- 
tan yapar ve bu haksızlığı devam ettirmek üzere bu haksız sal- 
tanatı (bütün bir milletin devam üzere hukukunu hiçe saya- 
rak] evlâdına miras yapar, öylesinde nefis esaretinden hava ve 
haves hırslarından başka ne olabilir? Kendine ve evlâdına gayr-i 
mes'ul bir şahsiyyet, gayr-i meşrû' bir hükümranlık te'min 
için bütün bir milleti haktan, hürriyetten mahrum kılanlardan 
ne beklenir? 

Bakınız, halife olmanın ehemmiyyetine şimdi şu âyet-i 
kerîme ne mükemmel bir misâldir: 

(33 - 72 ve 73(72)): «Biz emâneti [Rûh-ül-Kudüs'ü hâmil olma- 
yı] göklere ve yere ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten ka- 
çındılar. Ve biz de onlara acıdık. Emâneti insan yüklendi. Mu- 
hakkak insan, nefsine zulüm edici ve işin sonundan câhil idi. 
[Yâni bu mükellefiyyetin ehemmiyyetini takdirden âcizdi].» 

İNSANIN MÜKERREM OLMASI 

(17 - 71(70)): «Biz, Benî Âdemi mükerrem kıldık.» 

İnsan hakkında Allahın inâyeti : 
(4 - 27(28)): «Allah üzerinizden yükünüzü hafifletmek ister, 

insan zaif olarak yaradılmıstır.» 

 

122 



 
 
 

ALLAHIN 

RESÛLLER VE KİTAPLAR 

GÖNDERMEKTEKİ MURADI 

Haklar ve Hak ölçüler : 
(57 - 25): «Biz Resûllerimizi vâzıh âyetler ve mûcizelerle 

gönderdik ve onlarla beraber Kitap ve mîzân [haklar ve hak 
ölçüler] inzâl ettik ki, [tâyin ettik ki] insanlar adâlette kaim 
olalar. [Yâni hak ve hürriyyetlerine sâhip olarak adâlet üzere 
yaşayalar].» 
Helâl ve haram esasları; evvelki ümmetlerin istikameti, sünnet ve mesleği : 
(4 - 25(26)): «Allah-ü-Taalâ size helâl ve haram ahkâmını be- 
yan etmeği ve sizi sizden evvel geçenlerin sünnet ve mesleğine 
hidâyeti, günâhlarınızı bağışlamağı murad eder.» 

Bu esasta Kur'ân-ı Kerîm muhteviyyatı : 
(16 - 44): «Biz onları mu'cizeler ve kitaplar ile gönderdik. 

Ve kendilerine nâzil olan emir ve nehy'i insanlara beyan etmek 
için de sana Kur'ânı inzâl eyledik.» 

R E S Û L L E R  

Meleklerden ve insanlardan Resûller : 
(22 - 75): «Allah-ü-Taalâ meleklerden ve insanlardan Re- 

sûller ihtiyar eder.» 
Diğeri :  
(23 - 52(51)): «Ey Resûller, helâl şeylerden yiyin, ve sâlih amel 

[iyilik işleri] işleyin, ben sizin işlediğinizi bilirim.» 
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RESÛLLER HAKKINDA SALÂT-Ü- SELÂM 

(37 - 181 ve 182): «Ve Resûllere selâm ve âlemlerin Rab- 
bı olan Cenâb-ı Hakka da hamd-ü senâlar olsun.» 

PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HAKKINDA SALÂT - Ü - SELÂM 

(33 - 56): «Allah-ü-Taalâ ve melekleri Nebî üzerine sa- 
lât getirirler. [Yâni Allah; Hazret-i Muhammedi rahmetle anar 
ve melekler; onun hakkında Allahtan rahmet dilerler]. Ey îmân 
edenler, onun üzerine [Hazret-i Muhammed Efendimiz hak- 
kında] salât-ü selâm getiriniz. [Yâni, ya Rabbi, Hazret-i Muham- 
medi rahmetinle ve selâmetinle yâd et — yâni Hazret-i Mu- 
hammede rahmet ve selâmet ihsan buyur, deyiniz].» 

Resûllerin nusret ve te'yidâte nâiliyyetleri : 
(37 - 173(172÷173)): «Muhakkak Resûl kullarımız için, onlar man- 

sûr olacaklardır. [Yâni Allahın nusratına nâil olacaklardır] as- 
kerimiz galip gelecektir, diye ezelî ilmimizde hükmümüz seb- 
kat etti.» 

Allahla konuşanlar : 
(2 - 253): «Bazını; bazı üzerine üstün ve mümtaz kıldığı- 

mız bu Resûllerden, Allah-ü-Taalâ ile tekellüm edip konuşan 
vardır. Bazılarını da diğerleri üzerine derecelerle yükselttik. 
Meryem oğlu İsâ'ya açık mu'cizeler verdik, ve onu (Rûh-ül- 
Kudüs) ile takviye ve te'yid ettik.»  

Nebîler ve Resûller hakkında Allahın atâ ve ihsânı : 
(6 - 84): «Ve İbrâhîme İshâk ve Ya'kûbu hîbe ettik [ihsan 
ettik] ve her birine nübüvvet verdik. Bundan evvel (Nûh)'a hi- 
dâyet vermişdik ve Nuh'un zürriyetinden (Dâvûd), (Süley- 
man), (Eyyûb), (Yûsuf), (Mûsâ) ve (Hârûn)'a da nübüvvet ih- 
san eyledik. Biz muhsinleri [İyilik edenleri] böyle mükâfat 
ederiz.» 

(85):   «Ve   (Zekeriyyâ),   (Yahyâ),    (İsâ)   ve   (İlyâs)'a  dahi   hi- 
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dâyet ettik ve peygamberlik verdik, bunların cümlesi sâlih- 
lerdendir.» 

(86): «Ve (İsmâil), (Elyesa'), (Yûnûs) ve (Lût)'a da hidâye- 
timizi ve nübüvveti ihsan ile cümlesini âlemler üzerine üstün 
ve müreccah ettik.» 

(87): «Ve onların babalarından, zürriyyetlerinden ve kar- 
deşlerinden ba'zılarını halk arasından intihap edip doğru yola 
sevk ettik.» 

Seçkinlikleri : 
(38 - 48): «Ve cümlesi insanların en güzîde [seçkin] ve 

hayırlılarından olan İsmâil ve EI'Yesa' ve Zül-Kifl'i de zikret.» 

ENBİYA'YA VAHÎYLER 

(4 - 162(163)): «Nûh'a ve ondan sonraki Peygamberlere vahiy 
eylediğimiz gibi, ya Muhammed sana da vahiy ettik. İbrâhim'e 
ve İsmâil'e ve İshâk'a ve Yâkûb'a ve Yâkûbun evlâdına ve Îsâ- 
ya ve Eyyub'a ve Yûnus'a ve Hârûn ve Süleyman'a vahy ey- 
ledik. Ve Dâvûd'a Zebûr'u verdik.» 

 
Diğeri : 
(16 - 43): «Yâ Muhammed, senden evvel gönderdikleri- 

miz [Peygamberler] senin gibi beşer idiler. Onlara vahy eder- 
dik. Eğer siz bilmezseniz, kitap ehlinin âlimlerine sorunuz.» 

(44): «Biz onları mu'cizeler ve kitaplar ile gönderdik ve 
kendilerine nâzil olan emir ve nehyi insanlara beyan etmek 
için de sana Kurânı inzâl eyledik. Şayet ki tefekkür ederler.» 

 

ALLAHIN AHİDLERİ 

ENBİYÂDAN MÎSÂK 

(33 - 7): «Zikret şunu ki, biz enbiyâdan [tebliğ-i risâlet 
hakkında] mîsâk aldık [ahit aldık] ve Yâ Muhammed, senden 
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ve (Nûh) dan ve (İbrâhîm) den, ve (Mûsâ) dan, ve (Meryem 
oğlu İsâ) dan da misâk aldık. Ve onlardan kuvvetli, te'kitli 
ahid aldık.» 

ÜMMETLERDEN MİSÂK 

BENÎ  İSRÂÎLDEN 

(2 - 83): «Vaktaki Benî İsrâîlden; Allahtan başkasına tap- 
mayınız. Baba ve analarınıza, hısımlarınıza, yetimlere ve fıka- 
raya iyilik ediniz. Ve herkese doğru ve güzel sözler söyleyiniz. 
Namazınızı kılınız ve zekâtı veriniz diye ahd-ü mîsak aldık.» 

Diğeri :  
(5 - 13(12)): «Allah-ü-Taalâ, Benî İsrâîl'den ahd-ü mîsak al- 

dı ve onlardan on nakîb ba's buyurdu, ve eğer namazı kılar, 
zekâtı verir, Resûllerime îmân edip onları tâzîm eyler ve Al- 
laha karz-ı hasen olarak [faizsiz] ödünç verirseniz, ben sizinle 
beraberim, sizden seyyiatınızı af ve kefâret eylerim ve sizi 
ağaçları altından nehirler akan cennetlere koyarım dedi.» 

Diğeri :  
(20 - 79(81÷82)): «Rızk eylediğimiz güzel ve helâl şeylerden yi- 

yiniz, ve onda haddinizi tecavüz etmeyiniz ki üzerinize gaza- 
bım hak olur. Tövbe edip îmân eyleyen ve sâlih [iyi] işler işle- 
yen ve sonra da tarik-i müstakîme giden kimseye, ben aşırı 
derecede mağfiret ediciyim dedik.» 

Diğeri : 
(2 - 84): «Ve sizden kanınızı dökmeyiniz ve kendilerinizi 

diyarınızdan çıkarmayınız diye ahd-ü mîsak aldık. Siz de bunu 
kabul ve ikrar eylediniz. Buna siz şâhitsiniz.» 

(85): «Siz öylelersiniz ki; bu ahd-ü mîsaktan ve onu ka- 
bul ve ikrardan sonra birbirinizi katleder, sizden bir cemaatı 
diyarlarından çıkarırsınız. Onlar üzerinde zulûm ve günâh ic- 
rasında birbirinize müzâheret edersiniz.» 
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                                       HIRİSTİYANLARLA MÎSÂK 

(5 - 15(14)): «Biz nasârâyız [Hıristiyanız] diyenlerden de mî- 
sak ve ahidlerini aldık, onlar da İncil ile kendilerine emir ve 
zikrolunan şeylerden bazılarını unuttular, aralarına kıyamete 
kadar devam edecek buğz ve adâveti soktuk. Allah onlara; iş- 
ledikleri fenalığın derecesini bildirdi.» 

 PEYGAMBERLER 
          ve 
  KAVİMLERİ 

Her ümmete bir resûl : 

(16 - 36): «Biz, Allaha ibâdet edin, ve putlardan içtinâb 
edip çekilin, diye her ümmete bir Resûl memur edip gönder- 
dik. O ümmetlerde Allahın hidâyet eyledikleri olduğu gibi, 
üzerlerine dalâlet hak olanlar da vardır.» 

Resûllerini tanımak istemiyenler : 
(38 - 12 ve 13): «Kureyş müşriklerinden evvel (Nûh) ve 

(Âd) ve kazıklar sahibi Fıravn ve (Semûd) ve (Lût) kavimleri ile 
(Eyke) halkı da resûllerini tekzip ettiler [inanmadılar].» 

(14): «Bu kavimlerin cümlesi Resûlleri tekzip etmeleri ile 
üzerlerine azâb hak oldu.» 

Evvelkiler : 
(13 - 42): «Bu müşriklerden evvel gelen ümmetler Re- 

sûllerine mekir ve hiyle eylediler. Mekirlerin cümlesi Allah-ü- 
Taalâ'nındır.» 

 

HAZRET-İ NÛH VE KAVMİ 

Ücret istemem :  
(26 - 110(109)): [Hazret-i Nûh kavmini Hakka dâvet ederken 

buyurdu] ve sizden risâletim için bir ücret istemem. Benim ec- 
rim ancak Rab-bil-âlemîn üzerinedir.» 
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İkamet müddeti : 
(29 - 14): «Biz Nûhu kavmine gönderdik. Onlar arasında 

dokuz yüz elli sene ikâmet etti.» 

Hazret-i Nûh'un münacâtı : 
(71 - 21 ve 24): «Yine Nûh; Yâ Rabbi onlar bana âsî oldu- 

lar. Ve mal ve evlâdı kendisine ziyandan başka bir şey artır- 
mayacak olanlara [zenginlere] tâbi' oldular. [O varlıklılar] çok 
büyük bir mekr ve hiyle yaptılar, ve ilâhlarınıza [putlarınıza] 
ibâdeti terk etmeyin [dediler] onların çoklarını dalâlete düşür- 
düler [dedi].» 

HAZRET-İ  LÛT VE KAVMİ 

Lût kavmi: 
(7 - 80): «Biz (Lût)'u da Resûl olarak gönderdik. Kavmine; 

âlemlerden o fiilde kimsenin size sebk etmediği büyük bir 
günahı mı işlersiniz dedi.» 

(81): «Siz kadınlardan gayri şehvetle erkeklere yanaşır- 
sınız. Belki siz isrâf edici bir kavimsiniz, dedi.» 

Azap : 
(7 - 84): «Üzerlerine azâb yağmuru yağdırarak bak müc- 

rimlerin sonu ne oldu.» 

Risâlet için ücret istemem : 
(26 - 165(164)): [Hazret-i Lût kavmine buyurdu] sizden risâ- 

letim için ücret istemem. Benim ücretimi Rab-bil-âlemîn ve- 
rir.» 

ÂD KAVMİ 

Âd kavmine : 
(7 - 65): «Âd kavmine (Hûd'u) gönderdik.» 

Ücret istemem : 
(26 - 128(127)): «Ben dâvetim ve risâletim için sizden ücret is- 

temem. Benim ecrim âlemlerin Rabbı üzerinedir.» 
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Bereketsiz rüzgâr : 
(51 - 42(41÷42)): «Onların [Âd kavminin] üzerine bereketsiz rüz- 

gârı gönderdik. O rüzgâr her nereye dokundu ise onu toz gibi 
etti.» 

 
Şiddetli rüzgâr : 
(69 - 6(6÷7)): «Âd kavmi misli görülmemiş derecede şiddetli 

bir rüzgârla helâk olundular. Allah o rüzgârı yedi gün ve se- 
kiz gece mütemâdiyen onların üzerine musallat kıldı.» 

SEMÛD KAVMİ 

Semûd kavmine : 
(7 - 73): «Semûd kavmine (Sâlih)'i gönderdik.» 

Sayha : 
(11 - 67): «Zulm edenleri [Semûd kavmini] sayha [ses] ah- 

zetti [öldürdü] evlerinde yüz üstüne düşerek helâk'oldular.» 

Diğeri : 
(69 - 5): «Semûd kavmi tuğyanları sebebiyle şedid sayha 

ile helâk olundular.» 

Zelzele : 
(7 - 78): «Derhal onları zelzele helâk etti. Evlerinde yüz 

üstü düşmüş bulundular.» 

Semûd kavmi : 
(11 - 61): «Ve Semûd kavmine de kardeşleri Sâlihi gön- 

derdik. O; (ey kavmim sizin için ondan gayri İlâh olmıyan Al- 
laha ibâdet ediniz. Sizi topraktan yaradan ve yer yüzünde is- 
kân edip geçindiren O'dur. Muhakkak Rabbim yakîn'dir. Duâ 
edenlere icâbet buyurur [duâlarını kabul eder] dedi.» 

Ücret istemem : 
(26 - 146(145)): [Hazret-i Sâlih; kavmine buyurdu] ben risâ- 

letim için sizden ücret istemem, benim ecrimi Rab-bil-âlemin 
verir.» 
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Diğeri :     
(51 - 44 ve45(44)): «Ve onları yıldırım vurup helâk etti.» 

HAZRET-İ ŞUAYB 
MİDYAN KAVMİ 

Midyan kavmine : 
(7 - 85): «Midyan kavmine kardeşleri Şuayb-i gönder- 

dik.» 

Zelzele : 
(7 - 91): «Onları [Midyan kavmini] zelzele aldı. Evlerinde 

yüz üstü düşüp helâk oldular.» 

Midyanlılara tebligat : 
(11 - 84(85)): «[Hazret-i Şuayb, Midyanhlara]: (Ey kavmim, 

kileyi ve teraziyi âdilâne ölçüp tartınız. Halka eşyalarını nok- 
san etmeyin. Ve yer yüzünde müfsid olup azgınlık eylemeyin.» 

Tövbe edin : 
(11 - 89(90)): «Rabbınıza istiğfar ve sonra tövbe eyleyin. Rab- 

bım merhamet ve kullarına meveddet [muhabbet] sâhibidir, 
dedi.» 

 
Hazret-i Şuayb : 
(26 - 181 ÷ 183(180÷182)): [Hazret-i Şuayb buyurdu] ben size risâ- 

letim vazifesini yaptığım için sizden ücret istemem. Benim ec- 
rim âlemlerin Rabbı olan Allah-ü-Taalâ'yadır. Kileyi doğru 
ölçün, ve insanlara ziyan vericilerden olmayın. Doğru terazi 
ile tartın.» 

Merâm :  
(11 - 87(88)): [Hazret-i Şuayb kavmine]: merâm islâhtır, bana 

ancak Allah-ü-Taalâ muvaffakiyyet ihsan buyurur. Ona te- 
vekkül ettim her hususta ona tazarru' ve niyâz ederim.» 

 
Diğeri :      
(26 - 184 ve 185(183)):  [Şuayb kavmine]:   insanlara   mallarını 
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eksik etmeyin ve yer yüzünde fesâda çalışarak haddinizi aşan- 
lardan olmayın [dedi].» 

HAZRET-İ YÛNUS 

(10 - 98): «Onlar [Yûnüs'ün kavmi] vaktâki îmân eylediler. 
Onlardan dünya hayatında zillet ve rüsvâlık azâbını kaldırdık. 
Ve mukadder vakte kadar onları yaşattık.» 

BENÎ İSRÂÎL 

(7 - 160): «Ve biz Benî İsrâîli; her biri bir millet olmak 
üzere on iki sıbt'a [kabîleye] böldük, ve kavmi ondan su iste- 
diklerinde, Mûsa'ya (asân ile taşa vur) diye vahy eyledik. O 
taştan vurmayı müteakip on iki pınar çıktı, ve her kabile kendi 
su içeceği yeri bildi. Ve üstlerine bulutları gölge ettik, ve onla- 
ra kudret helvası ve bıldırcın indirdik.» 

Su mu'cizesi : 
(2 - Bakara - 60): «Mûsa kavmi için su istedikte: Biz ona 

(Asân ile taşa vur) dedik. Mütaakiben taştan on iki menbâ 
zuhûr edip sular aktı. Ve herkes kendi su içeceği yeri bildi.» 

Firavn'un zulmü : 
(14 - 6): «Yâd eyle o vakti ki, Mûsa kavmine: (Allahın sizi 

Âl-i Firavn'dan kurtardığı zamanki nîmetlerini tezekkür edi- 
niz. Onlar size en fena azâbı çektiriyorlardı. Oğullarınızı katle- 
dip kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rab- 
bınız tarafından büyük imtihan vardı, dedi.» 

 

ALLAHIN KAVİMLERE MUAMELESİNDE 
KAVİMLERDEKİ HÂL DEĞİŞİKLİĞİNİN 

TESİRLERİ 

(7(8) - 55(53)): «Allah-ü-Taalâ bir kavme in'âm eylediği nîme- 
ti; onların nefislerindeki sıdk ve îmânı değiştirmedikçe değiş- 
tirir olmadı. [Sonraki azâb, ceza-yi amelleridir..] Allah-ü-Taalâ 
işitir ve bilir.» 
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PEYGAMBERLERE MUHÂLEFET EDEN 
KAVİMLER VE ZÜMRELER 

FİRAVN'UN KAVMİ 

Hazret-i Yûsuf : 
(40 - 35(33÷34)): «Allahın hidâyet etmediğine hidâyet eder ol- 

maz. Size evvelce mûcizelerle Yusuf geldi. Vefat edinceye ka- 
dar onun getirdiği Hak Dine şekten zâil olmadınız. O vakit 
Allah, Yusuf dan sonra Resûl göndermez dediniz.» 

MÛSEVÎLER VE FİRAVN 

(7 - 127): «Firavn'un kavminden bir cemaat; Mûsayı ve 
kavmini yer yüzünde fesat yaparak seni ve İlâhlarını halk na- 
zarından düşürmeleri için böyle bırakır mısın? dediler. O za- 
man Firavn; onların erkek çocuklarını katledip kızlarını sağ 
bırakırız ve biz onların üzerine kaahir ve galibiz, dedi.» 

Mu'cizelerle ikaz : 
(7 - 133): «Onların [Firavn kavminin] üzerine şiddetli yağ- 

murlar, çekirge, kehle, kurbağa ve kan gönderdik [yağdırdık].» 

A'rab hakkında : 
(9 - 98 ÷ 100(97÷101)) 

 ZÂLİM KAVİMLERDEN ISTIRAP 
ÇEKENLER 

Eshab-ı kehf hakkında malûmat : 
(18 - 9 ÷ 25) 

Mağarada : 
(18 - 24(25)): «Eshab-ı kehf, mağaralarında üç yüz sene yat- 

tılar, buna dokuz sene de ziyâde ettiler.» 

Zül - karneyn, Me'cûc, Ye'cûc hakkında : 

(18 - 82 ÷ 103(83÷102)) 
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Ehli zâlim ve kâfir yerler : 
(22 - 48): «Ne kadar karyeler vardır ki, ahalisi zâlim ve 

kâfir olduğu halde ben onu imhâl eyledim. Ve sonra ahz-ü he- 
lâk ettim. Nihayet gidilecek yer ben'im. [Nihâyet bana dönüp 
gelecekler].» 

Kaarûn : 
(28 - 76): «Kaarûn; Mûsâ'nın kavminden idi. Onlara zulüm 

ve taaddî etti, biz ona anahtarlarını kuvvetli bir cemaatin ta- 
şıyamıyacakları kadar hazineler verdik. Kavmi ona: (Ey Ka- 
rûn, bu hal ile ferahlanma [buna güvenme; mağrur olma] Al- 
lah ferah edicileri sevmez) [dediler].» 

Firavn ve Benî İsrâîl : 
(28 - 4): «Firavn; Mısır toprağında kibir ve tecebbür ile 

her birini bir işde istihdam etmek üzere ahaliyi fırka fırka etti 
ve onlardan bir tâifeyi [Benî İsrâîli] zaif ve tâkatsiz düşürüp er- 
kek evlâtlarını katl ve kız evlâtlarını hayata terk eyledi. Mu- 
hakkak o müfsidlerdendi.» 
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RESÛLLERİN HAYATI 

Resûllerin hayatına ait malûmatı iki kısma ayırıyoruz:     
1) Tarihe mal olmuş vekayi' 
2) Her zaman bilinmesi lâzım, örnek ve ibret teşkil eden 

cihetler. 
 

1) inci kısma ait olanların yalnız Sûre-i şerîfe numaraları 
ile hangi kıssaya dair olduğunu kayd ile iktifa ediyoruz. Tâ ki 
merak edenler o sûre-i şerîfeyi bir Kur'ân-ı Kerîm tercemesin- 
de bulup ve âyet-i kerîme sıra numarasına göre kıssayı görüp 
okusunlar. 

2) inci kısma ait olanların ise âyet-i kerîmeleri muhteviya- 
tını da dercediyoruz. 

HAZRET-İ ÂDEM 
VE 

HAYATI 

Hazret-i Âdem bahsi; Hıristiyan âlemini itikad ve kanaat- 
de bütün dünyadan ayıran bir ehemmiyyeti hâizdir. Şöyle ki: 
Hıristiyan kilisesi; siyâsetine şunu esas tutarak ilân etmiştir: 

1) Âdem cennette hürriyyetini fenaya kullandı. Allahın 
emrine muhalefet gösterdi, Allah ona gazab etti, dolayısiyle 
yer yüzüne attı. 

2) Âdem, yer yüzüne günahkâr (lânetli) olarak indi; bu 
yüzden hem yer yüzü, hem de üzerinde yetişen bütün âdem 
oğulları günahkâr ve gazab çocukları oldu. 

3) Nihayet Hazret-i İsâ doğdu. O; (hâşâ) Allahın oğlu 
idi. O; beşeriyyete muhabbet devrini açacak (hâşâ) Allahtı, 
baba Allahın gazabına son vermek için (fidye) olarak kendini 
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kurban etti. Baba Allah (hâşâ) oğlunun beşeriyyeti günahtan 
ve gazab altındaki fena durumdan kurtarmak için kendini fe- 
da etmesine dayanamadı, günahı bir şart ile af etti: 

Şart şu idi: 
(Her kim Hıristiyan olur ve Hazret-i İsâ'nın yolunda yü- 

rürse; onlar ezelî günahtan kurtulacak.) 
İşte, siyasî tertipli bu fikre göre kilise: (Hıristiyanlık dışın- 

da selâmet yoktur) akîdesini ilân etti. 

Yâni: 
Bu neticeye göre Mûseviler, Müslümanlar, ve Şark Din- 

leri hidâyet dışında kalıyor, onlar dalâlet ehli sayılıyor, çünki 
ezelî günah onlarda devam ediyordu. Netekim Engizisyon mah- 
kemeleri, ve koca Haçlı seferler; bu mel'un sayılan, Allahın 
düşmanı yerine konan milletlere tatbik edilmiş, hattâ Hıristi- 
yanlardan Protestan olanlara da ayni noktaî nazar ile ayni şid- 
det gösterilmişti. Netekim Katolik - Protestan muharebesinde 
30 milyon Hıristiyan ölmüştü. 

Fakat: 
Bu şiddet; Mûsevîleri, Müslümanları ve sair dışda kalan 

milletleri Hıristiyan yapamadığı gibi, Katolik Hıristiyanların 
fikir hürriyetlerine (hattâ Müslümanlar ve Mûsevîler gibi bir 
tek Allaha îmân akidesine inanan Unitarian mezhebi kurulma- 
sına) mâni olamadı. Protestanlığa vâki' akını durduramadı. Ve 
o kadar sert, muhabbete, merhamete mugayir gösterdiği icraa- 
tın şiddeti ile bütün dünya nazarında arzu etmediği bir duru- 
ma girdi. Bu durumdur ki, Hıristiyan milletler üzerindeki nü- 
fuzunu zaiflattı ve onlar arasında harplere mâni' olacak bir 
mevcudiyyet gösteremez oldu. Bu netice; bütün bir dünya için 
ziyan teşkil etti. 

Gelelim Müslümanlığa: 
Müslümana göre: 
Hazret-i Âdem cennette bir günah işledi amma; beşe- 

riyyeti iktizası; unutkanlığı neticesi bunu işledi. Ve Cenâb-ı 
Hak   onu   ikaz   edince  o;   hemen  peşiman  oldu.   Allahtan  af   dile- 
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di. Allah da onu af eyledi. Mes'ele hemen orada ve o anda 
kapandı. Dünyaya intikal etmiş bir günah yoktur. Ve evlâd ba- 
basının günahına vâris olmaz. Yine Hıristiyanların şeriatte tâ- 
bi' olduğu Mûsevî mukaddes kitaplarına (Tevrât-ı Şerîfe) göre, 
ve ayni zamanda Kur'ân-ı Kerîm'e göre: 

1) Dünya; Âdem oğulları için yaratılmıştır. 
2) Yer yüzünü yaşatan göklerde ne varsa; onlar da bu 

maksatla yaratılmıştır. 
3) Allah, Âdem oğullarını mükerrem kılmış ve onlara 

dünya hayatında her istedikleri şeyi yaratmış, her nîmet in- 
san için yaratılmıştır. 

4) Âdem yer yüzüne ibâdet ve hizmet etmek için cen- 
netten inmiştir. Bir kelime ile: Kulluk etmek için. 

5) Kulluğun iktizası: 
A    —    Yer yüzünü imâr ve islâh etmekle, 
B — Allahın kemalâtını (iyiliklerini, güzelliklerini) in- 

sanda zâhire çıkararak dünyayı, içtimaî hayatı, güzelleştir- 
mekle, 

C —   Bunun için insana bir istıfâ ve tekâmül yolu tâkip 
ettirmekle ifâ edilecektir. 

İmdi: 
1) Hazret-i Âdem cennette o günahı işlemiyeydi, dünya 

yaratılmıyacak mı idi? Veya dünya insansız mı kalacaktı? 
2) Gökler boşuna mı yaradılmış olacaktı? 
3) Âdemin dünyada hem günahkâr (lânetli) hem de mü- 

kerrem ve eşref-i mahlûk olmasına imkân var mı idi? 
4) Âdemin yer yüzüne sırf bir günah cezası diye hik- 

mefsiz inmesine imkân var mı? 
5) Kulluğun vazifelerini bildiren, ve insan hayatını ni- 

zamlıyan bu kadar peygamberlerin, kitapların, dinlerin gel- 
mesine yalnız bir günah vak'ası neticesinin sebeb olmasına, ve 
yahut insanın dünyada yaşamasında; Allahın başka bir mura- 
dı olmamasına imkân var mı? 

Netice: 
Gazab ve muhabbet meselesi: 
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Allahın muhabbeti, merhameti; insanın yaratıldığı gün- 
denberi (hattâ Âdemin Havvaya ve Havvanın Âdeme olan mu- 
habbetinden başlıyarak) her ananın göğsünü doldurmuyor 
mu? 

İnsan, yer yüzünde bu ana baba muhabbetinin, şefkati- 
nin neticesi yetişmiyor mu, ve bu muhabbet; anada babada ço- 
cuğa tecelli eden Allahın muhabbeti değil mi? 

Cemiyetteki kardeşliği tesis eden muhabbet ruhu; Allah- 
tan tecelli etmiyor mu? 

Allahın emri ile bütün melekler tarafından secde edilen 
Âdem, bir günahla bir hiç olur mu? 

İmdi: 
Kilise siyaseti, gayesini te'min edemedi ve bu hususî ga- 

yeye var kuvvetiyle gayret sarfı, dünyaya çok pahalıya mal ol- 
du. Ve esas kiliseyi nüfuzsuz bıraktı. 

ÂDEM MEVZUU HAKKINDA KUR'ÂN-I KERÎM 
MUHTEVİYATI 

Mevcûdatın isimleri : 

(2 - 31)): «Allah, Âdeme bütün mevcudât ve mahlûkatın 
isimlerini öğretti.» 

Emir : 

(2 - 35): «Ey Âdem, sen ve zevcen cennetde sakin olunuz, 
ve o cennetten istediğiniz yerden ve dilediğiniz şeyden bol bol 
yeyiniz. Ve şu ağaca yaklaşmayınız. Ona yaklaşırsanız kendi 
nefsinize zulüm edenlerden olursunuz, dedik.» 

Tövbe : 

(2 - 37): «Âdem, Rabbından kelimat-ı mahsusayı öğrenip 
onunla tövbe etmekle Cenâb-ı Hak tövbesini kabul buyurdu.» 

Emir : 

(20 - 112(115)): «Ve biz evvelce Âdeme emir ettik. O günaha 
kasdi olmıyarak bunu [emri] unuttu.» 
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Şeytanın vesvesesi : 

(20 - 117(120)): «Ona şeytan vesvese vererek (Yâ Âdem, sana 
cennette dâimî kalmak [çaresini] ve zeval bulmaz mülk ve 
devlete ermek [imkânını verecek] ağacı göstereyim mi?) 
dedi.» 

(118(121)): «Âdemle Havva ondan yediler. Derhal avret yerle- 
ri açıldığından [örtünmek için] cennetin yapraklarından topla- 
mağa başladılar. Âdem, şeytan tarafından aldatıldığı için Rab- 
bına âsî oldu.» 

Tövbe ve yere iniş : 

(20 - 119 ve 120(122÷123)): «Sonra Rabbı onun tövbesini kabul ve 
hidâyet buyurdu. Sonra birbirinize düşman olarak cennetten 
yere ininiz, size tarafımdan Resûl geldikte, ona tâbi' olan; ne 
yolundan şaşar, ve ne de zahmet çeker dedik.» 

Diğeri : 

(2 - 38): «Cümleniz birden [yere] ininiz; benden size delil, 
ve hidâyete götürür Rehber geldiği zaman; benim o hidâyete 
götürür delil ve rehberime kim ki tâbi' olur, onlara korku ve 
endişe yoktur. Ve onlar [hiç bir sebeple] mahzun dahi olmaz- 
lar dedik.» 

Şeytanın ilkaatı : 

(7 - 20): «Onların avret yerlerini açmak için şeytan onla- 
ra vesvese verdi, ve (sizi Rabbınızın bu ağaca yaklaşmaktan 
men'etmesi; iki melek olmıyasınız. Ve yahut cennette daimî 
olarak kalmıyasınız içindir) dedi.» 

(7 - 22): «Maksadını gizleyip dostluk göstererek ve nasi- 
hat ediyor gibi görünerek onları aldattı, ve düşürdü. Vakta ki 
Âdem ve zevcesi; o nehy'olunan ağaçtan tatdılar, derhal avret 
yerleri açıldı. Hemen cennetin ağaçlarından yapraklar topla- 
yıp örtmeğe başladılar, ve Rabları onlara nidâ ile: (ben sizi bu 
ağaçtan nehy'etmedim mi ve şeytan size aşikâr düşmandır de- 
medim mi?) buyurdu.» 
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(23): «Onlar: «Yâ Rabbi, biz nefislerimize zulmettik. Eğer 
bizi mağfiret edip üzerimize rahmetin olmazsa ziyan ediciler- 
den oluruz, dediler.» 

(7 - 24): «Allah, Âdeme ve zevcesine ve İblise: yere ini- 
niz, bazınız bazınıza düşmansınız. Size muayyen bir vakte ka- 
dar yer yüzünde karar kılacak, ikamet edecek yer, ve yaşama 
vasıtaları vardır, dedi.» 

(25): «Onda yaşar ve onda ölür ve ondan çıkarılırsınız, bu- 
yurdu.» 

Hazret-i Âdem, şecere ve şeytan bahsine ait tafsilât: 
(20 - 114÷123(115÷122)) dedir. 

HAZRET-İ NÛH 
VE 

 HAYATI 

(11 - 41(40)): «Nûh'a; ona: [gemiye] her şeyden erkek ve dişi 
bir çift ile helâk olacağı mukarrer olandan gayrı ehlini, ve sa- 
na îmân edenleri yüklet dedik, îmân edenler ise pek azlık 
idiler.» 

(42(41)): «Nûh; [gemiye gireceklere]: ona bininiz, onun yürü- 
mesi ve durması Allahın ismi ve irâdesi iledir. Rabbim tövbe 
edenlere mağfiret edici ve kullarına rahmet eyleyicidir dedi.» 

(43(42)): «Gemi dağlar gibi dalgalar üzerinde onları götürü- 
yordu. O sırada bir tarafa çekilmiş olan oğluna; Nûh nidâ edip: 
Ey oğlum gel bizimle beraber gemiye gir, kâfirlerle beraber 
olma, dedi.» 

(44(43)): «Nûh'un oğlu: ben bir dağa çıkarım ki, beni sudan 
muhafaza eder, dedi. Nûh; [cevaben]: bugün Allahın emrin- 
den ve hükmünden onun rahmet eylediklerinden başka kurtu- 
lacak yoktur, dedi. O sırada aralarına bir dalga girdi. Nûh'un 
oğlu gark olacaklardan idi.» 
       (45(44)): «Ey arz, suyunu yut, ey semâ; suyunu tut denildi, 
ve   sular  kesildi.   Allahın  hükm   ve   kazası   cârî   olduğundan   [ye- 
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rine geldiğinden] gemi, (Cûdî) dağı üzerinde durdu. Zâlim olan 
kavim helâk olsun denildi.» 

(29 - 15): «Nûh'u ve gemide bulunanları kurtardık, ve 
onu âlemlere kudretimize dalâlet eder bir âyet kıldık.» 

Diğeri : 
Hazret-i Nûh'a ait kıssa : 
(26 -  105÷111(105÷117))    ve (26 -  118÷121(118÷122)) 

Diğeri : 

(23 - 27): «Ona [Hazret-i Nûh'a] bizim nezaretimiz altında 
ta'rifimiz veçhile gemi yapmasını vahy'ettik. Kavmin helâki 
hakkında emrimiz geldikte tandırdan su fışkırdı. 

O gemiye her şeyden erkek ve dişi bir çift ile helâk olma- 
sı hakkında hükmü sebkat edenden başka bütün ehlini bindir. 
Ve nefislerine zulmedenler [kâfirler] için bana hitab [duâ] et- 
me, çünki onlar boğulacaklardır.» 

Hazret-i Nûh'un duâsı : 

(37 - 75÷82(75÷81)): «Nûh; Bize nidâ ve duâ etti. Biz ne güzel 
duâ kabul ediciyiz. Onu ve ehlini büyük belâdan kurtardık, 
zürriyetini dünyada bâkî eyledik. Sonraki ümmetlerde ona 
zikr-i cemîl [güzel hatıra] bıraktık. Âlemlerde Nûh'a selâm 
olsun, biz iyilik edenleri, böyle mükâfat ederiz. Nûh; bizim 
mü'min kullarımızdandır.» 

Hazret-i Nûh'un oğlu : 

(11 - 46(45)): «Nûh, Rabbına duâ edip: (Yâ Rabbi! Oğlum eh- 
limdendir. [Kurtar] dedi).» 

   (47(46)): «Allah-ü-Taalâ, o; senin ehlinden değildir. Çünki 
onun ameli sâlih değildi [işi iyi değildi] bilmediğin şeyi benden 
isteme. Ben sana câhillerden olmamanı vaaz ederim, buyur- 
du.» 
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HAZRET-İ İBRÂHÎM 
VE 

 HAYATI 

(29 - 16): «Ve İbrâhîmi de kavmine gönderdik.» 

Kurtarılışı : 

(29 - 16(26)): «İbrâhîmi ve Lût'u kurtarıp âlemler için mübâ- 
rek kıldığımız yere gönderdik.» 

Hazret-i İshak ve Ya'kûb'un ihsanı : 

(19 - 50(49)): «Vakta ki İbrâhîm; babasının kavminden ve ibâ- 
det eyledikleri putlardan uzaklaşıp bir tarafa çekildi. Ona İs- 
hâk ve Ya'kubu ihsân ettik. Ve her ikisini de Nebî kıldık.» 

Nebîliği : 

(19 - 41 ve 42(41)): «Kitapda İbrâhîm kıssasını zikret. O; Allahı, 
âyetlerini, Resûllerini son derece tasdik eder Nebi-i Mürsel 
idi.» 

Hazret-i İbrâhime yakîn erbabından olması için gösterilenler : 

(6 - 75): «Babasının ve kavminin dalâletini [sapıklığını] 
gösterdiğimiz gibi İbrâhîme yakîn erbabından olması için gök- 
lerin ve yerin melekût'unu [Allah tarafından mülkiyyet ve ta- 
sarruf ve idaresini], mahlûklarını ve mevcudâtını gösterdik.» 

(76): «Vaktâ ki gece onu örttü, bir yıldızı görmekle bu; 
benim Rabbımdır, dedi. O yıldız battıktan sonra İbrâhîm: (ben 
batanları sevmem) dedi.» 

(77): «Ayı doğarken gördükte: Acaba Rabbım bu mudur? 
dedi. Vaktâ ki ay battı; İbrâhîm de: Eğer Rabbım bana hidâ- 
yet etmezse ben yollarını şaşırmış kavimden olurum, sözünü 
ilâve etti.» 

(78): «Vaktâ ki, güneşin doğduğunu gördü bu; benim 
Rabbımdır, cümlesinden büyüktür, dedi. Güneş batınca: (Ey 
kavmim, ben sizin şirkinizden berîyim [uzağım] dedi.» 
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Diğeri : 

(6 - 82): «Şunlar ki îmân ettiler, ve îmânlarını zûlm olan 
şirk'le karıştırmadılar. İşte emin olmak hakkı onlarındır. On- 
lar hidâyete vâsıl olmuşlardır.» 

(83): «Bu; kavmine karşı irad etmesi için İbrâhîme verdi- 
ğimiz haccettir.» 

Hazret-i İbrâhîmin pederine ve kavmine nasihatleri : 
(26 - 70 ÷ 101(70÷104)) 
Hazret-i İbrâhîm pederine : 

(19 - 44(43)): «[Hazret-i İbrâhîm pederine]: Ey pederim, mu- 
hakkak bana ilimden sana gelmiyen şey geldi. Bana tâbi' ol ki 
seni doğru yola götüreyim.» [dedi]. 

Putları kırdı : 

(37 - 93): «Yemini mucibince vurup [putları] kırmağa baş- 
ladı.» 

Ateşe atmak teşebbüsü : 

(37 - 97): «Onu cehennem gibi ateşe atın dediler.» 

Diğeri : 

(21 - 68): «Eğer siz iş adamları iseniz onu [İbrâhîmi] ate- 
şe atınız, [putlarınıza] yardım ediniz, dediler.» 

Ateş yakmaz oldu : 

(21 - 69 ÷ 71(69)): «Ey ateş, İbrâhîme soğuk ve selâmet ol, 
dedik.» 

Ateşten kurtulunca : 
(37 - 99 ve 100(99 ÷ 101)): «[İbrâhîm ateşten halâs bulunca] ben 

Rabbımın beni oraya götüreceği yere hicret ederim, dedi. 
[Sonra Allaha münacât ile] Yâ Rabbi bana sâlihlerden bir ev- 
lât ihsan buyur, diye duâ etti. Ve biz de onu halîm bir evlât 
ile tebşir ettik.» 
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Rü'yası : 

(37 - 102): «Vaktâ ki çocuk babası i!e beraber yürümsğe 
baliğ oldu. İbrahim: ey oğlum, rüyada seni boğazlıyorum gör- 
düm. Bak sen buna ne dersin, dedikte çocuk: Ey pederim, sa- 
na emrolunanı icra et. İnşallah beni sabredicilerden bulursun 
dedi.» 

(37 - 103÷106(103÷105)): «Her ikisi kazâ-i Hakka razı olunca İb- 
rahim onu [zebh etmek için] yüz üstüne yatırdı. O vakit biz: 
Yâ İbrâhîm, rü'yânı tasdik ettik, biz muhsinlere [iyilere] böy- 
le mükâfat ederiz, diye nida ettik.» 

(37 - 107÷111(107÷109)): «Ve ona büyük bir kurban ile bedel gön- 
derdik, (brâhîme ondan sonra gelenler arasında Zikr-i Cemil 
bıraktık. İbrâhîm üzerine selâm olsun.» 

Evlâd ihsânı : 

(37 - 112 ve 113): «Ve onu Sâlihlerden bir Nebî olan İs- 
hâk ile tebşir ettik. Ona ve İshâk'a bereket ihsan ettik, onla- 
rın zürriyetlerinden muhsinler [iyiler] olduğu gibi nefislerine 
aşikâr zulm edenler de vardır.» 

  HAZRET-İ İBRÂHÎM'E EVLÂD TEBŞİRATINA 
 GELEN MELEKLERİN KISSASI 

(51 - 24-30) 
Diğeri : 

(11 - 73): «Resûllerimiz: [Hazret-i İbrâhîmin zevcesine] Al- 
lahın emrinden taaccüb mü ediyorsun? Ey Ehl-i Beyt; Allahın 
rahmeti ve bereketi üzerinizedir. O; nimetleri ve atâsı ile [inâ- 
yet ve ihsânlarile] hamd-ü senaya müstahak ve keremi ile de 
büyüktür dediler.» 

HÂL VE AHLÂKI 

(16 - 120): «İbrâhîm; Allaha muti' emrine kaim, Hakka 
mâil   ve   bâtıldan   müctenip   idi   [yâni   Allaha   itaatli,   Allahın   em- 
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rine tâbi, Hakka istekli ve bâtıldan sakınır idi] ve müşrikler- 
den değildi.» 

Şükredici : 
(16 - 121): «Allah in nimetlerine şükredici idi. Allah onu 

nübüvvet'le mümtaz kıldı, ve doğru yola hidâyet buyurdu.» 

(122): «Ve ona dünyada iyilik verdik ve âhirette sâlihler- 
dendir.» 

Diğeri : 
(9 - 115(114)): «İbrâhîm; çok ah çeker, kalbi rakîk, halîm idi.» 

Diğeri : 
(11 - 74(75)): «İbrâhîm halîm, kalbi rakîk, halka acır ve onlar  

için Allaha yalvarırdı.» 

Diğeri : 
(6 - 79): «[Hazret-i İbrâhîm]: Ben veçhimi [yüzümü] bâ- 

tıldan uzak ve Hakka arzulu olarak gökleri ve yeri yaradana 
çevirdim. Ve ben müşrîklerden [Allaha şirk koşanlardan] de- 
ğilim dedi.» 

Tevhid : 
(43 - 28): «Ve İbrâhîm kelime-i tevhîdi zürriyyetinde ibka 

eyledi.» 
Teslimiyyeti : 
(3 - 66(67)): (İbrâhîm) Allah-ü-Taalâ'ya tamamiyle teslim ol- 

muştu.»  
Kalb-i selîmî : 
(37 - 83(83÷84)): «İbrâhîm; Nûh'a yol gösterenlerdendir. Rabbı- 

na selîm kalp ile geldi.» 

Beytullahın yeri : 
(22 - 26): «Vaktâ ki biz İbrâhîme Beyt'in yerini tâyin edip 

ve göstererek dedik: (bana hiç bir şeyi şerik etme [ortak kılma] 
tavaf edenler ve orada kıyâm, rükû' ve secde eyliyenler için 
beytimi tathir et [temizle].» 
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Beyt'in inşâsı : 

(2 - 128(127)): «İbrâhîm ve İsmâîl, Beyt'in temel dıvarlarını 
yükseltip ikmâl eylediklerinde dediler ki: (Yâ Rabbi binamızı 
bizden kabul buyur. Sen duamızı işidici ve niyazımızı bili- 
cisin.» 

(129(128)): «Yâ Rabbi bizi, sana mevcûdiyyetini teslim etmiş 
kıl, ve zürriyyetimizden sana islâm ve ihlâs ile muttasıf bir 
ümmet çıkar, ve bize haccımızın âdab ve erkânını göster, ve 
tövbemizi kabul buyur. Zirâ sen tövbeyi kabul edici ve kulla- 
rına rahmet eyleyicisin.» 

(130(129)): «Yâ Rabbi, zürriyyetimizden sana muhlis ve müs- 
lim ümmette kendilerinden bir Resûl ba's buyur [gönder] ki, 
onlara senin âyetlerini okusun ve kitabı ve hikmeti öğretsin, 
ve onları şirk ve günahtan temizlesin.» 

Kâbe-i mübâreke : 
(3 - 96): «Halkın ziyareti için en evvel te'sis olunan Beyt; 

Mekke'deki beyt'dir. O beyt; mübarek ve âlemler için mahz-ı 
hidâyettir.» 

(97): «Onda âyat, beyyinât vardır ki bunlardan biri (ma- 
kam-ı İbrâhîm)dir. O beyte dâhil olan emîn olur. [Emniyyet 
bulur].» 

Diğeri : 
(2 - 126(125)): «Ey mü'minler, [Kâ'bede] makam-ı İbrâhîmi na- 

mazgâh ittihaz ediniz.» 

Âl-i İbrâhim : 
(4 - 52(54)): «Biz Âl-i İbrâhîme kitab ve hikmet ve azîm mülk 

ve devlet verdik.» 
Diğeri : 
(3 - 32(33)): «Allah-ü-Taalâ, Âdem ve Nûh'u ve Âl-i İbrâhîm 

ve Âl-i İmrân'ı âlemler üzerine mümtaz kıldı.» 

(33(34)): «Onlar birbirinin zürriyetindendirler.» 
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Dikkat : 

Hazret-i Imrân, Hazret-i Meryemin babasıdır. 
Hazret-i İbrâhîme tâbi' olanlar : 
(3 - 67(68)): «İnsanların evlâsı, ve İbrâhîme en yakîni; ona tâ- 

bi' olanlar, ve bu  Nebîye [Muhammede] ve getirdiği kitaba 
îmân edenlerdir. Allah; mü'minlerin dostu ve yardımcısıdır.» 

 
Hazret-i İbrâhîm evlatlarına islâmiyycti vasiyet etti : 
(2 - 133(132)): «İbrâhîm; evlâtlarına ve Ya'kub da evlâdına is- 

lâm ile vasiyet edip: (ey oğlum, Allah sizin için bir Din ayırdı 
imdi ancak müslüman olduğunuz halde ömrünüzü geçiriniz) 
dediler.» 

Müslümanlara müslüman adını veren Hazret-i İbrâhîmdir : 
(22 - 77 ve 78(78)): «O [islâmiyyet] babanız İbrâhîmin Dini- 

dir. Bundan evvel ve bu Dinde sizi müslüman diye isimlendiren 
o'dur.»       

Hazret-i İbrâhîmin islâmiyyeti : 
(2 - 132(131)): «Rabbı, İbrâhîme islâm ol dedikte İbrâhîm; âlem- 

lerin Rabbına islâm oldum dedi.» 
Millet-i İbrâhîm : 
(4 - 123(125)): «Muhsin [iyilik işler] olduğu hâlde bütün mev- 

cudiyyetini Allaha teslim eden ve İbrâhîmin batıldan uzak ve 
hakka müteveccih milletine tâbi' olandan daha iyi kim vardır. 
Allah İbrâhîmi kendine halîl [sevgili] edindi.» 

Hazret-i İbrâhîmin insanlara imâmeti [önderliği] : 
(2 - 125(124)): «Vaktaki Haktaalâ' İbrâhîmi bazı emirleri ile 

imtihan buyurdu. Allah; Yâ İbrâhîm, ben seni insanlar üze- 
rine imam [uyulacsk örnek insan] edeceğim buyurdu.» 

Seçkinliği : 
(2 - 131(130)): «Biz onu [Hazret-i İbrâhîmi] halk arasından se- 

çip mümtaz kıldık.» 

Dîn-i İbrâhîm: 
(6 - 161):  «De  ki,  beni   Rabbim  doğru  yola  hidâyet   buyur- 
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du. Bir kuvvetli ve sabit Dine nâil eyledi ki o; hakka yakîn 
ve bâtıldan uzak olan Din-i İbrâhîmdir.» 

Hazret-i İbrâhîmin Rüşd'ü: 
(21 - 51): «İbrâhîm'e rüşd [olgunluk - kemâl] ve kudret 

verdik. Onun buna müstahak olduğunu biz biliyorduk.» 

HAZRET-İ LÛT 
VE HAYATI 

Hazret-i Lût'un Hazret-i İbrâhîm'e imâm : 
(29 - 26): «Ona (İbrâhîme) Lût îmân etti. Ve: (ben Rab- 

bimin emrettiği yere hicret ederim. Rabbim galip ve kaadir ve 
hakîmdir) dedi.» 

Kurtarıldılar : 
(21 - 71): «İbrâhîm'i ve Lût'u kurtarıp âlemler için mü- 

barek kıldığımız yere gönderdik.» 
Diğeri : 
(21 - 74 ve 75(74)): «Ve Lût'a hüküm ve ilim verdik. Ve onu 

habaset İşleyen kavimden kurtardık.» 

 HAZRET-İ MÛSÂ 
 VE HAYATI 

HAZRET-İ MÛSÂ'nın : 
Mısır'da elinden çıkan bir kaza üzerine Mısır'dan firar 

vak'ası: 

(28 - 15 ÷ 24(15÷28)) 
Teehhülü Kıssa'sı : 

(28 - 25 ÷ 28(23÷29)) 
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Dağda ateş görmesi : 

(28 - 29): «Mûsâ; [kayın pederi nezdinde hizmet] müdde- 
tini tamamlayıp ehli [ailesi]ile Mısır'a gitmek üzere yola çık- 
dıkta (Tûr) dağı tarafından bir ateş gördü. Ehline: durunuz, 
ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber veya bir ateş 
köz'ü getiririm de ısınırsınız, dedi.» 

 
Ateşin yanına geldikte : 

(28 - 30): «Vaktâ ki Mûsâ; ateşin yanına geldi. Sağ tara- 
fındaki vâdînin kenarında mübârek bir yerdeki ağaçta; (Yâ 
Mûsâ: ben âlem'lerin Rabbı olan Allah'ım) diye nidâ olundu.» 

Hitâb-ı İlâhî :     

(20 - 9 ve 10(13÷14)): «[Tûrda Allah nidâ buyurup]: ben seni 
kullarım arasından kendim için ihtiyar ettim [seçtim]. Sana 
vahy olunan şeyi dinle. O Allahım ki benden başka İlâh yok- 
tur, ibâdet et ve beni zikr için namaz kıl [dedi].» 

Ateşin yakınına geldikte : 
(20 - 11 ÷ 14): «Mûsâ ateşin yakınına geldikte: Yâ Mûsâ! 

diye bir nidâ işitti. Ben senin Rabbınım, ayakkablarını çıkar. 
Zirâ sen mukaddes olan Tuvâ vâdisindesin. Ben seni kullarım 
arasından kendim için seçtim. Sana vahy'olunan şeyi dinle, o 
Allahım ki, benden başka İlâh yoktur. Bana ibâdet et ve beni 
zikr için namaz kıl.» 

Mükâleme : 
(7 - 143): «Mûsâ mîkatımıza gelip ona Rabbı tekellüm bu- 

yurdukta; Yâ Rabbi bana kendini göster, sana nazar edeyim, 
dedi. Allah-ü-Taalâ: beni görmezsin, lâkin şu dağa bak, eğer o 
dağ yerinde kalırsa sen de beni görebilirsin, buyurdu. Vakta 
ki Rabbı dağa tecellî eyledi, parça parça etti, ve Mûsâ da kor- 
kusundan düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman: Yâ Rabbi seni tes- 
bih ve tenzih ederim. Sana tövbe eyledim ve ben îmân eden- 
lerin evvelkisiyim, dedi.» 
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Mîkat müddeti : 

(7 - 142): «Biz Mûsâya münâcâtımız için otuz gece vaad 
ettik, ve bunu on gece ile itmâm eyledik ki, Rabbının mîkatı 
tamam kırk gece oldu.» 

Seçilen yetmiş zat : 
(7 - 155): «Mîkatımız için Mûsâ kavminden yetmiş kişi 

ayırdı. Onları recfe [titreme] aldı. O zaman Mûsâ: Yâ Rabbi 
eğer dileye idin, onları ve beni bundan evvel helâk ederdin. 
Bizden bir takım câhillerin günahları ile bizi helâk mi eder- 
sin? Bütün bunlar senin fîtnendir [imtihanındır]. Dilediğini 
bununla dalâlete düşürür, ve dilediğini de hidâyet edersin, 
sen bizim dostumuz ve velîmizsin. Bize merhamet et, suçumu- 
zu bağışla, sen mağfiret edicilerin hayırlısısın dedi.» 

Peygamberlik tevcihi : 
(7 - 144): «Cenâb-ı Hak, Yâ Mûsâ, ben Peygamberlik ve- 

rerek ve tekellüm ederek insanlar üzerine seni mümtaz kıl- 
dım, sana verdiğimi al, ve şükredicilerden ol, dedi.» 

Münâcâtı : 
(28 - 24): «Mûsâ [İlk Mısır'dan kaçıp Midyan'a geldikte] 

o kadınların hayvanlarını suladıktan sonra bir gölgeye çekile- 
rek: Yâ Rabbi bana inzâl eylediğin hayırdan dolayı fakir ol- 
dum, dedi.» 

Avuç mucizesi : 
(7 - 108): «[Mûsâ] elini cebinden çıkardı. Onun; görenle- 

rin gözlerini kamaştıracak derecede beyaz ve parlak olduğu 
görüldü.» 

Sihirbazlar : 
(7 - 116): «Mûsâ [sihirbazlara] atınız dedi. Sihirbazlar elle- 

rindeki aletlerini attılar. Halkın gözlerini büyüleyip onları 
korkuttular. Ve büyük bir sihir getirdiler.» 

Asâ mucizesi : 
(7 - 117):  «Mûsâ'ya  asânı  yere  bırak  diye  vahyettik.  O   asâ 
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ejderha olarak sihirbazların tezvir eyledikleri şeyleri yuttu.» 
(118): «Hak zâhir ve sihirbazların yaptıkları şeyler de ba- 

tıl oldu. 

Sihirbazlar secde ettiler : 

(7 - 120) «Ve sihirbazlar secde edip yüzüstü düştüler.»                          . 
(121): «Alemlerin Rabbine îmân ettik.»               .       
(122): «Mûsâ ve Hârûn'un Rabbine îmân eyledik dedi-           
ler.» 

     Asâsı : 

(20 - 17 ve 18): «Yâ Mûsâ, sağ elinde tuttuğun nedir? 
[diye sordukta cevaben] o asâmdır, ona dayanırım, onunla ko- 
yunlarıma yaprak silkerim, ve onunla başka işler de görürüm 
dedi.» 

(19): «Cenâb-ı Hak: onu bırak ya Mûsâ buyurdu.» 
(20): «Mûsâ asâyı yere bıraktı derhal yürüyen bir yılan 
oldu.» 

Hazret-i Mûsânın Firavuna memuriyycti : 

(26 - 11 ÷ 67(10÷68)) 

Benî İsrâîlin Mısırdan kurtuluşu kıssası: 

(20 - 77 ÷ 98) 

(Tûr) da :  
(20 - 80 ve 81(83÷84)):  [Mûsâ Tûr'a Benî İsrâîl ulemasından ev- 

vel vasıl olduğu cihetle Cenâb-ı Hak sordu] yâ Mûsâ seni kav- 
minden evvel gelmeğe acele ettiren nedir? buyuruldu. Mû- 
sâ da: (onlar arkamdan geliyorlar. Yarabbî benden razı olasın 
diye acele edip geldim) dedi.» 

Sâmirî kıssası : 
(20 - 82 ÷  94(85÷97)) 
Diğeri : 
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Buzağı kıssası : 
(7- 150 ÷ 152) 

Hazret-i Mûsâ ve Hazret-i Hızır kıssası : 
(18- 59 ÷ 81(60÷82)) 
Diğeri: 
Hazret-i Mûsâ ve asâsı bahsi : 
(20 - 17 ÷  21) 
Diğeri : 
Hazret-i Mûsâya Hazret-i Harûn'un refakati : 
(20 - 27 ÷ 32(29÷35)) 
Diğeri : 
Cenab-ı Hakkın Hazret-i Mûsaya inâyetleri : 
(20 - 34 ÷ 37(36÷42)) 
Diğeri:  
(20 - 45(46)): «Allah-ü taalâ [Hazret-i Mûsâ ve Hârûna] kork- 

mayınız ben sizinle beraberim, işidir ve görürüm buyurdu.» 

Diğeri: 
(14 - 5): «Biz, Mûsâyı, kavmini karanlıklardan nûra çıkar 

ve onlara Allahın nîmet günlerini yâd ettir diye, mu'cizeler ile 
gönderdik.» 

Diğeri : 
(33 - 69): «Mûsâ, Allahın indinde makbul ve vecîh idi.» 

Diğeri: 
(20 - 25(25÷28)) «Mûsâ: (yarabbî benim göğsümü şerh edip aç 

ve işimi kolaylaştır ve lisanımdan bağı çöz. Ta ki, sözümü an- 
lasınlar [diye niyâz etti].» 

Diğeri: 
(20 - 29 ÷ 33(29÷35)) «Ehlimden biraderim Hârûnu bana vezîr 

ederek arkamı kuvvetlendir. Ve onu işimde şerik kıl, ta ki se- 
ni çok çok tenzih ve tesbih edelim ve çok çok zikr eyliyelim. 
Muhakkak sen bizi gözedicisin dedi.» 
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Diğeri : 
(20 - 39 ve 40(42 ÷ 44)):  «Sen ve kardeşin size verdiğim mûcizeler- 

le gidin ve zikrimden usanç göstermeyin. Tuğyan eden Fi- 
ravn'un yanına varıp ona tezekkür etmesi veyahut benden 
korkması emeliyle yumuşak sözlerle hitab eyleyin.» 

HAZRET-İ HÂRÛN'UN 
NÜBÜVVETİ 

 15 
(19 - 54(53)): «Ona [hazret-i Mûsâya] kemâl-i rahmetimizden 

kardeşi Hârûn'u nebî olarak ihsan eyledik.» 

HAZRET-İ DÂVÛD 
VE HAYATI 

(21 - 79): «[Hazret-i Dâvûd'a] hüküm ve saltanat, ilim ve 
nübüvvet verdik. Ve Dâvûd'a dağları ve kuşları musahhar kıl- 
dık, onunla beraber tesbih ederlerdi.» 

Kudret ve saltanat : 
(38 - 17): «Ve kudret ve saltanat sahibi kulumuz Dâvûd'u 

yad ve zikr eyle, o Rabbına tövbe edenlerdendi.» 
(18 ve 19): «Biz ona dağları teshir eyledik ki, onunla sa- 

bah ve akşam tesbih ederlerdi, ve kuşları da musahhar ey- 
ledik ki, cümlesi etrafına toplanır ve beraber zikr eylerlerdi.» 

 
Hazret-i Dâvûd'un hilâfeti : 
(38 - 26): «Ey Dâvûd, biz seni yer yüzünde halîfe kıldık. 

İnsanlar arasında hak ile hükmet ve hevâ'ya [nefsinin hevâ ve 
hevesine] tâbi' olma ki, seni Allahın yolundan şaşırtır.» 

Mazhariyyetleri : 
(34 - 10 ve 11): «Biz, taraf-ı İlâhiyyemizden Dâvûd'a fazl-u 

ruchân [üstünlük, farklı mazhariyyetler] verdik. Ve: Ey dağlar, 
ey   kuşlar,   onunla   beraber   tesbih   edin   dedik   ve  ona  demiri bal- 
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mumu gibi yumuşak ettik. Geniş ve uzun etekli zırhlar imâl et. 
İşlerken takdir eyle [halkaları; kıt'ada kalınlık ve incelikte mü- 
sâvi ve mütenâsip olsun] buyurduk. [Ey Dâvûd, ve hânedanı] 
a'mâl'i sâliha işleyin [iyilik işleri işleyin.]» 

Dikkat : 
Bu fevkalâde mazhariyyetler ve halîfe nasb olunması 

gösteriyor ki, Hazret-i Dâvûd; Rûh-ül kudüs'ü hâmil idi. 

HAZRET-İ SÜLEYMAN 
VE HAYATI 

(27 - 16): «Ve Süleyman; Dâvûd'a vâris oldu, ve (Ey in- 
sanlar, bize kuşların lisanı tâlim olundu ve her şeyden veril- 
di. Muhakkak bu; âşikâr [Allahtan] bir inâyet ve keremdir, 
dedi.» 

Diğeri : 
(27 - 17 ve 18): «Süleymana cinden ve insanlardan ve kuş- 

lardan asker cern ve sevk olundu. Hattâ karınca vadisine gel- 
diklerinde bir karınca nidâ edip: (ey karıncalar yuvalarınıza 
ve deliklerinize giriniz, Süleyman ve askeri bilmiyerek sizi ayak 
altında ezmesinler) dedi.» 

Diğeri : 
(27 - 22): «Hüd-hüd [kuşu] biraz sonra geldi. Ve Süley- 

mana: senin görmediğin şeyi gördüm. Ve sana Seba' memle- 
ketinden doğru bir haber getirdim.» 

(23): «Ben anlara padişahlık eden bir kadın buldum ki 
[Belkıs] ona her şey mal ve mülk, satvet ve şevket, refah ve 
devlet verilmişti, ve onun pek büyük bir tahtı vardır.» 

(24): «Onu ve kavmini Allahtan gayri güneşe secde eder- 
ler buldum. Onlara şeytan; amellerini süsleyip beğendirmiş ve 
Allah yolundan onları men' etmiştir [saptırmıştır]. Bunun için 
onlar hidâyet yoluna gitmezler.» 
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Hazret-i Süleymanın Belkîse mektubu : 

(27 - 29 ÷ 31): «[Hüd-hüd mektubu getirip Belkîs'ın önü- 
ne attıkta]; (Ey memleketin eşrafı [ileri gelenleri!] Bana bir mü- 
bârek mektup atıldı) dedi. (Süleymandan olup münderecatı 
besmele'den sonra: İnnehû min Süleyman ve innehû bismil- 
lâhirrahmanirrahîm) dir.: (Bana karşı azamet ve kibir etmeyin 
ve müslüman olarak bana gelin) dir.» 

Padişahlar bir memlekete girince : 
(27 - 34 ve 35(34)): «Belkîs [kavmine] padişahlar bir memle- 

kete girince o şehri harâb ve ifsâd ederler. Azizlerini zelîl ve 
esir eylerler. Onların işleri böyledir [dedi].» 

Belkîs'ın nakli : 
(27 - 39): «Tâife-i cinden bir ifrît [Hazret-i Süleymana] 

makamından kalkmazdan evvel onu [Belkîs'ı] buraya getiririm, 
buna kuvvetim ve emânetim vardır, dedi.» 

(40): «İndinde kitaptan bir ilim olan: Gözünü yumup açın- 
caya kadar getiririm dedi.»  

Belkîsin islâmiyyeti : 
(27 - 45(44)): «Belkîs; Yâ Rabbi, ben güneşe ibâdetle nefsime 

zulm ettim. Şimdi Süleyman ile beraber âlemlerin Rabbı olan 
Allaha islâm oldum, dedi.» 

Hazret-i Süleymanın mazhariyyetleri : 
(34 - 12): «Ve Süleymana gündüz bir aylık ve gece bir 

aylık mesafe kat' eden rüzgârı musahhar kıldık. Ve onun için 
erimiş bakır pınarını akıttık. Ve Rabbının izni ile huzurunda 
çalışan cinlerden bir tâifeyi de musahhar ettik. [Emrine tâbi' 
kıldık]. Onlardan, emrimizden inhiraf edene alevli ateş azâbın- 
dan tattırırız.» 

(13): «O cinler; Süleyman için mihrablar ve heykeller ve 
havuz gibi taşlar ve lengerler, ve yerlerinden kalkmaz cesîm 
kazanlar imâl ederlerdi, Ey Âl-i Dâvûd, nimetlerime şükrediniz 
kullarımdan şükredenler azdır, dedik.» 
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Diğeri : 

(21 - 81): «Ve Süleymana onu mübârek kıldığımız mem- 
lekete götürmesi için şiddetli rüzgârı musahhar ettik.» 

Hüküm, ve saltanat, ilim ve nübüvvet : 
(21 - 79): «Ve her ikisine de [Hazret-i Dâvûd ve Süley- 

mana] hüküm ve saltanat, ilim ve nübüvvet verdik.» 

Diğeri : 
(28(38) - 36 ÷ 38): "Biz Süleymana rüzgârı musahhar kıldık. 

Onun emri ile istediği yere mülâyim ve zararsız olarak eserdi. 
Şeytanları da emrine tabi' kıldık ki, bunlardan bir takımı bi- 
nalar yapar. Ve bir takımı da denize dalıp inci ve cevher çıka- 
rırlardı, bir takımı çift çift olarak zincirlere bağlı idiler.» 

Hülâsa-i fikir : 
Allaha ait bir çok kuvvetlerin, tasarrufların Hazret-i Sü- 

leymanda zuhûra gelişi; bize Hazret-i Süleymanın (Rûh-ûI-Ku- 
düs) ü hâmil olduğu fikrini veriyor. 

Zirâ : 
Allahın kudretine taallûk eden hârikalar mûcizeler kimde 

zuhûr ederse anlaşılır ki o; Rûh-ûl-Kudüsden tecelli etmek- 
tedir.» 

HAZRET-İ EYYÛB 
VE HAYATI 

Hastalığı : 
(38 - 42(41)): «[Eyyûb Rabbına] Yâ Rabbi bana şeytan, ezâ 

ve azâb ile dokundu [dedi].» 
Diğeri : 
(21 - 83 ve 84): «Vaktâ ki Eyyûb; Yâ Rabbi beni şiddetli 

bir hastalık kapladı, Erham-ur-râhimîn'sin diye nidâ etti. Duâ- 
sını kabul ile hastalığını izâle edip ona ehlini, bir misli de be- 
raber tarafımızdan rahmet ve ibâdet edenlere mev'ize ve ibret 
olarak verdik.» 
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HAZRET-İ YAKUP 
VE HAYATI 

(12 - 86): «Yakup: Benim gam ve hüznümden şikâyetim 
ancak Allahadır [dedi].» 

       HAZRET-İ YÛNÜS .               
        VE HAYATI 

 
(21 - 87 ve 88): «Vaktâ ki Yûnüs; kavminden gazablı ola- 

rak ve bizi ona kaadir değil zannederek uzaklaştı. Ve balığın 
karnından: (senden başka İlâh yoktur. Seni tenzih ve takdis 
ederim. Ben nefsime zulmedenlerden idim) diye duâ ve nidâ 
eyledi. Ona icâbetle onu gamdan kurtardık. Biz mü'minleri böy- 
le kurtarırız.» 

HAZRET-İ ZEKERİYYÂ 
VE HAYATI 

(21 - 89 ve 90): «Zekeriyyâ; yârabbi beni yalnız terketme, 
sen vârislerin hayırlısısın, diye duâ eyledikte duasını kabul ile 
ona Yahya'yı ihsan ettik, ve zevcesini islâh eyledik. Cümlesi 
hayra müsareat eyler [koşar] bize istiyerek ve korkarak duâ 
eyler haşi'lerden idi. [Allah için yüreği muhabbet ve saygı ile 
titreyenlerden idi].» 

Hazret-i Yahyâ hakkında : 
(3 - 38(39)): «Zekeriyyâ mihrab'da ayak üstü durup duâ et- 

mekte veya namaz kılmakta olduğu sırada melâike ona nidâ 
ile: «Allah-ü-Taalâ seni; Allahın kelimesini tasdik edici, kav- 
minin ulusu ve efendisi, şehvetler kirlerinden ve isyanlıklar 
çirkefinden sakınır, sâlihlerden bir nebî olan Yahyâ ile tebşir 
eder, dedi.» 

Diğeri : 
(19 - 11): «Zekeriyyâ namazgâhından kavminin yanına çı- 

karak onlara sabah ve akşam Rablarını tesbih eylemelerini işa- 
retle anlattı.» 
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HAZRET-İ YAHYÂ 

(19 - 13): «Ve ona [Yahyâ'ya] merhamet ve kalp rikkati 
verdik.» 

 HAZRET-İ MERYEM 

VE 

                                          HAZRET-İ İSÂ 

Hazret-i Meryem : 
(3 - 44(45)): «Vaktâ ki melâike: Ya Meryem Allah-ü-Taalâ se- 

ni bir kelime-i İlâhiyyesi ile tebşir eder. Onun ismi; Mesîh Îsâ 
ibn-i Meryemdir. O; dünya ve âhirette şerîf ve vecîh ve Allah-ü- 
Taalâ'ya yakınlardandır.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme : 

1) Kelime-i İlâhiyye 
2) Mesîh 
3) Allah-ü-Taalâ'ya yakınlardandır. 

Bu sözleri ihtiva ediyor. 

1) Kelime-i İlâhiyye; Hazret-i İsâ'nın bir (ol!) kelimesi 
ile ve babasız olarak bir mucize mahiyyetinde yaratıldığına işa- 
rettir (buna dâir âyet-i kerîme vardır, şimdi görülür.) 

2) Mesîh kurtarıcı demektir. Netekim İncil-i şerîfde de 
Hazret-i İsâ; İsrâil evinin kaybolan koyunlarını aramağa ve 
kurtarmağa geldiğini ilân buyurmuştur. 

İsrâil evinden maksat; Hazret-i Yâkûbdur. 

Koyunlardan maksat; Hazret-i Yâkûb'un on iki evlâdin- 
dan dünyaya gelen ve çoğalıp bir millet olan Mûsevîlerdir. 

Kaybolmaktan maksat; Allah; Mûsevîleri misyoner bir ka- 
vim olarak kendine seçtiği halde onlar misyonlarını yâni İlâhî 
vazifelerini  -  Putperest    dünyaya    Allahın    varlığını,    birliğini    bil- 
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dirmek vazifelerini - terkedip vakitlerini şahsî kazançlara mad- 
dî menfaatlere hasretmeleridir. Yâni vazife başından vazife 
yolundan kaybolmalarıdır. 

Kurtarmaktan maksat; Onları esas misyonlarına - vazife- 
lerine - çağırıp toplamak ve mukaddes vazifelerine devam et- 
tirmektir. 

3) Allaha yakınlığın buradaki mânâsı; Hazret-i Îsâ'nın 
Rûh-ül-Kudüs'ü hâmil olacağını gösterir. 

Kur'ân-ı Kerîm'den : 
(3 - 45(46)): «Ve o henüz beşikte çocuk iken ve yaşlılığında 

halka söyliyecek ve sâlihlerdendir.» 

      (46(47)): «Bunu işidince Meryem; Yârabbi benim nasıl oğlum 
olabilir ki, halbuki bana bir adamın [erkeğin] eli dokunmadı, 
dedi. O zaman melâike: İşte böylece Allah-ü-Taalâ dilediğini 
hükm ve irâde eyler ise o şeye (ol!) emrini verir ve o [şey] de 
derhal olur, dedi.» 

 Melek : 
(19 - 19): «Melek; ben Rabbının Resûliyim, sana küfr ve 
âsiliklerden temiz bir evlât vermek için geldim, dedi.» 

Diğeri : 
(19 - 21): «Melek, evet öyledir. Lâkin Rabbın: (Bu bana 

kolaydır, insanlara mûcize ve tarafımızdan rahmet kılmak için 
yapacağız, bu; hükmü sâdır olmuş [irâdesi tecelli etmiş] bir iş- 
tir) buyuruyor, dedi.» 

Tecelli-i İlâhî : 
(21 - 91): «Meryeme ruhumuzdan üfliyerek kendini ve 

oğlunu âlemlere mûcize kıldık.» 

Hazret-i Meryemin yetiştirilmesi : 
(3 - 36(37)): «Rabbı [celle-şânehû]; Meryemi hüsn-ü kabul bu- 

yurup onu iyi bir nebat olarak inbât eyledi, ve onu Zekeriyyâ 
tekeffül     eyledi.     Zekeriyâ     Meryemin     mihrabına    her    girdiğin- 
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de onun yanında yiyecek şey bulurdu. Yâ Meryem, bunlar 
sana nereden diye sordukta Meryem de bunlar taraf-ı İlâhî- 
dendir, dilediğini hesapsız rızklandırır, dedi.» 

Diğeri : 
(3 - 41(42)): «Şunu da yâd et ki, melâike, ya Meryem, Allah- 

ü-Taalâ seni mümtaz kıldı, ve günahlardan ve sâireden temiz 
tuttu ve âlemlerin kadınları üzerine müreccah kıldı    [dedi].» 

HAZRET-İ İSÂ 
VE HAYATI 

(2 - 253): «Meryemin oğlu İsâya âyât ve mûcizat-i bâhire 
verdik, ve onu Rûh-ûl-Kudüs ile takviye ve te'yid ettik. 

Eğer Hak-taalâ dilese idi, onlardan [Hazret-i Mûsâ ve Haz- 
ret-i İsâdan] sonra gelenler bu kadar mûcizeleri gördükten son- 
ra birbiriyle mukatale etmezlerdi. Lâkin ihtilâf eylediler, on- 
lardan îmân edenler olduğu gibi küfr ve inkâr edenler de var- 
dır. Eğer Allah murad etse idi mukatele eylemezlerdi lâkin 
Allah-ü-Taalâ dilediğini işler.» 

Cenâb-ı Hakkın hitabı : 
(5 - 113(110)): «Cenâb-ı Hak; ya İsâ ibn- Meryem; benim sana 

ve vâlidene olan nîmetimi ziyret. Seni Rûh-ül-Kudüs ile teyid 
ettim. Beşikte çocuk iken ve yaşının kemâlinde insanlara söy- 
lersin, sana kitabı, hikmeti, Tevrât ve İncîli öğrettim. Benim 
iznim ile çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflersin, o 
da iznim ile kuş olur. Benim iznim ile anadan doğma körü ve 
alaca illetini iyi edersin. Ölüyü iznimle diriltip mezardan çıka- 
rırsın.» 

Diğeri : 
(43 - 59 ve 60(59)): «İsâ; ancak kendisine Nübüvvet in'âm 

ettiğimiz bir kulumuzdur, ve onu İsrâîl oğullarına ibret ve kud- 
retimize delil bir mesel kıldık.» 
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Diğeri : 

(61 - 6): «Vaktâ ki İsâ ibn-i Meryem ey İsrâîl oğulları, ben 
size; benden evvel olan Tevratı tasdik eder ve benden sonra 
gelecek Resûl ile (ki ismi Ahmeddir) müjdeci olarak gelmiş Al- 
lahın Resûliyim, dedi. Ve onlara mûcizelerle geldi. Onlar; bu 
âşikâr sihirdir dediler.» 

Ahkâmı hafifletmek :  
(3 - 49(50)): «Ve benden evvel nâzil olan Tevratı tasdik eder 

olduğum halde size haram kılınan şeylerden bazılarını helâl 
etmek için Rabbınızdan âyet ve mûcize ile geldim.» 

Sırat-ı müstakîm : 
(43 - 64(63÷64)): «Vaktâ ki Îsâ, mûcizelerle geldi. Ben size hik- 

metle geldim. İhtilâf eylediğiniz şeylerin bazılarını size beyan 
edeceğim. Allahdan ittika edip sakının ve bana itaat edin. Mu- 
hakkak Allah; Rabbım ve Rabbınızdır. Ona ibâdet edin. İşte 
(Sırat-ı müstakîm) budur, dedi.» 

Hazret-i Mesih : 
(4 - 170(171)): «Muhakkak Mesih İsâ ibn-i Meryem; Allahın Re- 

sûlü, Meryeme ilka ettiği kelimesi, kendinden bir ruhtur. Al- 
laha ve Resûllerine îmân edin.»  

Babasız :  
(3 - 58(59)): «Allahın indinde İsânın babasız yaratılması top- 

raktan yarattığı Âdem gibidir. Ona (ol!) dedi ve o da oldu.» 

Mûcize : 
(23 - 51(50)): «Biz İsâyı ve vâlidesini kudretimize dalâlet eder 

bir âyet [mûcize] kıldık.» 

Münâcâtı : 
(5 - 118): «Eğer onları azâba dûçar edersen onlar senin 

kullarındır. Eğer af edersen sen kaadir-i mutlak ve hakîmsin.» 
Dikkat : 
Hazret-i Muhiddin-i Arabî'nin Füsûs-i hikem adlı kitabın- 

da bu âyet-i kerîmeye ait şu mâlûmât vardır. 
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Me'al ve hülâsası: 
«Peygamber efendimiz gece ibâdetlerinde yeni nâzil olan 

Kur'ân-ı Kerîm âyetlerini okurmuş ve bu âyetleri; Cenâb-ı Hak 
tarafından kendisine kifâyeti hakkında ilhâm, işâret vâki' olun- 
caya kadar tekrar tekrar okurmuş, işte yukarıdaki âyet-i kerî- 
meyi okumağa başladığı gece ise kifâyeti hakkında Cenâb-ı 
Hakdan hiç bir işâret gelmemiş. Peygamber Efendimiz dahi bu 
âyet-i kerîmeyi sabaha kadar okumakta devam etmiş. 

Hazret-i Muhiddin-i Arabî; Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerî- 
menin özünü teşkil eden münacâtın ruhundan o kadar çok 
hoşlanmıştı ki, sabaha kadar tekrarlanmasını istedi, buyu- 
ruyor. 

Alınacak hissenin özü şu olsa gerektir: 
(Cenâb-ı Hak kendinden merhamet istenmesinden hoşla- 

nıyor. Kur'ân-ı Kerîm'in başında ve her sıfatının önünde ge- 
len Rahmân ismi ona bu gayreti ve bu zevki veriyor.) 

 

Münâcât âyetini takibeden ve ona cevap teşkil eden âyet-i 
kerîme: 

(5 - 119): «O zaman, Cenâb-ı Hak: İşte bugün sâdıkların 
sıdkının fâidesi olduğu gündür. O sâdıklara, ağaçları altın- 
dan nehirler akan cennetler vardır. Onda dâimî kalırlar. Allah 
onlardan ve onlar da Allahtan razı oldular, bu da büyük fevz-ü 
necattır buyurdu.» 

Beşikte söylemesi : 
(19 - 30(30÷31)): Îsâ [beşikte söyledi]: ben Allahın kuluyum. Ba- 

na kitap ve nübüvvet verdi. Nerede olursam mübârek kıldı.» 

Mesihe Allahtır diyenler : 
(5 - 19(17)): «Allah; Mesih ibn-i Meryemdir, diyenler muhak- 

kak kâfir oldular. Onlara söyle ki: eğer Allah; Mesih ibn-i 
Meryemi ve vâlidesini ve yer yüzünde olanların cümlesini he- 
lâk murad etse, onun irâdesini men'e kaadir kim vardır?» 
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Diğeri :  

(5 - 75(72)): «Allah; Mesih ibn-i Meryemdir, diyenler kâfir 
oldular. Mesih; Rabbım ve Rabbınız olan Allah-ü-taalâ'ya ibâ- 
det ediniz. Allaha şirk eden [şerik koşan] üzerine Cenâb-ı Hak 
cenneti haram kılmıştır [onları cennetten mahrum kılmıştır]. 
Onların meskeni, kalacakları yer cehennemdir, Zâlimlere yar- 
dımcı yoktur dedi.» 

       (76(73)): «Allah; üç Allahtan biridir, diyenler de muhakkak 
kâfir oldular. Bir tek Allahtan başka İlâh yoktur, bu sözlerin- 
den dönüp rücu' etmezlerse kâfir olurlar ve kâfirlere ise mu- 
hakkak elemli azab erişecektir.» 

       (77(74)): «Onlar Allah-ü-Taalâ'ya ne için tövbe ve istiğfar et- 
mezler. Halbuki Allah, tövbe edenleri mağfiret edici, küfür ve 
inaddan rücu' eden kullarına merhamet eyleyicidir.» 

       (78(75)): «Mesih ibn-i Meryem; ancak bir Resûldür. Ondan 
evvel Resûller gelip geçti. Vâlidesi de sıddıkadır. Her ikisi de 
yemek yerlerdi.» 

       (79(76)): "Yâ Muhammed de ki: Size bir zararı ve nef'i olmı- 
yanlara Allahdan gayri olarak ibâdet mi edersiniz?» 
      (80(77)): Onlara de ki: Ey Ehl-i kitab, Dininizde nâhak yere 
haddi tecavüz etmeyin.» 

Semaya alındı : 
(4 - 157(158)): «Allah-ü-Taalâ, onu [Hazret-i İsâyı] semâya kal- 

dırdı.»  

Katlettik demeleri : 
(4 - 156(157)): «Allahın Resûlü İsâ ibn-i Meryemi katletdik de- 

meleri de [Ben-î İsrâîlin] îtablarını bâdî oldu. Onu ne katlet- 
tiler ve ne de astılar. Lâkin birini ona benzettiler. İsâ mese- 
lesinde ihtilâf edenler onda şek ve şüphededirler. Bilmedik- 
leri halde zanna tâbi' olurlar. Îsâyı katletmedikleri muhak- 
kaktır.» 
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 Hazret-i İsânın sözleri : 
 
  (5 - 120(117)): «Ben onlara ancak bana emrettiğin şeyi söyle- 

dim, benim ve sizin Rabbınız olan Allah-ü-Taalâ'ya ibâdet edi- 
niz, dedim. Aralarında bulunduğum müddetçe ahvallerine göz- 
cü idim. Beni vefât ettirerek semâya yükselttiğinde, onların 
üzerine murâkıb ve müşâhit sen idin. Ve sen her şeyi görür 
ve bilirsin.» 

■- 

 

HAZRET-İ MUHAMMED EFENDİMİZ 

          Allahın Resûlü ve peygamberlerinin sonuncusu :                    . 
(33 - 40): «Muhammed; ricâlinizden birinin babası değil- 
dir. Ancak Allahın Resûlü ve Enbiyânın sonuncusudur.» 

BEŞERİYYETİ 

Her Resûl gibi beşer'dir : 
(17 - 93): «De ki Rabbım her ayıb ve kusurdan münezzeh 

[ırak] ve mukaddestir. Ben beşer bir Resûlden başka bir şey 
miyim?» 

Diğeri : 
(19(18) - 111(110)): «De ki ben sizin gibi bir beşerim.» 

Diğeri : 
(16 - 43): «Yâ Muhammed, senden evvel gönderdiklerimiz 

senin gibi beşer idiler. Onlara vahy'ederdik, eğer siz bilmez- 
seniz Ehl-i kitabın âlimlerine sorunuz.» 

Diğeri : 
(21 - 7): «Yâ Muhammed, senden evvel gönderdiğimiz Re- 

sûller kendilerine vahy eylediğimiz insanlar idiler. Siz bilmi- 
yorsanız Ehl-i kitâbın ûlemâsına sorunuz.» 
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Diğeri : 

(7 - 188): «Eğer ben gaybı bilse idim iyilik ve hayırdan 
çok şeyler elde ederdim, ve bana hiç bir zarar dokunmazdı. 
Ben ancak îmân eden ve inanan kavim için [fenalıklardan] kor- 
kutucu ve [iyilikler için] müjde ediciyim.» 

Diğeri : 
(7 - 189(188)): «De ki: Ben nefsim için menfaat celbine ve za- 

rarı defe mâlik değilim [muktedir değilim] ancak Allah ne 
dilerse o olur.» 

Diğeri : 
(72 - 20 ÷ 24(21 ÷ 22)): «De ki ben size bir zarar irâsına veyahut 

sizi irşâda kaadir değilim. De ki beni Allahın azabından kur- 
taracak kimse yoktur. Ve ondan gayri sığınacak bir yer de 
bulmam.» 

Diğeri : 
(40 - 78): «Ve hiç bir Resûle Allahın izni [irâdesi] olma- 

dıkça mûcize getirmek kudreti yoktur.» 

Diğeri : 
(10 - 100): «Allahın izni [irâdesi] olmadıkça bir nefs [hiç 

kimse] îmân edemez.» 

Diğeri : 
(7 - 184): «Onlar düşünmezler mi ki, hâmîlerinde [Haz- 

ret-i Muhammed Efendimizde] cennet yoktur [yâni bir kim- 
seyi cennete koymak onun elinde değildir], ancak o âşikâr olan 
azâb ile [günahkârları] korkutucudur.» 

Diğeri : 
(17(18) - 86(23÷24)): «Ve bir şey için bunu yaparım deme, Allah is- 

terse yaparım söyle.» 

Diğeri : 
(16 - 9): «Doğru yolu göstermek Allaha aittir.» 
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Diğeri : 

(28 - 56): «Yâ Muhammed sen istediğin ve sevdiğin [ilti- 
zam edeceğin] kimseyi hidâyete kaadir değilsin. Ancak Allah 
dilediğini hidâyet eder.» 

Diğeri : 
(10 - 49): «De ki: Ben kendi nefsime bile ne zarar etmeğe 

ve ne de fayda hasıl eylemeğe kaadirim, ancak Allah neyi is- 
terse o olur.» 

Diğeri : 
(6 - 112): «Yâ Muhammed, sana; diğer Resûllere olduğu 

gibi insan ve [cin şeytanlarından] düşmanlar kıldık. Onlar bir- 
birlerine süslü sözlerle gurur ilkâ ederler. Eğer Rabbın dile- 
se onlar bu düşmanlığı edemezlerdi. Onları ve iftiralarını terk 
et ehemmiyyet verme.» 

Diğeri : 
(6 - 116): «Eğer sen yer yüzünde olanlardan ekserisine 

itaat edersen, seni Allahın yolundan şaşırtırlar. Onların te- 
ba'iyyet ettikleri ancak zandır. Ve Allah-ü-Taalâ'ya kizb ve if- 
tira ederler.» 

Vefat ederse : 
(3 - 144): «Muhammed; ancak Allahın Resûlüdür. Ondan 

evvel bir çok Resûller gelip geçti. Eğer o vefat eder veya katl 
olunursa siz [Dinden] yüzünüzü mü dönersiniz? [Allah mevcut, 
bakî ve kâfî değil mi?] geri dönenler Allah-ü-Taalâ'ya hiç bir 
zarar îrâs etmezler.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme, Uhud gazâsında Hazret-i Muhammed 

Efendimizin şehit düştüğü şayiasının çıkması üzerine nâzil ol- 
muştu. Resûl-ü Ekrem'in vefatında, acı haberi işiten Hazret-i 
Ömer'in itidalini kaybederek (Kim Hazret-i Muhammed vefat 
etti   derse   öldürürüm!)    demesi    üzerine,   Hazret-i   Ebubekîr,   Haz- 
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ret-i Ömeri ve halkı teskin maksadiyle yaptığı konuşmada bu 
âyet-i kerîmeyi okuyarak hatırlattı. 

HAYATININ EVVELİYYÂTI 

(93 - 6 ÷ 8): «Seni yetim bulup korumadım mı, ve seni 
yolsuz bulup hidâyete yol vermedim mi ve seni fakir bulup 
zengin etmedim mi?» 

İmdî: 
(93 - 9 ÷ 11): «Yetime kahretme, sâil'i [bir şey isteyeni] 

reddetme, ve Rabbının sana olan nîmetine şükret.» 

Evvelki mukaddes kitaplarda haber verilmiştir : 
(61 - 6): «Vaktâ ki İsa ibn-i Meryem, Ey Ben-î İsrâîl; ben 
size benden evvel olan   Tevrâtı tasdik eder, ve benden sonra 
gelecek bir Resûl ile [ki] ismi Ahmeddir, müjdeci olarak gelmiş 
Allahın Resûliyim, dedi.» 

Diğeri : 
(7 - 157): «Ehl-i kitapdan şunlar ki, Tevrat ve İncilde na't 

ve vasfını yazılı buldukları okumak ve yazmak bilmiyen Nebî 
Resûle tâbi' olurlar. O Nebî-i ümmî: onlara iyilik etmekle emir 
ve kötü işlerden nehy'eder. İyi şeyleri onlara helâl, fena ve 
müstekreh şeyleri haram kılar. Omuzlarındaki ağır yükü kal- 
dırır. Üzerlerinde bulunan zincirleri ve bukağıları çıkarır.» 

 İRŞÂD OLUŞU  

(94 - 1 ÷ 4): «Biz senin göğsünü [kalbini] şerh etmedik 
mi [açmadık mı] ve senden belini büken yükü indirerek ve se- 
nin zikrini [yâdını] yükselttik.» 

KULLUK MÜKELLEFİYYETLERİ 

(74 - 1 ÷ 7(5 ÷ 7)): «Ve murdar şeylerden [günahtan] uzak ol. 
Ziyadesini istemek için verme, yahut çok ibâdetinle Rabbına 
minnet etme, ve Rabbının rızası için küffarın ezâsına sabret.» 
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Diğeri : 

(94 - 7 ve 8): «Risâleti tebliğden boş kaldığın zaman ibâ- 
detle meşgul ol, ve Rabbına rağbet ve teveccüh et.» 

Ahiret hayırlıdır : 
(93 - 4 ve 5): «Sana âhiret; dünyadan hayırlıdır. Ve Rab- 

bın sana şu şeyleri verecek ki, sen de razı [hoşnud] olacak- 
sın.» 

RUHANÎ SEYR HÂDİSESİ 

M  İ ' R A Ç  

(17 - 1): «0; münezzeh Allah ki; ona: âyetlerimizden [mû- 
cizelerden] bazını göstermek için kulunu gece vakti Mescid-i 
Harâmdan [Mekkeden - Kâ'beden] etrafını mübârek kıldığımız 
Mescid-i Aksâ'ya götürdü.» 

Diğeri :  
(53 - 5 ÷ 10(7 ÷ 10)): «O ufk-i a'lâ'da idi. Sonra inip göründü. 

Onunla [Cebrâil ile] Resûlün arası iki yay kadar veya daha 
yakın idi. O; Allahın kulu Muhammede, Allahın vahy'ini bil- 
dirdi.» 

(53 - 13 ÷ 18): «Muhammed onu [Cebrâili] ikinci defa ola- 
rak sidret-ül-müntehâ'da gördü. Cennet-ül-me'vâ; o sidret-ül- 
müntehâ'dadır. O sidre; Allahın nûru veya hesapsız melekler- 
le kaplanmıştır. Onun [Hazret-i Muhammed Efendimizin] gö- 
zü bir tarafa kaymadı. Sağa ve sola meyletmedi. [Yâni gözünü 
bir şey oyalamadı]. Orada Rabbının âyetlerinden en büyüğünü 
gördü.» 

RİSÂLETÎ - MEMURİYYETİ 

Şâhitlik ve müjdecilik ve îkaz : 
(33 - 45 ve 46): «Ey Nebî, biz seni ümmetlerin tasdik ve 

tekzibine şahit, ve mü'minlere cennet ve sevap ile müjdeci ve 
kâfirleri    azâb    ile    korkuducu   olarak    gönderdik,   ve   Allahın   iz- 
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ni ile Allaha davetçi ve doğru yolu aydınlatan parlak meş'ale 
olarak gönderdik.» 

Resûl gelmemiş bir kavmi düşündürmek : 
(28 - 46): «Senden evvel kendilerine Resûl gelmemiş olan 

bir kavmi Allahın azâbından korkutmak için sen Rabbından 
rahmet olarak irsâl eyledik. Tâ ki onlar tezekkür edip düşü- 
neler.» 

Dikkat : 
Hazret-i Mûsâ ve İsâ'nın memuriyetleri benî İsrâîle mün- 

hasırdı ve onlara hitâp ediyorlardı. Hattâ benî İsrâîlden olma- 
yan bir hasta; okunmak için Hazret-i İsâ'ya müracaat etti. 
Hazret-i İsâ: İsrâîl evi mensuplarından gayrisine memuriyeti 
olmadığını söyliyerek mâzeret beyan etti. 

Hazret-i Muhammed Efendimiz ise inşallah şimdi görü- 
lecek âyet-i kerîmeden de anlaşılacağı üzere bütün beşeriyete 
gönderilmişti. İmdi yukardaki âyet-i kerîmeye muhatap; Hi- 
caz halkıdır. Fakat şümûlü bütün beşeriyetedir. 

Bütün insanlara memuriyyeti : 
(34 - 28): «Yâ Muhammed biz seni: ancak kâffe-i nâsa 

[bütün insanlara] müjdeci ve sakındırıcı olarak gönderdik ve 
lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler.» 

Ücret değil, muhabbet isterim : 
(42 - 23): «Yâ Muhammed, kavmine de ki: (size risâletimi 

tebliğ ve Mevlânın mağfiretini tebşîr için ücret istemem, iste- 
diğim şey; ancak karabete riayet ve muhabbettir). Buna riayet- 
le bir sevap kazanana biz sevaplarını artırırız.» 

Alâka ve muhabbet : 
(9 - 129(128)): «[Muhammed] sizin iyiliğinize harîsdir. [İyiliği- 

nizi ister]. Mü'minlere muhabbet, şefkat ve merhametlidir.» 

Alemlere rahmet : 
(21 - 107): «Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönder- 

dik.» 
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Memuriyetlerinde kurtarıcılık esası : 

(7 - 157): «O Nebî-i Ümmî onlara iyilik etmekle emir ve 
fena işlerden nehy'eder, iyi işleri onlara helâl, fena ve kerîh 
şeyleri onlara haram kılar. Omuzlarındaki ağır yükü [tahakkü- 
mü, zulüm ve istibdadı] kaldırır. Üzerlerinde bulunan zincir- 
leri ve bukağıları çıkarır [esaret zincirlerinden, haksız kayıt- 
lardan, insana revâ olmayan muamele ve tahditlerden onları 
kurtarır.] 

İşte o Nebîye îmân ile ona itibar eden ve kadrini yüksek 
tutan ve [Din] düşmanlarının [tasallutuna] karşı ona yardım 
eden ve onunla beraber nâzil olan nûr'a [Kur'ân'a] tâbi olan- 
lar, necât ve halâsa erenlerdir.» 

Cümle insanlara Allahın Resûlü : 
(7 - 158): «Yâ Muhammed de ki, ey insanlar, ben sizin 

cümlenize Allahın Resûliyim.» 
İslâm aceze ve fıkarası hakkında : 
(18 - 27(28)): «Yalnız Rabların rızasını isteyerek akşam ve 

sabah dua ve ibâdet edenlerle nefsini sabırlı et. Ve dünya 
hayatının ziynetini istiyerek onlardan gözünü diğeri tarafına 
çevirme ve bizim gaflete düşürdüğümüz, hevâ ve hevesine tâ- 
bî ve işi Hak'dan yüz çevirmek olan kimseye itaat etme.» 

İstiyen imân etsin : 
(18 - 28(29)): «De ki, hak ve doğru [olan bu din] Rabbınız- 

dandır. İstiyen îmân etsin ve isteyen küfretsin, biz zâlimler 
için cehennemi hazırladık [diye Allah buyuruyor de].» 

         Yine islâm fakirleri, içtimai mevkii düşük olanlar hakkında :                   . 
         (6 - 52): «Allahın rızasını istiyerek sabah ve akşam Rab- 
larına dua edenleri meclisinden tard etme, onların hesapların- 
dan sana bir şey olmadığı gibi senin hesabından da onlara bir 
şey yoktur. Eğer onları kovarsan sen zâlimlerden olursun.» 

Dikkat :  
Allahın bu îkaz edici kelâmı; Kur'ân-ı Kerîm'in Allah ke- 

lâmı olduğu hakkındaki delillerden biridir. 
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Diğeri : 
 

 (22(33) - 8 ve 9(45)): «Biz seni ümmetinin ahvâline şâhit ve mü'- 
minleri sevâp ve cennet ile müjdeleyici ve kâfirleri azâb ile 
korkutucu olarak gönderdik.» 

Kavimden muhalefet edenler : 
(25 - 30): «Ve Resûl; Yâ Rabbi, benim kavmim bu Kur'ânı 

mehcûr ve metrûk ittihaz ettiler. [Yâni Kur'ândan uzak ve 
alâkasız durdular].»  

(31): «Biz bu suretle her Nebî'ye mücrimlerden düşman 
kıldık, sana yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbın kâfidir.» 

Kur'an ile vaaz et : 
(50 - 45): «Sen onların üzerine cebredici değilsin, azâb-i 

vaîd'imizden korkanlara Kur'ân ile vaaz et.» 

Diğeri : 
(2 - 272): «İnsanların hidâyeti senin üzerine vâcib de- 

ğildir.» 

Diğeri : 
(87 - 9): «Eğer vaaz ve nasihatin fâide etmese bile vaaz 

ve nasihat et [Kur'ân ile].» 

Cehennem ehlinden mes'ûl olmaz : 
(2 - 120(119)): «Yâ Muhammed, biz seni mü'minlere cennet ve 

sevâp ile müjdeci ve kâfirleri azâb ve cehennem ile korkutucu 
olarak hak ve doğru ile gönderdik. Sen cehennem ehlinden 
mes'ûl olmazsın.» 

Yahûdiler ve Hıristiyanlar : 
(2 - 121(120)): «Yâ Muhammed, Yahûdiler ve Hıristiyanlar 

onların Dinine ve milletine tâbi' olmadıkça senden razı ol- 
mazlar.» 

Münafıklar ve Yahûdilerden bazısı : 
(5 - 44(41)):   «Ey  Resûl,   ağzlariyle   îmân   ettik  deyip   kalpleri 
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îmân etmiyenlerden [münâfıklardan] ve Yahûdilerden küfre 
müsâreat edenler seni mahzun etmesin.» 

(Ayni âyet-i kerîmeden diğer kısım): «Küfr ve dalâletini 
veyahut azâba dûçâr olmasını Allahın murad ettiği kimseler 
için senin elinde bir şey yoktur. Onlar; kalplerinin temizlen- 
mesini Cenâb-ı Hakkın mûrad etmediği kimselerdir.» 

Müşrikler : 
(6 - 107): «Eğer Allah dilemiş olsa onlar şirk etmezlerdi. 

Biz seni onların üzerine bekçi ve muhafız kılmadık. Sen onlar 
üzerine vekil ve müdîr de değilsin.» 

Diğeri : 
(9 - 86(85)): «Malları ve evlâtları [çokluğu] seni taaccüb ettir- 

mesin. Allah; onlarla, onları azâb etmek murâd eder ve kâfir 
oldukları halde canlarının çıkmasını irâde eyler.» 

Hak Din ile gönderen O dur : 
(9 - 34(33)): «Müşrikler ikrah etseler dahi Resûlünü; hidâyet- 

le ve Hak Dîn ile bütün dinler üzerine onları [hakikatleri] iz- 
har için gönderen O'dur.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîmenin mânâsı yanlış anlaşılmasın. Peygam- 

ber Efendimizin getirdiği Din; diğer dinler üzerinde bir üstün- 
lük vücude getirsin veya diğer Dinleri iptâl etsin diye değil, 
bütün dinlerin hakikatlerini izhâr etsin ve evvelki dinlerin ha- 
yat devrelerini ikmâl etsin diye gelmiştir. Evvelki dinler; beşe- 
riyyetin vesâyet devrindeki ta'lim ve terbiyesine ait iki safha- 
yı ihtiva eder. Ve misyoner İsrâîl kavmini yetiştirmeği hedef 
tutar. Dinimiz ise; beşerî rüşde eren insanlara evvelki mektep 
dinlerinin amelî hayat devrini açar ve insanları kurtuluşa ve 
kurtarıcılığa sevk eder.» 

Ücret istemedim : 
(10 - 72): «Eğer benim dâvetimden yüz çevirirseniz [siz 

zarar edersiniz]. Ben sizden bunun için bir ücret istemedim; 
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benim ecr ve mükâfatım Allah-ü-Taalâ üzerinedir. Ve ben Müs- 
lümanlardan [bütün mevcûdiyyetiyle Allaha teslim olanlardan] 
olmakla emrolundum.» 

Diğeri : 
(11 - 31): «Ben size Allahın hazineleri yanımdadır, demem 

gayb'ı da bilirim demem. Ben bir meleğim de demem. Gözleri- 
nize hakîr görünen mü'minlere Allah-ü-Taalâ hayr vermez 
dahi demem. Onların nefislerinde [kendi içlerinde] olanı ancak 
Allah-ü-Taalâ bilir, eğer böyle şeyler söylemiş olsam zâlimler- 
den olurum, dedi.» 

Ücret istemezsin : 
(12 - 104): «Sen Kur'ân ve ahkâmı tebliğde [tebliğ muka- 

bili] onlardan ücret istemezsin, o Kur'ân; Âlemler için ancak 
vaaz ve nasihattir.» 

Dâvetim basirete ve Allahadır : 
(12 - 108): «Onlara de ki: İşte benim yolum budur, ben 

bana tâbi' olan halkı basîrete ve Allaha dâvet ederim.» 

Vaaz ve nasihat : 
(51 - 55): «Onlara vaaz ve nasihatte dâim ol.» 

Diğeri : 
(52 - 29): «Yâ Muhammed, onlara Kur'ân ile vaaz ve na- 

sihatte devam ve sebat et.» 

Risâleti tebliği için: 
(25 - 57): «De ki; ben sizden risâletimi tebliğ için ücret 

istemem. Ancak Rabbının yoluna sâlik olmayı istiyen bana bir 
ücrettir.» 

 
Diğeri : 
(34 - 47): «De ki risâleti tebliğ için sizden bir ücret iste- 

medim. Ecriniz, mükâfatınız sizin olsun, benim ecr-ü-mükâfa- 
tım Allah-ü-Taalâ üzerinedir. O her şey üzerine hâzır ve nâ- 
zırdır.» 
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Diğeri : 

(34 - 50): «De ki: eğer ben dalâlette isem, benim dalâletim 
kendi nefsimedir. Eğer hidâyete erersem Rabbimin bana olan 
vahy'i sâyesindedir.» 

Diğeri : 
(39 - 41): «Biz, insanlar için kitabı sana hak ile indirdik. 

Onunla hidâyete eren kendi nefsine hidâyet etmiş olur, dalâ- 
lete düşen de kendi nefsini dalâlete düşürür. Sen Yâ Muham- 
med, onların üzerine vekîl değilsin.» 

VAZİFE 

Tebliğ : 
(36 - 16(17)): «Ve üzerimizde âşikâr tebliğden gayrisi [uhde- 

mize düşeni] yoktur.» 

Vaaz ve tezkir : 
(88 - 21 ÷ 24(21 ÷ 22)): «Onlara vaaz ve tezkîr [Allahı söyliyerek 

ikaz] et, muhakkak sen [yalnız] vaaz ve ihtar edicisin. Onlar 
üzerine cebir edici değilsin.» 

Dikkat : 
Görülüyor ki Dinde ikrâh, zorlamak, cebir yoktur. Zira 

kulun elinde bir şey yoktur. Allah dilerse dâveti kabul eder, 
Allah mâni' olursa nasıl kabul eder, hatta (6 - 125 de) Cenâb-ı 
Hak şöyle buyuruyor: «Allah hidâyetini murad ettiği kimse- 
nin kalbini İslâm için [yâni Allaha teslimiyyet için] açar ve id- 
lâlini [sapıtmasını] murad ettiği kimsenin kalbini de o kadar 
sıkar ve kasvete sokar ki îmân; ona göklere çıkmak gibi güç ve 
imkânsız gelir.» 

Demek ki Din; nasihatten ibarettir. Peygamber Efendi- 
miz (Din nasihattir) buyurmuştur. Ne Allahı tanımak için, ne 
de kimseyi İslâm yapmak için kılıç çekilmez; her hangi bir 
suretle cebir ve tazyik yapılmaz. 
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Kur'ân-ı Kerîm'den 
(3 - 19(20)): «Sana vâcib olan yalnız tebliğdir.» 
Allah sizi sever : 
(3 - 29(31)): «De ki, Allahı seviyorsanız bana teb'iyyet edin 

[dediklerime uyun] Allah sizi sever.» 

Tefrika yapanlara karşı : 
(6 - 159): «Dinlerinde fırka fırka ayrılanlara ve tefrika 

yapanlara sen hiç şey değilsin [bir kuvvetin yoktur] ancak on- 
ların emirleri ve işleri Allah-ü-Taalâ'ya aittir. [Onların işi Al- 
lahın elindedir].» 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN 
GÜZEL VASIFLARI 

Ahlâk : 
(68 - 4): «Ve sen en büyük ve güzel ahlâk üzerindesin.» 

Akl-ı kâmil ve istikamet : 
(53  - 10(2)): «O; kâmil akıl sahibi ve müstakîmdir.» 

MUAŞERET VE MUAMELESİ 

(15 - 88): «Yâ Muhammed, küffardan bazılarına evlâd ve 
ayâlden istifade ettirdiğimize göz koyma, [yâni taaccüb etme, 
yersiz görme, zira Allah onların da Rabbıdır.] 

Mü'minlerin yoksulluklarına da mahzun olma, onları ka- 
nadının gölgesine al.» 

Diğeri : 
(20 - 129(131)): «Onlara [kâfirlere] verdiğimiz nîmetlere ehil 

ve ayâle, ve dünya hayatının güzelliklerine göz koyma [taac- 
cüb etme]. Bunları verişimiz, onları imtihan içindir. Rabbının 
rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.» 

Diğeri : 
(46 - 35):   «Yâ    Muhammed,   resûllerden    azim    sahibi   olan- 
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ların sabreyledikleri gibi sen de sabret. Onların üzerine azâ- 
bın nuzûlünü [gelmesini] isti'cal etme, vaad olundukları azâbı 
elbette göreceklerdir.» 

Diğeri : 
(72 - 25 ÷ 29(25 ÷ 26)): «De ki ben size vaad olunan azâbın yakın 

mı olduğunu veyahut Rabbımın onu tehir mi ettiğini bilmem, 
gayri bilen O'dur.» 

Tevazu' ve mülâyemet ve ikram: 
(26 - 215): «Ve mü'minlerden sana tabi' olanlara tevazu' 

ve rıfk [mülâyemet] ve ikrâm göster.» 

Müşrikler dedikodu yapmakta iseler : 
(6 - 68): «Müşrikleri âyâtımız hakkında dedikodu eder 

gördüğünde ondan gayri bir söze girinceye kadar onlardan yüz 
çevir, eğer sana bunu şeytan unutturursa hatırına geldikten 
sonra zâlim olan kavim ile oturma.» 

Mülâyemet ve müşavere : 
(3 - 159): «Allah-ü-Taalâ'nın rahmeti iledir ki, onlara mü- 

lâyemet gösterdin. Eğer sen fena huylu, katı yürekli ve mer- 
hametsiz olsaydın; Senin etrafından dağılırlardı, onları af et, 
ve onlar için istiğfar eyle ve işlerde onlarla müşâvere et, azm 
ve karar verdiğinde Allaha tevekkül ederek icra eyle. Allah-ü- 
Taalâ tevekkül edenleri sever.» 

PEYGAMBER ZEVCELERİ 

Hazret-i Nûh ve Lût'un zevceleri : 
(66 - 10): «Allah; Nûh ve Lût'un zevcelerini kâfirlere me- 

sel darbetti. Bunların ikisi de sâlih kullarımızdan iki kulun ni- 
kâhında idiler. Onlara hiyânet ettiklerinden; Resûl zevcesi ol- 
maları onları Allahın azâbından kurtarmadı. Ve onlara cehen- 
neme girenlerle beraber girin, denildi.» 

Peygamber efendimizin zevceleri hakkında : 
(33 - 28):   «Ey   Nebî;  zevcelerine  de  ki:   (eğer  siz  dünya   ha- 
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yatını ve ziynetini isterseniz; geliniz sizi ondan faydalayayım ve 
size ikrâm ve i'zaz ile yol vereyim [sizi ihtiyarınıza bırakayım.]» 

(29): «Ve eğer siz Allah ve Resûlünü istiyor ve dâr-i-âhıreti 
murad ediyorsanız muhakkak Allah-ü-Taalâ sizden muhsin 
[iyilik sahibi] olanlara büyük ecir ve mükâfat hazırlamıştır.» 

(30): «Ey Nebî'nin zevceleri; sizden her kim ki âşikâr bir 
fenalık işlerse ona azâb iki kat olur.» 

(31): «Ve sizden her kim ki Allah ve Resûlüne itaat eder 
ve sâlih amel işler; ona ecrini iki kat veririz, ve ona kerîm 
[ikramlı] rızk hazırlarız.» 

(32): «Ey Resûlün zevceleri, siz sâir kadınlardan biri gibi 
değilsiniz, eğer Allahtan korkar ve ittika ederseniz; söz söyle- 
diğiniz vakitte mülâyim ve mütevâzi' söylemeyiniz. Kalbinde 
maraz [kötülük] olanlar; sizin o mülâyim ve mütevâzi' sözleri- 
nizden tama'a düşerler. [İmdi] ma'ruf suretiyle [en ciddî, ve- 
karlı tarzda] söyleyin [konuşun].» 

(33): «Evlerinizde karar edin. İlk cahiliyettekilerin [putpe- 
restlik devrindeki kadınların] süslenip sokaklarda dolaştıkları 
gibi süslenerek sokaklarda dolaşmayın. Namazınızı kılıp zekâ- 
tınızı verin. Allah ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt [Re- 
sûlullahın ailesi] Allah sizden murdarlığı [nefsin tabii meyille- 
rini] izâle etmek ve sizi tamamiyle temizlemek [musaffa kılıp 
kemâle erdirmek] ister.» 

(34): «Evlerinizde Allahın âyetlerinden ve hikmetinden ti- 
lâvet olunan [okunan] şeyi derhatır edin [daima hatırlayın] Al- 
lah-ü-Taalâ latîf ve habîr'dir.» 

Diğeri : 
(33 - 52): «Bunlardan [mevcut olanlardan] sonra sana ka- 

dın almak; ve eğer hüsnü [güzelliği] seni hayrete dûçâr etmiş 
olsa bile zevcelerinden birini boşayıp o kadını tezevvüç etmek 
helâl olmaz.» 
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İ N S A N  
V E    H A Y A T I  

İnsan; acz-i mutlak içindedir. Boş bir kabdır. İnsanın her 
an içini dolduran ilâhî tecellilerdir. 

İnsanın hayatını nizamlayan; semâvî kitaplar ve ilâhî 
emir ve nehiy'lerdir. 

İnsanda hayatiyet ve faaliyet gösteren ise, Allahın insan- 
da tecellî eden irâdeleridir: İşte mukaddes müeyyideleri: 

HAKİKAT  SÂHASINDA 
ACZ-İ  BEŞER 

(İnsanın irâdesizliği, ihtiyarsızlığı) 

Allah âmellerimizi de yarattı : 
(37 - 96): «Ve Allah; sizi ve âmellerinizi [işlerinizi] halk 

buyurdu.» 

Allaha muhtaç, Allah fakirleriyiz : 
(35 - 16(15)): «Ey insanlar siz; Allaha fakirler ve muhtaçlar- 

sınız.» 

Allah istemedikçe isteyemeyiz : 
(77(77) - 31(30))  :«Allah istemedikçe siz bir şey isteyemezsiniz.» 
Bir şey istemek hak ve imkânımız yoktur : 
(28 - 68): «Ve Rabbın dilediğini ve ihtiyar ettiğini halk 

eder. İnsanlar için bir şey ihtiyar etmek hak ve imkânı yok- 
tur.» 

Dilediğimiz ancak Allahın dilediği olur : 
(81 - 29): «Siz ancak Rabb-ül-âlemîn olan Allahın diledi- 

ğini istersiniz.» 
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Hazret-i  Muhammed  Efendimiz hakkında : 

(7 - 188): [Yâ Muhammed] de ki: Ben nefsim [kendim] için 
menfaat celbine ve zarar def'ine mâlik değilim [yâni ben ken- 
dime kendiliğimden ne bir menfaat temin edebilirim, ne de üze- 
rime gelmesi mukadder bir zarardan kendimi kurtarabilirim] 
ancak Allah-ü-Taalâ ne dilerse o olur.» 

Diğeri :  
(72 - 20 ÷ 24(21 ÷ 22)): «De ki: Ben size bir zarar îrâsına veyahut 

sizi irşâda kaadir değilim [yâni ben size kendiliğimden bir zarar 
veremediğim gibi kendiliğimden sizi irşada doğru yola sizi sevk 
etmeğe de muktedir değilim]. De ki: [Allah bana azâb vere- 
cekse] beni Allahın azâbından kurtaracak kimse yoktur. Ve 
ondan başka sığınacak bir yer de bulmam.» 

Diğeri : 
(10 - 49): «De ki: Ben kendi nefsime bile ne zarar etmeğe 

ve ne de faide hasıl etmeğe kaadirim. Ancak Allah neyi is- 
terse o olur.» 

ÎMÂN VE HİDÂYET 

İmân, Allahın elindedir : 
(10 - 100): «Allahın izni [irâdesi] olmadıkça, bir nefis [ken- 

diliğinden veya telkin ile] îmân edemez.» 

Şirk edenler : 
(6 - 107): «Eğer Allah dilemiş olsaydı onlar şirk etmez- 

lerdi.» 

Doğru yol : 
(16 - 9): «Doğru yolu göstermek Allaha aittir.» 
Diğeri : 
(28 - 56): «Yâ Muhammed, sen istediğin ve sevdiğin kim- 

seyi hidâyete kaadir değilsin. Ancak Allah: dilediğini hidâyet 
eder.» 

178 



Diğeri : 

(49 - 8): «Ve doğru yolu bulmak, Allahın lûtuf ve keremi 
ve nîmetidir.» 

Diğeri : 
(18 - 25(26)): «Bütün mahlûkatın ondan başka bir velîsi yok- 

tur. Ve O; hükmüne kimseyi teşrik etmez. [İşine kimseyi karış- 
tırmaz].» 

Şefaat :  

(32 - 4): «Ondan gayri [Allahtan başka] sizin için bir yar- 
dımcı ve bir şefaatçi yoktur. Hiç düşünüp tezekkür etmez mi- 
siniz?» 

Diğeri : 
(6 - 51): «Onlara Allahtan gayri dost veya şefaatçi yok- 

tur.» 

Diğeri : 
(39 - 44): «De ki: şefaatin kâffesi Allah-ü-Taalâ'yadır 

[aittir]. Göklerin ve yerin mülkü ve tasarrufu onundur; ve cüm- 
leniz ona rücû' edersiniz.» 

Diğeri : 
(78 - 37): «Ona [Allaha] kimse [kıyamet gününde] şefaat 

için hitaba [söz söylemeğe] kaadir olmaz.» 

Mu'cize Allahındır : 
(40 - 78): «Ve hiç bir Resûle Allahın izni [irâdesi] olma- 

dıkça mûcize getirmek kudreti yoktur.» 

Resûlde hususî bir kudret yoktur : 

(7 - 184): «Onlar düşünmezler mi ki, hâmilerinde [Haz- 
ret-i Muhammedde] cennet yoktur, [Kimseyi cennete koymak 
onun elinde değildir]. Ancak o [Hazret-i Muhammed Efendi- 
miz] âşikâr olan azâb ile inzâr edicidir.» 
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Resûle hitab : 

(17(18) - 86(23 ÷ 24)): «Ve bir şey için bunu yaparım deme. Allah is- 
terse yaparım söyle [inşaallah de].» 

Ok bile Allahın iradesi ile atılır ve Allah isterse isâbet eder : 
(8 - 17): «Attığın zaman [oku] sen atmadın, ancak Allah-ü- 
Taalâ [onu] attı.» 

Resûlün muvaffakıyyeti Allahın elinde : 
(11 - 87(88)): «Bana ancak Allah muvaffakıyyet ihsan eder.» 

Sabır dahi Allahın vergisi : 
(16 - 127): «Sabret, sabrın ancak Allahın tevfiki [vermesi] 

iledir.» 

N E T İ C E  

Her şey Levh-i mahfûzda taayyün etmiştir : 
(10 - 61): «Yâ Muhammed, senin tuttuğun hiç bir iş, Kur'- 

ân'dan tilâvet ettiğin bir şey, amelden işlediğin hiç bir âmel, 
veya azm ettiğin hiç bir teşebbüs yoktur ki, onun üzerinde biz 
şâhit ve görücü olmıyalım. Yerde ve gökte bir zerre kadar, 
ondan daha küçük veya daha büyük hiç bir şey Rabbından gizli 
kalmaz; cümlesi [levh-i mahfûz'da] kitâb-ı mübîn'de yazılıdır. 
[Cümlesi irâdemle taayyün etmiş ve vakti geldikçe zuhûra gel- 
miştir].» 

Hiçbir mahlûk yoktur ki, sevk ve idâresi Allahın elinde olmasın : 
(11 - 56): «Hiç bir hayvan yoktur ki Allah; onun nâsiye- 

sinden [başından] tutmuş olmasın.» 

Müsbet, menfî her ilhâm Allahtandır : 
(91 - 8): «Fücûrunu da takvasını da ilhâm etti.» 

Menfî şeyleri yaradan O dur : 
(7 - 131): «Eğer onlara, bir fenalık isâbet etse; Mûsâ ve 

beraberindekiler ile teşe'üm ederler, agâh olun, onların uğur- 
suzlukları Allah tarafındandır.Lâkin ekserisi bunu bilmezler.» 
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Onun için : 

(53 - 10): «Allahın izni olmadıkça o gizli müşâvere; mü'- 
minlere hiç bir zarar vermez. Mü'minler, Allaha tevekkül et- 
sinler.» 

Yine onun için : 
(16 - 18): «Allah kullarının hatâsını af edici ve onların 

aczine [âcizliklerine] merhamet eyleyicidir.» 

Dikkat : 
Mutlak acz içinde bulunan insan; bidâyette nefsi itiba- 

riyle hayvanî tabiattadır. Ancak rûhu itibariyle insanî meyil- 
dedir. 

İnsanın, hayvanî tabiatını islâh ve rûhî meyillerini tak- 
viye ve inkişâf ettirmek, hayatî vazifesidir. Bunun için de ma- 
lûm ve muayyen bir usûl takip etmesi iktiza eder. Bu usûle; 
ıstıfâ usulü derler. Gayesi iç temizliğidir. Kalp temizlenecek 
ki, menfî temayüller, zâil olsun ve Allahtan gelen ilhâm temiz 
bir kabdan geçsin. 

Aksi halde o kabın tabiî ve unsurî kesâfeti ilhamların le- 
tâfetini ihlâl eder, geldiği güzellikte tecelli etmez, içine nefsin 
fena temayülleri de karışır. İmdi insanın iyi olması için kalbi- 
nin temizlenmiş olması zarûridir. Aksi halde insan bilerek bil- 
miyerek fenalık işler ve cemiyete hizmete hazırlanmış olamaz, 
cemiyette yarar, verimli iyi bir unsur olamaz. 

İmdi, güzel temayüller, güzel ahlâk, Hak sevgisi, halk alâ- 
kası, ferâgat ve fedakârlık, hep ıstıfâya ihtiyaç gösterir. Istıfâ 
bahsini sırası geldiği yerde inşaallah göreceğiz. Şimdi insanî ve 
umumî hayatı nizamlıyan esaslara, semâvî kitaplar bahsine ge- 
çiyoruz, 
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        İNSANI VE HAYATI NİZAMLAYAN 

ESASLAR 

SEMAVÎ KİTAPLAR 

MÛSEVÎ MUKADDES KİTAPLARI 

TEVRÂT-I ŞERÎF 

(2 - 53): «Ve bizim, Mûsâ'ya hidâyete ermeniz ve doğru 
yolu bulmanız için kitabı [Tevrâtı] ve hak ile bâtıl arasını ayıran 
mûcizeleri ve şeriatı verdiğimizi de hatırlayınız.» 

Diğeri : 
(21 - 48): «Biz Mûsâ ve Hârûn'a hak ile bâtıl arasını ayı- 

ran, küfr karanlığını gideren, Allahtan sakınanlara nasihat ve- 
ren kitabı verdik.» 

Diğeri : 
(5 - 46(49)): «Onda Allahın hükmü bulunan Tevrât [ahkâm 

ve şeriat kitabı] yanlarında iken, nasıl olur da gelip senden 
hüküm isterler.» 

Diğeri :  
(5 - 47(44)): «Biz, onda hidâyete rehber ve nûr olan Tevrâtı 

inzâl ettik.» 
        (47(44)):«AlIahın inzâl eylediği şeyle [Tevrât ile] kim ki [Mû- 
sevîlerden] hükm etmez, onlar kâfirdirler.» 

Diğeri : 
(6 - 154): «Sonra, emirlerimize ve nehiy'lerimize güzel su- 

rette tâbi' olanlara nîmetimizi tamamlamak ve her şeyi tafsil 
ve izâh için hidâyete rehber ve rahmet olarak Mûsâ'ya kitap 
verdik. Şâyet ki, [tâ ki] Rablarının lika'sına îmân edeler.» 
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Dikkat : 
(40 - 53 ve 55(53 ÷ 54)): «Biz Mûsâ'ya yol gösterir şerîati verdik, 

ve hidâyete rehber ve akıl erbabına mev'ize olmak üzere Tev- 
râtı İsrâîl oğullarına mîrâs ettik.» 

 
ZEBÛR-İ ŞERÎF 
 

(17 - 56(55)): «Ve Dâvûd'a Zebûru verdik.» 
 

                                                    İNCİL-İ ŞERÎF 
 

(5 - 49(46)): «Ve Meryem oğlu İsâ'ya kendinden evvel gelen 
Tevrâtı tasdik eder olduğu halde, Enbiyânın izi üzerine gön- 
derdik ve ona hidâyete rehber ve nûru muhtevî olan İncil'i 
verdik ki kendinden evvel nâzil olan Tevrâtı tasdik eder.» 

Dikkat : 
İncil-i şerîfe göre Hıristiyanlar şeriat hükümlerinde Tev- 

rât-ı şerîfe tâ'bidirler.» 

Diğeri : 
(5 - 50(47)): «İncil ehli [Hıristiyanlar], Allahın onda indirdiği 

ile hükmetsinler. Allahın inzâl eylediği şeyle kim ki hükm et- 
mez fâsiklerdir.» 

Diğeri : 
(5 - 71(68)): «De ki, ey Ehl-i kitab, Tevrâtı, İncili, Rabbınız 

tarafından size inzâl olunanı yerine getirmedikçe siz bir şey 
üzerine değilsiniz.» 

SEMÂVİ  KİTAPLARA  İMÂN 

(3 - 83(84)): «De ki: biz, Allaha; ve bize indirilen Kur'ân'a; 
İbrâhîm, İsmâil, İshâk ve Ya'kûb ile Ya'kûb'un evlâtlarına nâ- 
zil olan şeriatlere; Mûsâ ve İsâya verilen Tevrât ve İncile, ve 
bütün peygamberlere Rabları tarafından gönderilen şeylere; 
îmân ettik. Onlardan birini diğerinden ayırmayız. Cenâb-ı Hak- 
ka tamamiyle teslim-i mevcudiyyet etmişlerdeniz.» 
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KUR'ÂN-I  KERÎM 

Yol göstericidir : 
(2 - 1 ÷ 3): «Allah kelâmı olduğunda şek ve şüphe olmı- 

yan bu kitap; gayba îmân eden, namazlarını kılan ve kendile- 
rine rızk eylediğimiz şeylerden Allah yolunda infâk eyliyen 
[muhtaçlara veren] muttakîlere, Allahtan korkup günahlardan 
sakınanlara yol gösterici ve rehberdir.» 

Allah kelâmıdır : 
(69 - 51): «[Kur'ân-ı Kerîm] hakkal'yakîn Allahın kelâ- 

mıdır.» 

Hak ile bâtılı tefrik eder : 
(2 - 185): «Onda [Ramazan ayında] insanlara hidâyet reh- 

beri olan ve hidâyet beyyinatını muhtevî olup hak ile bâtıl ara- 
sını ayıran Kur'ân inzâl olundu.» 

Evvelki kitapları tasdik eder : 
(6 - 92): «[Bu kitap]mübârek ve kendinden evvelki kitap- 

ları tasdik edici olarak indirdiğimiz kitaptır.» 

Hakka doğrulmayı istiyenler için : 
(81 - 27 ÷ 29(27 ÷ 28)): «Ancak o [Kur'ân-ı Kerîm], âlemler için ve 

sizden Din hakkında müstakîm olmayı [Hakka doğrulmayı] is- 
tiyen için bir mev'izedir.» 

Kur'ân-ı Kerîm mu'cizedir : 
(29 - 51): «Bizim onlara indirdiğimiz ve kendilerine tilâvet 

olunan kitab; mûcize olarak kâfi değil midir?» 
Kitabda her şey mevcuttur : 
(6 - 59): «Arzın karanlıklarında [göze görünmeyen yerle- 

rinde] yaş ve kuru hiç bir habbe [nesne] yoktur ki kitab-ı mü- 
bînde mevcut olmasın.» 

 

ŞERİAT KİTABI 

(85 - 21 ve 22):    «Evet   o  tekzîp   [inkâr]   ettikleri   [Kur'ân-ı 
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Kerîm], levh-i mahfuz'da yazılı azîm-üş-şân, şerîf bir kitab- 
dır.» 
 

ŞİFÂ VE RAHMET 

(17 - 8(9)): «Ve Kur'ân'dan mü'minler için şifâ ve merha- 
met olanı inzâl eyledik.» 

Okuyanlar mânevi tesiriyle ürperirler : 
(39 - 23): «Kur'ân-ı tenakuz ve ihtilâfdan ârî ve müteşâ- 

bih [benzer] ve va'd ve vaîd [müjdeleyici ve korkutucu] emir ve 
nehiyleri muhtevî ikişer olarak inzâl buyurdu. Onu işittiklerin- 
de Rablarından korkanların derileri [sinirleri] ürperir. Ve son- 
ra derileri ve kalpleri Allahın zikri ile yumuşar. Bu hal ve bu 
Kur'ân; Allahın hidâyeti olup dilediğine onunla hidâyet eder.» 

Rehber-i hidâyet ve müjde olarak : 
(2 - 97): «Yâ Muhammed; Cebrâile düşman olan kimselere 

söyle ki; o; kendinden evvelkileri tasdik edici Kur'ânı mü'min- 
ler için hidâyete rehber, müjde ve beşâret olarak Allahın iz- 
niyle senin kalbine indirdi.» 

 

MAHZ-I RAHMET 
 

           Akayid ve ahkâm tafsilâtı : 
(7 - 52): «Biz onlara bir kitap getirdik ki onda, onların 

mesâlihini [ihtiyaçlarını] bilerek, akayid ve ahkâmı [akîdeleri 
ve hükümleri] tafsil ettik. O kitap; mü'minlere hidâyet reh- 
beri ve mahz-ı rahmettir.» 

FÂTİHÂ-Î ŞERÎFE SÛRESİ 

(15 - 87): «Biz sana Cenâb-ı Hakkı senâyı müştemil sû- 
reyi ve Kur'ân-ı azîmi verdik.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîmede (Senâ) sûresi diye Kur'ân-ı Kerîm ile 

beraber   ismi   ayrıca   zikr    buyurulan   sûre;    (Fâtihâ-i   şerîfe)    sû- 
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residir. Böyle başlı başına onun zikredilmesi dikkati çekmeli- 
dir. Bu sûre-i şerîfe ehemmiyyeti mahsusayı hâiz ve onun için 
namazda kıraate esas ve münâcâtda hamd-ü senâya örnek ol- 
muştur. 

KUR'ÂN-I  KERÎM  HAKKINDA  RİAYET 
OLUNACAK  ESASLAR 

Kur'an-ı Kerîm okunurken her söz bırakılıp dinlenecek : 
(7 - 204): «Kur'ân okunduğu vakit onu dinleyin ve sükût 

edin, tâ ki rahmet olunasınız.» 

Dikkat : 
Görülüyor ki, Kur'ân-ı Kerîm'i okumak da, dinlemek de 

rahmete nâil olmak vesîlesidir. 

       
(8 - 20): «Ey mü'minler Allah ve Resûlüne itaat edin. 

Kur'ânı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.» 
 

Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm deyiniz . 
(16 - 97(98)): «Kur'ânı okuduğunuzda şeytan-ir-racîm'den Al- 

laha istiâze ediniz [Allaha sığınınız].» 

Ancak temiz halde olanlar el sürer : 
(56 - 80(78÷79)): «[Kur'an]; Masûn ve mahfuz kitaptır ki ona te- 

mizlenmiş olanlardan başkası mes etmez [el sürmezi.» 

HER ZAMAN İÇİN BİR KİTAP VAR 

(13 - 39(38÷39)): «Her zaman için bir kitap vardır. Allah istedi- 
ğini imhâ ve dilediğini isbat eder. [Yâni Allah dilerse evvelki 
kitapta mevcut olan şeyi, yeni kitapta tekrar etmez ve dilerse 
tekrar ve evvelkini te'yid eder].» 

Yok edilen mevzu'lar : 
(2 - 106):   «Biz  bir    âyeti,  ondan   daha    hayırlısını   veyahut 
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onun mislini [benzerini] göndermedikçe nesh etmeyiz [kitap- 
tan kaldırmayız] veya unutturmayız.» 

Kur'ânı Allah hıfzedecektir : 
(15 - 9):«Biz Kur'ânı indirdik ve onu hıfz ediciyiz [koru- 

yucuyuz].» 

Mübarek kelâmın vahy'i: 
(73 - 5): «Biz sana ağır kelâmı [tecelli nûru kuvvetli va- 

hiy'leri] ilka ve vahy'eyleriz.» 
 

KUR'ÂN-I KERÎM VE AKIL 
 

Kur'ânı Kerîm akla hitâb eder : 
(14 - 52): «Onunla inzâr olunmaları [korkutulup fenalıklar- 

dan sakındırılmaları] ve Allahın [tek Allah] İlâh-ı Vâhid oldu- 
ğunu bilmeleri ve kâmil akıl sâhiplerinin vaaz ve nasihat [his- 
se] almaları için bu Kur'ân insanlara belâgattır.» 

Allahtan korkan : 
(87 - 10(10÷11)): «Allahtan korkan; ondan [Kur'ân-ı Kerîm'den] 

nasihat alır, ve şakî olan da ondan bir tarafa çekilir.» 

Mütenebbih olmak için : 
(38 - 29): «Âyetlerini düşünüp mülâhaza etmeleri ve onun 

muhtevî olduğu vaazlar ve nasihatler ile kâmil akıl sahipleri- 
nin mütenebbih olmaları için, sana mübârek bir kitap inzâl 
eyledik.»  

İbret vardır : 
(20 - 53(54)): «Bunlarda kâmil akıl sahipleri için âyetler ve 

ibretler vardır.» 

Diğeri : 
(20 - 126(128)): «Bunlarda kâmil akıl sahiplerine ibret vardır.» 
Diğeri : 
(28 - 51): «Ve biz onlara Kur'ânı îsâl ettik [eriştirdik] ki 

tezekkür edeler ve düşüneler.» 
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Diğeri :  

(39 - 21): «Bütün bunlarda kâmil akıl sahiplerine mev'ıze 
ve ibret vardır.» 

Diğeri : 
(57 - 17): «Taakkul edip düşünesiniz için size âyetleri- 

mizi tavzih ve beyan ettik.» 
Diğeri : 
(39 - 18): «Yâ Muhammed, kelâmı işidip onun iyisine tâ- 

bi' olan kullarımı tebşîr et, Allahın hidâyet ettikleri onlardır. 
Kâmil akıl sahipleri de onlardır.» 

Diğeri : 
(3 - 6(7)): «O Allah-ü-Taalâ'dır ki sana kitabı indirdi. Onda 

kitabın esası olan muhkem âyetler, bunlardan başka da mânâ- 
sı te'vîle muhtaç müteşâbihat [birbirine benzerler] vardır. Kalp- 
lerinde şüphe ve hakdan inhirafa meylolanlar; fitne ikaını isti- 
yerek ve onları te'vile yeltenerek, bu müteşâbihata tabi' olur- 
lar. Halbuki, onların te'vilini ancak Allah-ü-Taalâ ve ilimde 
rüsûh sahibi [meleke sahibi] olanlar bilir. İlimde râsih olanlar 
[yâni vukuf ve meleke sahibi olanlar]: onlara îmân ettik, cüm- 
lesi Rabbımız tarafındandır, derler. Kur'ândan ancak kâmil 
akıl sahipleri nasihat alırlar.» 

Akıl etmiyen kâfirler : 
(2 - 171(170)): «Onlara [kâfirlere], Allahın indirdiği Kur'âna 

tâbi' olunuz, denilirse; biz babamızın üzerinde olduklarını gör- 
düğümüz şeye tâbi' oluruz, derler. Şayet babaları, taakkul et- 
mez câhiller ve doğru yola hidâyet bulmamış kimseler iseler, 
yine onlara tâbi' mi olacaklardı?» 

          (172(171)): «Kâfirler; kelâmın mânâsını anlamayıp ondan yal- 
nız bir sadâ işiden hayvanlar gibidirler, onlar sağır, dilsiz ve 
kördürler ve taakkul dahi etmezler, [akıl dahi etmezler].» 

Diğeri : 
(12 - 105): «Göklerde ve yerde ne kadar âyetler vardır ki 

onların yanından geçerler ve onlardan yüz çevirirler.» 
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Diğeri : 

(12 - 2): «Biz onu mânâsını anlayıp taakkul etmeniz için, 
Arabî Kur'ân olarak inzâl eyledik.» 

Diğeri : 
(16 - 103): «Muhakkak biz biliriz ki müşrikler; (Muham- 

mede Kur'ânı bir adam tâlim eder) derler. O işâret ettikleri 
adamın lisanı acemîdir. [Yabancıdır].» 

 

KUR'ÂN-I KERÎM'İ ANLAMAK İÇİN 

Her Resûle kendi lisaniyle : 
(42 - 7): «Ve her Resûle kendi kavminin lisaniyle vahy 

eylediğimiz gibi sana da; Mekkeyi ve havalisindeki olanları, 
vukuunda şek ve şüphe olmıyan kıyamet günüyle [ef'al ve 
a'mâlin muhasebe günüyle] inzâr edesin [düşündürüp fenalık- 
lardan sakındırasın] diye, arapça Kur'ânı vahyeyledik.» 

Arapça : 
(43 - 1(1 ÷ 3)): «Biz o kitabı mânâsını anlayıp tefekkür etmeniz 

için Arab lisaniyle gönderdik.» 

Diğeri : 
(44 - 58): «Biz tezekkür ve tefekkür edip mütenebbih ol- 

sunlar için, sana Kur'ânı, kendi lisanınla ve anlaşılması kolay 
olarak gönderdik.» 
 

Diğeri : 
(26 - 193 ÷ 196(192 ÷ 195)): «Ve bu Kur'ân-ı Kerîm; Rabbil'âleminin 

indirdiği kitaptır ki açık ve anlaşılması kolay olan Arab lisanı 
ile, halkı Allahtan inzâr edicilerden [sakındırıcılardan] olasın 
için, Cibrîl-i Emîn senin kalbine onunla indi.» 

Diğeri: 
(43 - 1 ÷ 4): «Hükmüm ve mülküm ve kitab-ı mübîn hak- 

kı için ki, biz o kitabı; mânâsını anlayıp tefekkür etmeniz için 
Arab lisâniyle irsâl eyledik.» 
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EVVELKİ MUKADDES KİTAPLAR 
VE  KUR'ÂN-I  KERÎM 

(3 - 3): «O Allah-ü-Taalâ sana hak ile ondan evvel gelen 
kitapları tasdik eder olduğu halde Kur'ânı gönderdi. Kur'ân- 
dan evvel de insanları hidâyet yoluna götürücü olarak Tevrat 
ve İncili indirdi. Ve hak ile bâtıl arasını ayırd eden sâir İlâhî 
kitapları gönderdi.» 

(4): Âyât ve beyyinât-ı-ilâhiyyeyi inkâr ile kâfir olanlara 
şiddetli azâb vardır.» 

Kur'ân-ı Kerîm'den evvelki kitaplarda bahis vardır :                  . 

(26 - 197(196)): «Ve muhakkak o; [Kur'ân-ı Kerîm], bundan 
evvelki kitaplarda vardır.» 

(198(197)): «Benî İsrâîl ulemâsının o Kurânı bilmeleri müş- 
rikler için bir mûcize ve sıdkına [hakikatine] delâlet değil 
midir?» 

KUR'ÂN-I  KERÎM VE  TEVRÂT-I  ŞERİF 

(28 - 49): «Yâ Muhammed onlara de ki: Eğer siz doğru 
söylüyorsanız Allah tarafından bana ve Mûsâya verilen kitap- 
lardan daha iyi yol gösterici bir kitap getirin ki ben de ona 
tâbi' olayım.» 

EHL-İ-KİTAP  VE  KUR'ÂN-I  KERÎM 
 

Ehl-i kitaba hitab : 
(5 - 16 ve 17(15)): «Ey ehli kitap [Mûsevîler ve Hıristiyanlar] 

size kitaptan [ellerinizdeki kitabdan], gizlediğiniz şeylerin bir- 
çoğunu beyan eden ve bir çoğunu da beyandan sarfınazar eden 
Resûlümüz ve Allah tarafından nûr ve hakkı âşikâr surette 
gösterici, kitap [Kur'ân-ı Kerîm] geldi.» 

(18(16)): «Allah, o nûr ve kitab ile rıza-i İlâhîsine ittiba' eden- 
leri selâmet yollarına götürür, ve onları izni ile karanlıklardan 
nûra çıkarır, ve doğru yola hidâyet eder.» 

190 



KUR'ÂN-I  KERÎM  VE  SECDE 

Ehl-i kitap : 
(17-109):   «Ta'zîmen   secdeye   kapanırlar   ve   ağlarlar; 

Kur'ân onlarda huşû'u arttırır.» 

Diğeri : 
(84 - 20 ve 21): «Onlara ne oldu ki îmân etmezler, ve yan- 

larında Kur'ân okunduğu zaman secde etmezler.» 

Diğeri : 
(18(17) - 107): «Ondan evvel kendilerine kitap verilenlere ti- 

lâvet olundukta Allahın emrine ta'zîm ile secdeye kapanırlar.» 

Diğeri : 
(18(17) - 109): «Ta'zîmen    secdeye kapanırlar, ve    ağlarlar. 

Kur'ân onlarda huşû'u arttırır.» 
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DÎN-İ HANÎF — DİN-Î  FITRÎ 

   HAK DİN 

Dîn-i Hanîf ve millet-i İbrâhîm : 
(2 - 136): «De ki: biz [muvahhid-i pâk olan] Dîn-i Hanîf'de 

[5] İbrâhîmin milletine tâbiiz.» 
Diğeri : 
(2 - 131(130)): «İbrâhîmin milletinden ve dininden kim döner. 

Ancak nefsi sefih olanlar döner. Biz onu [İbrâhîmi] halk ara- 
sından seçip mümtaz kıldık ve yine o sâlihlerdendir.» 

Diğeri : 
(16 - 123): «Sonra sana, Hakka uyar ve bâtıldan sakınır 

olan İbrâhîmin milletine tâbi' ol diye vahy'ettik ve İbrâhîm 
müşriklerden değildi.» 

Diğeri : 
(30 - 30): «Artık yüzünü [muvahhid-i pâk olarak] (Din-i 

Hanîfe) doğrult ki, insanların fıtratını Allah; o Din fıtratı üze- 
rine ve kendi hakikati üzere yaratmıştır. Allahın halk işinde 

                DÎN-İ HANÎF 

Dînimizin esası Hazret-i İbrahimin imân ve amel esasıdır. Hazret-i 
İbrahimin dînini Cenâb-ı Hak; (Dîn-i Hanîf) yâni (Fıtrî Din) diye yâd 
ve tarif buyuruyor ve esasını tertemiz bir tevhid - Birlik - îmânına tev- 
cih buyuruyor. 

H A N Î F  

Hanîf kelimesi hakkında kamuslarda şu malûmat vardır : 
Arapça kamusta (Cilt 3 — sahife 553 de): 

El Hanîf: şol müslime denir ki islâm dinine meyli doğru ve dürüst- 
tür. 
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değişiklik yoktur. İşte doğru din; budur ve lâkin insanların 
çoğu bilmez.» 

(31): «[Bu dinde] Allaha itaat ve ibâdetle teslim olduğunuz 
halde ondan sakının, namazı kılın ve müşriklerden olmayın.» 

Emrolundum : 
(10 - 105): «Yüzünü bâtıldan uzak, ve Hakka uygun dîne 

çevir ve müşriklerden olma, diye emrolundum.» 

 İBRÂHÎM'İN  DİNİ 
İbrâhîm'in Dinine tâbi' olunuz : 
(3 - 95): «Yâ Muhammed de ki: Allah -ü-Taalâ sâdıktır. 

İbrâhîmin şirk'den temiz [uzak] ve Hakka tam teslimiyyeti hâ- 
vî dinine tâbi' olunuz. İbrâhîm müşriklerden değildi.» 

Diğeri : 
(21 - 92): «Muhakkak bu dininiz ihtilâf olmıyan bir din- 

dir. Ve ben Rabbınızım, bana ibâdet ediniz.» 

 
Dini; millet-i İbrâhîm aleyhisselâm üzere olan âdeme ıtlak olunur ki, 
(Beyt-el harâma) tevcih ve cünub'den igtisâl gibi şeriat-i İbrâhîme iktida 
eden müslimdir. 

(Müslim-i Hanîf): islâma meyli sahih demektir. Hac eden ve Dîn-i 
İbrâhîm aleyhisselâm üzre olan kimseye de denir.» 

Anterîden : 
El Hanîf : Eğrilikten (doğrulana) i'vicacdan (düzelene) yaramazlık- 

tan salâh bulup Hakka meyledene: Elhanîf-i müslim denir. Cem'i (hune- 
fa') dır. İbrâhîm aleyhisselâma Hanîf tesmiye kılındı. Çünki ecdadının 
taptığı ma'budlardan yüz çevirdi ve Cenâb-ı Hakka ibâdet etti. 

Fransızca (İslâm Ansiklopedisi) [cilt: 2 — sahife: 274]den: 
«Elhanîf; Hakiki ve saf dine sâlik olanları tavsif için Kurân-ı kerîm- 

de muhtelif yerlerde tesadüf edilen bir tâbirdir (10 — 105) ve (22 — 32(31)) 
ve (30 — 29(30)) ve (98 — 4(5)) üncü âyetlerde olduğu gibi. ./. 
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Diğeri : 

(10 - 89): «Hak elinde müstakîm olunuz [yolunuzu doğrul- 
tunuz, Allaha doğrulunuz].» 

Allaha imân eden ve Hak Dine doğrulanlara : 
(41 - 30(30÷32)): «Rabbımız Allahtır, diyen ve sonra Hak din üze- 

rinde kaim olanlara; korkmayın, ve mahzûn olmayın, size vaad 
olunan cennet ile müjdelenin, gerek dünya hayatında ve gerek 
âhırette biz sizin dostlarınızız. Gafûr, Rahîm olan Allah tara- 
fından size ziyafet olmak üzere cennetde nefîs'lerinizin her is- 
tediği ve arzu eylediği şey vardır, diye melekler nâzil olur.» 

Doğru Din : 
(98 - 5): «Onlar ancak dinlerinde hâlis ve bâtıldan âri [uzak 

ve temiz] olarak Allaha ibâdet etmekle, namazı ikame ve ze- 
kâtı tesviye eylemekle emrolundular ki doğru Din budur.» 

 
Bilhassa bu tâbir; İbrâhîm hakkında mezkûrdur. Çünkü o; Allahın 

[hak] hakikî dinine sâhip olarak gösterilmiştir. Bu suretle putperestlerden 
ayrılmıştır: (3 — 89(95)) ve (6 — 79) ve (6 — 162(161)) ve (10 — 105) ve (16 — 
121: 124(120÷123)) ve (22 — 32(31)) inci sûre-i şerife ve âyet-i kerîmelerde geçmekte- 
dir. 

Fakat (Hanîf) tâbiri; Kurân-ı Kerîm'de hıristiyan veya mûsevî ol- 
mamış her hangi biri hakkında da kullanılmıştır: (2 — 129(130)) uncu âyet-i 
kerîmede olduğu gibi, (3 — 60(67)) inci âyet-i kerîmeye göre: İbrâhîm, ne 
yahudidir, ne hıristiyandır. Fakat (Hanîf-i Müslim) dir ve müşriklerden 
değildi. 

Keza bu tâbirden Kurân-ı Kerîmin maksadı ne olduğunu anlamak 
için 30 uncu sure-i şerifenin 29(30) uncu âyetine bakmak lâzımgelir. Orada: 
(yüzünü Din-i Hanîf e çevir .............) denilmektedir. 

6 ncı Sûrenin 69(71) uncu âyeti, 10 uncu Sûrenin 105 inci âyeti böyledir. 
Bunlardan sarahaten anlaşılıyor ki (Hanîf) den murad, Din-i iptidaî- 

dir. Din-i aslidir. Yâni sonradan ayrı ayrı teşekkül etmiş olan dinlerin 
aksine olarak, esasta mevcut olan Dindir. 

Sonraları islâmda (Hanîfiyye) kelimesi Dîn-i İbrâhîme alem olmuş- 
tur. Lâkin Hazret-i Muhammed: İbrâhîmin saf dinini tazelediği cihetle 
(Hanîf) tâbiri (Müslim) ile müteradif olmuştur. ./. 
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ALLAHIN DİNİ 

Dinlerde esaslar birliği 

Din esasları, birliğinde tefrikaya düşülmiyecek : 
(42 - 13): Allah; size dinden (Nûh)a vasıyyet eylediği şeyi 

şer'i buyurdu. Ya Muhammed sana vahy'eylediğimiz ve onunla 
İbrâhîm ve Mûsâ ve Îsâya vasiyyet ettiğimizi [dinin esaslarını], 
dinin ahkâmını tamamiyle yerine getiriniz ve onda tefrikaya 
düşmeyiniz.» 

Dinlerde Allah birliği 

(42 - 15): «İmdi bu şek ve şüphelerini izâle için onları 
[tevhidde tefrikaya düşen sâir dinler erbabını] dine dâvet et ve 
sana emrolunduğu veçhile istikamet göster. Onların hevâlarına 
tâbi' olma ve (Allanın indirdiği kitaplara imân ettim, aranızda 

 
İslâm; Hanîfiyye-til Semha tabir edilmiştir ki; tatlı ve cömert de- 

mektir. Yâni perhize muhâlif olan demektir. Tahannüf tâbiri de ilk dev- 
rindeki saf putperestliği kabul etmek veya müslüman olmak mânâları 
arasında değişmiştir. Müsteşrik Wellhausen'a göre Hanîf tâbirinin nere- 
den geldiği hakkındaki tetkikat muhtelif neticeler vermiştir. Meselâ 
Wellhausen bunun ibtidalarda perhizkâr bir hıristiyan cemaatine veril- 
diğini söyler, diğer taraftan Arâmî'ler ve Keldânîler ve Süryânîlerin di- 
linde hanîf kelimesi; müraî, dinsiz ve dinden ayrılan manasına gelmek- 
tedir. Böyle bir kelimeyi kabul ederek kendilerine (hanîf) diyenlerin bu- 
nu kendi lehlerinde bir tâbir olarak kabul etmiş oldukları anlaşılıyor. Di- 
ğer taraftan git gide arapcada hanef kelimesinin sapık mânâsına alındı- 
ğına da bakılırsa hanîf; ayrılmış, sapıtmış gibi oluyor. Memuldurki, ce- 
nup Arabistanda bulunacak diğer metinler bu kelimeye ve bu kelime- 
nin tarihine dair daha ziyade tenvirde bulunmuş olsun. 

Şahsi mütaleam : 
Hanîf; (ayrılmış) mânâsına gelmekle beraber (sapıtmış) vasfı onun 

ayrıldığı cemaatın [putperestlerin] telâkkisine göredir ki bu vasıf; Allaha 
göre, bilâkis (doğruluş) ifade eder. Yeni iltihak ettiği cemaatın telâkkisi 
de elbette böyledir. 
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adâlet etmekle [adâleti gözetmekle] emrolundum. Rabbımız; 
Rabbınızdır. Bizim amellerimiz bize ve sizin amelleriniz size- 
dir. Aramızda hüccet getirmeğe ve mücadeleye lüzum yoktur. 
Allah aramızı cem'eder ve rücû' onadır) söyle. [Yâni Allahın 
birliği cümlemizi birleştirir, tek merci' O dur, de]» 

Allahın birliğine geliniz : 
(3 - 63(64)): «Ya Muhammed, ey kitap ehli, [Mûsevîler ve Hı- 

ristiyanlar] sizinle aramızda müsâvî olan bir kelimeye [Allahın 
birliğine] geliniz, Allahtan gayrisine ibâdet etmiyelim ve ona 
bir şerik kılmıyalım. Bazımız bazımızı Allahtan gayri mâbud 
edinmiyelim söyle, eğer onlar bunu kabulden yüz çevirirlerse 
siz şâhit olunuz ki, biz müslümanlarız [biz Allaha teslim olmuş- 
larız] de.» 

Allahımız birdir : 
(29 - 46): «Nefislerine zulm ve küfredenlerden gayri 

[müşriklerden gayrisi] ile en iyi surette mücâdele [münâkaşa] 
ve mubahase ediniz [hakikati belirtmek için] ve bize ve size ki- 
tap ve Din gönderen Allaha îmân ettik, bizim ve sizin Allahı- 
nız birdir. Ve biz ona mevcudiyyetimizi teslim etmişiz deyiniz.» 

Hazret-i İbrâhîmin dinine tâbi' olan mü'minler : 
(3 - 67(68)): «İbrâhîme insanların evlâ'sı ve en yakîni; ona tâ- 

bi' olanlar ve bu Nebîye [hazret-i Muhammede] ve getirdiği ki- 
taba îmân edenlerdir. Allah; mü'minlerin dostu ve yardımcı- 
sıdır.» 

Evvelki ümmetlerin hak dinde birliği 

(22 - 52 ve 53(54)): «Kur'andan evvel kendilerine kitap ver- 
diklerimiz, [Ehl-i kitabın mü'minleri] ona îmân ederler. Onlara 
Kur'ân tilâvet olundukta: biz ona îmân ettik, o; Rabbımız tara- 
fından haktır. Muhakkak biz evvelden müslümanlar idik de- 
diler.» 
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ÜMMETLERDE  İBÂDET  BİRLİĞİ 

KİTABULLAHI  KIRAAT  ve  SECDE 

(3 - 113): «Ehli kitabın cümlesi müsâvi değillerdir. Onlar- 
dan bir tâife vardır ki, Allahın ibâdet ve tâ'atinde kaim olup 
gece saatlerinde secde eder oldukları halde Hakkın âyâtını ti- 
lâvet ederler.» 

İSTİĞFAR  —  SECDE  —  TÖVBE 

(38 - 24): «Ve Dâvûd; bizim onu imtihan eylediğimizi an- 
ladığından hemen Rabbına istiğfar ile yüzü koyun yere kapa- 
nıp secde ve tövbe etti.» 

Diğeri : 
(7 - 161): «[Benî İsrâile]: ya Rabbî günahlarımızı bağışla 

diyin ve kapıdan secde eder olduğunuz halde girin günahla- 
rınızı mağfiret edeyim.» 

Rükû've secde : 
(3 - 42(43)): «Ya Meryem, Rabbın celle-şânuhû hazretlerine ita- 

at ve inkiyad ve ibâdette kaim ol, ve ona secde edip rükû' eden- 
lerle beraber rükû' et dedi.» 

Diğeri :    
Ağlıyarak secde : 
(19 - 59(58)): «İşte bunlar; Âdemin ve Nûhun ve onunla bera- 

ber gemiye bindirdiğimiz kimselerin ve İbrâhîm ve İsrâîlin zür- 
riyetinden ve kendilerine Allahın nimetler ihsan ettiği enbiyâ 
zümresindendirler. Bizim Hak yoluna hidâyet ettiğimiz ve in- 
sanlar arasında mümtaz kıldığımız kimselerdendirler. Onlara 
Rahmânın âyetleri okundukta yüz üstü kapanarak ve ağlıyarak 
secde ederler.»  

Secde : 
(18(17) - 107) : «Ondan evvel kendilerine kitap verilenlere 

[Allahın kitabı] okundukta Allahın emrine ta'zim ile secdeye 
kapanırlar.» 
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EVVELKİ  ÜMMETLERDE  NAMAZ 

(20 - 10(13÷14)): «[Cenâb-ı Hak Mûsâya]: Sana vahiy olunan şeyi 
dinle; o Allahım ki benden başka İlâh yoktur, bana ibâdet et 
ve beni zikr için namaz kıl.» 

Diğeri : 
(14 - 40): «[Hazret-i İbrâhîm]: yâ Rabbî beni ve zürriyetim- 

den bir kısmını namazı ikame edenler kıl, ya Rabbî duamızı 
kabul buyur, dedi.» 

EVVELKİ  ÜMMETLERDE  ZİKİR 
 

(3 - 40(41)): «[Cenâb-ı Hak Zekeriyyâ'ya] o halde Rabbın taa- 
lâ'yı çok çok zikreyle, ve akşam ve sabah onu tesbih et; dedi.» 

EVVELKİ  ÜMMETLERDE  NAMAZ  VE  ZEKÂT  

Hazret-i İsmâil : 
(19 - 56 ve 57(54÷55)): «Ve kitapta İsmâîlin kıssasını zikret. O; 

doğru ve adâletli Nebî-i mürsel idi, ehline namaz ve zekât ile 
emrederdi.» 

Diğeri : 
(10 - 87): «[Cenâb-ı Hak Mûsâ ile kardeşi Hârûna] namazı 

edâ ediniz ve mü'minleri nîmetlerimiz ve ihsanımız [iyilikleri- 
miz] ile tebşir eyleyiniz diye vahy'ettik.» 

Namaz, iyilik ile emir, ve fenalıktan nehîy 
(31  - 17): «[Lokman oğluna]: Ey oğlum namazını kıl ve 
ma'ruf ile [iyiliği] emir ve münkerden [fenalıklardan] nehiy et. 
[sakındır, men et] [dedi].» 

Hazret-i İsâ :  
(19 - 30 ÷ 32(30 ÷ 31)): İsâ; ben Allahın kuluyum. Bana kitap ve 

nübüvvet verdi, nerede olursam olayım Mübârek kıldı ve ha- 
yatta oldukça bana namaz ve zekât ile emretti.» 

Hazret-i İbrâhim, İshak ve Ya'kûbun imametleri : 
(21 - 72 ve 73(73)):  «Onları  [Hazret-i  İbrâhîm,  İshâk  ve  Ya'kû- 
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bu] emrimizle halkı hidâyete götürür imamlar eyledik; onlara 
hayır işleri işlemeği, namazı, zekâtı vahy'ettik. Onlar bize ibâ- 
det ederlerdi.» 

EVVELKİ  ÜMMETLERDE  ORUÇ 
 

(9(19) - 26) : «Hazret-i Meryeme: [Melek] insanlardan birini 
gördüğünde: Ben Allah-ü Taâlâya oruç nezrettim, kimse ile 
tekellüm etmem söyle dedi.» 

Ehl-i kitaptan öyleleri vardır ki : 
(3 - 199): «Kitap ehlinden öyleleri vardır ki, Allaha ve si- 

ze nâzil olan Kur'âna ve onlara gönderilen Tevrat ve İncile 
îmân ederler. Ve Allahtan sakınırlar. Allahın âyetleri ile de- 
ğersiz şeyleri satın almazlar, [yâni hususî menfaat karşılığı 
hak ve hakikati değişmezler]. Onların ecir ve mükâfatları Rab- 
ları indindedir. Allah hesabı çabuk görendir.» 

Diğeri :  
(18(17) - 109) : «Tâzîmen secdeye kapanırlar ve ağlarlar, Kur'- 

ân onlarda huşu'u artırır.» 
Diğeri : 
(84 - 20 ve 21): «Onlara ne oldu ki, îmân etmezler ve Kur'- 

ân okunduğu zaman secde etmezler.» 
 

İSLÂMİYETİMİZİN  BAŞLANGICI 
VE 

EVVELKİ  ÜMMETLERİN  İSLÂMİYETTE  BİRLİĞİ 

Din birdir : 
(3 - 18(19)): «Şüphe yok ki, Allah yanında, bir Din vardır. O 

da islâm dinidir. Kitaba nâil olanlar bunda ihtilâf etmediler. 
Yalnız hakikati bildikten sonra aralarında hasetten nâşi ihti- 
lâf eden oldu.» 

Diğeri :  
(3 - 82(83)):  «Onlar; Allahın  dini  olan (İslâm)dan  gayri  bir  din 
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mi isterler? Halbuki göklerde ve yerde olanlar; ister istemez 
Allah-ü taalâya teslim ve inkiyat eder oldular [Allahın irâdesine 
hepsi uydular, teslim oldular.] 

Diğeri :  
(3 - 84(85)): «İslâmdan gayrini Din olarak isteyen kimseden 

dini ve âmeli kabul olunmaz. Âhirette zarar ve ziyan ediciler- 
dendir.» 

Ümmetimiz; evvelki ümmetlere halef : 
(6 - 165): «Sizi yer yüzünde geçen ümmetlere halef eden 

O dur.» 
 İslâmiyyetin zuhuru 

(2 - 132(131)): «Rabbi; İbrâhîme: islâm ol dedikte, İbrâhîm; 
âlemlerin Rabbına islâm oldum, dedi.» 

         Müslüman ismi 
(22 - 77 ve 78(78)): «Ve Din emrinde üzerinize güçlük kıl- 

madı. O; babanız İbrâhîmin Dinidir. Bundan evvel ve bu Din- 
de sizi müslüman diye isimlendiren o dur.» 

 Din ve Millet-i İbrâhîm 

(4 - 123(125)): «Muhsin [yâni iyilik işler] olduğu halde bütün 
mevcudiyyetini Allaha teslim eden ve İbrâhîmin bâtıldan uzak 
ve hakka uygun milletine tâbi' olan kimseden daha iyi kim 
vardır? 

Allah; İbrâhîmi kendine halîl [sevgili] edindi.» 

Diğeri : 
(45 - 20): «Bu Din; insanlara fevz-ü felâh [kurtuluş ve se- 

lâmet] yolunu gösterir. İykan [yakınlık] talebinde bulunanla- 
ra da mahz-ı hidâyet ve rahmettir.» 

Diğeri : 
        (10 - 99): «Eğer Rabbın istemiş olsaydı yer yüzünde bu- 
lunanların cümlesi hep birden îmân ederlerdi.» 
         Diğeri :                                                                        . 
          (6 - 161):   «De   ki;   beni   Rabbım   doğru   yola   hidâyet   buyur- 
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du. Bir kuvvetli ve sâbit dine nâil eyledi ki o; hakka yakın ve 
bâtıldan uzak olan Din-i İbrâhîmdir.» 

Biz bir Allaha ibâdet edenlerdeniz : 
(2 - 139(138)): «Bu îmân ve Din Allah'ın boyasıdır. Allahtan 

daha iyi boyası olan kimdir, biz o Allaha ibâdet edenlerde- 
niz.» 

Allahdan  gayrıyı İlâh ve velî edinenler: 
(39 - 3): «Âgâh olun ki şirk ve riyâdan hâlis Din; Allah-ü ta- 

alânın Dinidir. Ondan gayriyi ilâh ve velî edinenler: (biz bun- 
lara ancak bizi Allaha yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz) 
derler. Muhakkak Allah aralarında ihtilâf eyledikleri şeyi; 
hükm ve fasleder. Allah; nîmete küfrân eden yalancıyı hidâ- 
yet buyurmaz.» 

Muhammedîlerin vasıfları : 
(5 - 57(54)): «Ey mü'minler, sizden Dininden dönüp irtidâd 

edenlerin yerine Allah-ü taâlâ yakında bir kavim getirir ki on- 
ları Allah sever, onlar da Allahı severler. Mü'minlere karşı 
mütevazı' ve küffâra [karşı] şedîd ve kavîdirler. Allah yolunda 
[kurtuluş ve kurtarış için] cihâd ederler. Ve levm edenlerin 
levm'inden korkmazlar. Bu; Allahın bir inâyetidir ki, dilediği- 
ne verir, fazl-u keremi geniş olan Allah; her şeyi bilir.» 

Hazret-i  İbrâhîmin  bütün  Müslümanlara imâmeti 
(2 - 125(124)): «Vakta ki Hak-taalâ İbrâhîmi bazı emirleri ile 

imtihan buyurdu, o da bunları yerine getirdi. Allah; yâ İbrâ- 
hîm, ben seni insanlar üzerine imam [muktedâ-bih, yâni uyu- 
lacak evsaflı önder] edeceğim buyurdu.» 

 İslâmiyyetin her devrede devamı 
(2 - 129(128)): «[İbrâhîm] Yâ Rabbî bizi, sana teslim-i mevcudiy- 

yet etmiş kıl [islâm kıl] ve zürriyetimizden sana islâm ve ihlâs 
ile muttasıf bir ümmet çıkar [diye dua etti].» 

Diğeri : 
(2 - 141(140)): «İbrâhîm  ve   İsmâîl  ve  İshak  ve  Yâkup  ve  Yâku- 

201 



bun evlâdı, yahûdî veya Nasrânî [Hıristiyan] mı idiler dersiniz? 
[onlar islâmdılar]» 

Diğeri : 
(7 - 126): «Yâ Rabbî bizim üzerimize sabır gönder, ve bizi 

müslüman olarak vefat ettir dediler [Firavn'un sihirbazları]» 
Hazret-i İbrâhim evlâtlarına : 
(2 - 133(132)): «İbrâhîm evlâtlarına ve Yâkup da evlâdına islâm 

ile vasiyyet edip: (Ey oğlum, Allah sizin için bir Din ayırdı. İm- 
di ancak İslâm olduğunuz halde ölünüz) dediler.» 

Hazret-i Ya'kûb evlâtlarına : 
(2 - 134(133)): «Yâkup; evlâtlarına benden sonra kime ibâdet 

edersiniz? diye sordukta onlar, senin ve babaların İbrâhîm, 
İsmâil ve İshâkın İlâhı olan İlâh-ı vâhid'e ibâdet ederiz ve biz 
ona müslimleriz dediler.» 

Hazret-i Îsâ : 
(3 - 51(52)): «Vakta ki İsâ onlardan küfr'ü his etti. Allah yo- 

lunda bana yardımcı olacak kimlerdir, diye sordu. O zaman 
Havarîler biz Allahın yardımcılarıyız, Allaha îmân eyledik 
sen şâhit ol ki biz müslimleriz [dediler]» 

 

 Tevhid esası 
 

(3 - 52(53)): «[Havârîler]: Yârabbi! İsâya indirdiğin kitâba 
îmân eyledik. Resûlün İsâ'ya bizi davet eylediği Dinde tâbi' ol- 
duk. Bizi vahdaniyyeti ilâhiyyene şahâdet edenler zümresine 
yaz dediler.» 

Diğeri :  
(5 - 114(111)): «Havârîlere, bana ve Resûlüme îmân edin diye 

vahiy eylediğimde, onlar îmân eyledi. Ya İsâ! bizim müslü- 
manlardan olduğumuza şâhit ol dediler.» 

Diğeri : 
(3 - 78(79)): «Allahın kitap ve hikmet ve nübüvvet verdiği bir 

beşerin, Allahtan başka, benim kulum ve ibâdım olunuz de- 
meğe hakkı yoktur. Ancak, halka ta'lim eylediğiniz ve okudu- 
ğunuz kitap mucibince kâmil ve muhlis olarak Allaha kul olu- 
nuz der.» 
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 (79(80)): «Ve melekleri ve peygamberleri kendinize Rab ve 
ma'bud edininiz diye de emretmez. Siz müslüman olduktan 
sonra, o size küfr ile nasıl emir eyler.» 

Muhammedîlere : 
(22 - 34 ve 35): «Allahın kendilerine rızk eylediği kurban- 

lar üzerine Allahın ismini zikretmeleri için her ümmete bir 
mekân kıldık. İmdî, Allahınız bir Allahtır. Ona teslim olunuz 
[islâm olunuz]. Ya Muhammed, Allahın zikrini işittiklerinde 
kalpleri titriyen, kendilerine isabet eden şeylere sabreden, na- 
mazlarını kılıp verdiğimiz şeylerden infâk edip veren muhsin- 
leri [iyilik işliyenleri] tebşir et [müjdele].» 

 

            Evvelkilerin âdetlerine uymak emri      
            . 

(60 - 4 ve 5(4)): «İbrahimde ve onunla beraber olanlarda, si- 
zin için iktidâya lâyık sünnet-i hasene vardır [uymağa lâyık gü- 
zel âdetler vardır].» 

Diğeri : 
(6 - 90): «Onlar [Peygamberler] Allahın hidâyet ettikleri- 

dir. Sen de onların Hüdâ'sına iktidâ et [uy].» 
Diğeri :       
(60 - 6 ve 7(6)): «Ey mü'minler, sizden Allahın rızasını ve 

ahret ni'metlerini dileyen kimse için onlarda [İbrâhim ile onun 
yoluna uyanlarda] uyulacak güzel âdetler vardır.» 

Diğeri :  
(31 - 15): «Ve bana inâbe edenlerin yoluna tâbi' olun.» 
Evvelîn :  
(6 - 91(90)): «Onlar [evvelkiler] o kimselerdirki, Allahın hidâ- 

yetine mazhar olmuşlardır. Sen de onların mazhar oldukları 
hidâyete iktidâ eyle [uy].» 

Diğeri : 
(4 - 25(26)): «Allah, size helâl ve haram ahkâmını beyan et- 

meği ve sizi, sizden evvel geçenlerin [evvelki ümmetlerin] sün- 
net [âdet] ve mesleğine [gidişine] hidâyeti, günahlarınızı bağış- 
lamağı murad eder.» 
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ÜMMETLER — TEK ÜMMET 

Ümmet-i vâhide : 

(23 - 53(52)): «Muhakkak bu ümmetiniz; ümmet-i vâhidedir, 
[dinleriniz bir dindir] Ben Rabbınızım. Benden korkup sakının. 
[Cenâb-ı Hak Resûllere buyurdu].» 

Diğeri : 

(6 - 159): «Dinlerinde fırka fırka ayrılanlara ve tefrika 
yapanlara sen hiç bir şey değilsin. Ancak onların emirleri ve 
işleri Allah-ü-taalâya aittir. 

Diğeri : 

(7 - 34): «Her ümmet için muayyen bir vakit vardır. O va- 
kit geldikte bir dakika bile geciktirilmezler. Ve takdim de edil- 
mezler [ve vakıtları kısaltılmazlar].» 

Diğeri : 

(2 - 141): «Onlar birer ümmetdi, [gelip] geçtiler. Onların 
kazandığı onların, sizin kazandığınız sizin. Ve işlemiş oldukları 
[sizden] sorulmaz.» 

Diğeri : 

(2 - 213): «İnsanlar bir tek ümmet idiler. Allah; ihtilâf ey- 
ledikleri şeylerde hakem olmak üzere müjdeleyici ve korkudu- 
cu Peygamberler gönderdi. Ve onlarla beraber hak olarak ki- 
tap da indirdi. Onda, o kitap verilenler bu kadar ayetler [haki- 
katleri aşikâr kılan] beyyinat geldikten sonra aralarındaki hınç 
ve hasetten dolayı ihtilâf eylediler. Bunların ihtilâf eyledikleri 
şeyde Cenâb-ı Hak mü'minlere hidâyet buyurdu. Allah dile- 
diğini doğru yola hidâyet eder.» 

Diğeri : 

(42 - 14): «Sâir dinler erbabının tevhitte [birlik esasında] 
tefrikaları; ancak tevhidin hak olduğuna ilim geldikten sonra 
aralarındaki kıskançlıktan dolayıdır.» 
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 Diğeri : 
(22 - 67): «Her ümmet için bir din kıldık ki ona sâlik olur- 

lar. Emr-i dinde [din işinde] seninle münazaa ve mücadele et- 
mesinler.» 
Diğeri :     

(42 - 8 ve 9(8)): «Eğer Allah istemiş olsaydı bütün insanları 
bir tek ümmet kılardı. Ve lâkin dilediğini rahmetine idhâl 
eder.» 

 
Diğeri : 
(30 - 32): «Dinlerini tefrik edip tâife tâife olanlardan ol- 

mayın, her tâife kendi nezdlerindeki din ile ferahlanırlar.» 

Diğeri : 
(3 - 19(20)): «Ya Muhammed, eğer seninle din hakkında mü- 

bâhase ve mücadele ederlerse onlara de ki: (Ben, bütün mev- 
cudiyyetimi Allah-ü-taalâ'ya teslim ettim. Ona [kendimi] hâlis 
ve muhlis kıldım, ve bana tâbi' olanlar da böyle yaptılar. Ehl-i 
kitaba ve ümmîlere [arap müşriklerine] siz de teslim oldunuz 
mu? diye sor. Eğer onlar da teslim-i mevcudiyyet eder, tasdik 
ve îmânda ihlâs eylerler ise, muhakkak hidâyete erdiler. Eğer 
yüz çevirirlerse; sana vâcib olan yalnız tebliğdir.» 

Diğeri :  
(7 - 51): «Şunlar ki dinlerini maskaralık ve oyuncak yap- 

tılar. Ve onları dünya hayatı mağrur edip aldattı. Onlar, bu gü- 
ne kavuşacaklarını unuttukları gibi, biz de onları; âyetlerimizde 
inkârda inadları sebebiyle unuturuz.» 

Diğeri : 
(21 - 93): «İnsanlar dinlerini aralarında ayırdılar [fakat] 

cümlesi nihâyet bize rücû' ederler [dönüp gelirler].» 

             ÜMMET  AYRILIĞIINDAKİ  GAYE 
 

(2 - 150(148)): «Herkesin ona yüzünü doğrulttuğu bir cihet 
vardır. Ey mü'minler siz hayırlarda müsabaka ediniz [yarış edi- 
niz] her nerede olursanız olunuz Allah cümlenizi cem'edip top- 
lar.» 
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Diğeri : 
(49 - 13): Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve dişiden halket- 

tik. Birbirinizi bilip tanıyasınız ve tanınasınız için sizi taifeler 
ve kabileler kıldık. Muhakkak Allah indinde ekreminiz [en 
makbul amelli olanınız] en ziyade takvâ sahibi olanınızdır. [Al- 
lahtan sakınıp fenalıklardan çekinen ve elden gelen iyiliği esir- 
gemiyeninizdir.]» 

Diğeri :  
(5 - 51(48)): «Ey insanlar, sizden herbiriniz için bir şeriat ve 

mahsus bir meslek kıldık. Eğer Allah murad etse; sizi bir tek 
millet kılardı. Lâkin sizi imtihan için muhtelif ümmetler kıldı. 
Hayırlarda yarış ediniz. Cümlenizin mercii Allah-ü taâlâdır.» 

KİTAP  EHLİ  ÜMMETLER  VE  CENNETLİKLER 

(2 - 111): «Kitap ehli [Mûsevîler ve Hıristiyanlar] ancak 
Yahûdî ve Nasrânî [Hıristiyan] olanlar; cennete girer dediler 
bu; onların hülyalarıdır.» 

(112): «Bu ancak şöyledir: Muhsin yâni iyilik ve ihsan 
eder olduğu halde Allah-ü-taalâ'ya bütün mevcudiyyetini tes- 
lim eden kimseler için Rabbı indinde ecr-ü mükâfat vardır. On- 
lar için korku yoktur. Ve bir endişe ile mahzun dahi olmaz- 
lar.» 

Diğeri : 
(2 - 62): «Şunlar ki îmân eylediler ve onlar ki Mûsevî, Îsevî 

ve Sâbiî [6] oldular, onlardan Allah-ü taâlâ'ya ve âhiret gününe 
îmân edenler ve iyi amel işleyenler için Rabları indinde sevâp 
ve mükâfat vardır.» 

 SÂBİÎ'LİK 

Sâbiîlik hakkında malûmat : 
Birinci — [Mukaddes] vesika : 
Musevi mukaddes kitaplarından : 
(Hoşa'(Yoel)- 3 - 8): «[Müstevliler sizi yağma edecek, alıp götürdükleri 

oğullarınızı ve kızlarınızı] uzak bir taife olan Sabiî'lere satacaklar.» 
Bu mukaddes vesikaya göre : ./. 
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Diğeri : 
(5 - 72(69)): «Şunlar ki îmân ettiler ve şunlar ki Yahûdî, Nas- 

rânî ve Sâbiî oldular, onlardan Allah-ü Taâlâya îmân ve sâlih 
amel işliyen kimselerin üzerine azâb korkusu yoktur, ve mah- 
zun dahi olmazlar.» 

HAK  DİNİNDE OLANLAR 

(2 - 113): «Yahudîler [derler ki] Hıristiyanlar; esaslı bir 
din üzerine değillerdir. Ve Hıristiyanlar da [derler ki] Yahudi- 
ler; Din hususunda esaslı bir şey üzerine değillerdir, dediler, 
halbuki onlar kitabı okurlar.» 

Kitapla amel : 
(5 - 71(68)): «De ki, ey ehli kitap, Tevrâtı; İncîli, Rabbınız ta- 

rafından size inzâl olunanı yerine getirmedikçe siz, [dince] bir 
şey üzerine değilsiniz.» 

 
Sâbiî'lerin yeri, Mûsevilerin bulunduğu yerden [Filistinden] uzakta- 

dır, ve anlaşıldığına göre o devrede onlar [yani hıristiyanlıktan evvel] Al- 
lahın dinine henüz girmiş değiller. 

Diğer vesikalar : 
Fransızca (İslâm Ansiklopedi'si cilt - 1), (sahife - 22): 
Kurân-ı Kerîmde üç yerde ismi geçen Sâbiî'ler mûsevîlerle Hıris 

tiyanlar arasında zikredilmiş olup kendilerine inzâl edilmiş bir kitaba 
sahip olarak gösterilmiştir. Bunlar Mûsevî — Hıristiyan arası bir züm- 
re olup vaftize tâbi'dirler. Ve sâbiî; suya dalan mânâsınadır. Bunlar 
suya dalmak suretiyle vaftiz icra ederlerdi. 

Sâbiîler iki kısım olup bunlardan biri yukarıda zikri geçenler, diğe- 
ri putperesttir ki vaftiz bilmezler. Bunlar kendilerine Sâbiî ismini bir 
tedbir olarak almış olabilirler. Çünkü Kur'ân-ı kerim; Mûsevî ve Hıristi- 
yan olanlara müsaadekârdır. Onlar da bundan istifâde etmek istemiş 
olabilirler. Arap müellifleri Sâbiî'lerden büyük bir alâka ile bahsederler. 

Şehristanî namındaki müellif, Sâbiî'lerden doğrudan doğruya yıldı- 
za tapanlarla eşhasa tapanları ayırır. Bu eşhas [heykeller] ve esnam ki, 
yıldızları temsil etmek üzere yapılmıştı. Sâbiî'ler mevta cesedine temas 
ettikten sonra yıkanırlardı, [guslederlerdi]. Domuz eti, köpek eti, pençeli 
kuş etleri ve güvercin yemezlerdi. Hitan [sünnet] bilmezlerdi. Taaddüdü 
zevcatı [birden fazla kadınla evlenmeyi] men'ederlerdi. ./. 
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Hidâyet :  

(2 - 53): «Ve bizim Mûsâya; hidâyete vasıl olmanız ve doğ- 
ru yolu bulmanız için kitabı [Tevrâtı] ve hak ile bâtılın arasını 
ayıran mûcizât ve şeriatı verdiğimizi de tahattür ediniz.» 

Hidâyet üzere olanlar : 
(7 - 35): «Ey Âdem oğulları, size içinizden Resûller gelip 

âyâtımı beyan eylediklerinde kim ki Allahtan sakınır, şirkten 
ve tekzibden [inkârdan] çekinir ve amellerini islâh eyler, on- 
lara korku yoktur, mahzun dahi olmazlar.» 

Diğeri : 
(98 - 5): «Onlar [kitap ehli olanlar] ancak dinlerinde hâlis 

ve batıldan temiz olarak Allaha ibâdet etmekle, namazı kıl- 
makla ve zekâtı ödemekle emrolundular ki, doğru din budur.» 

 
Sâbiî'ler hakkında (Kamûs-ul-a'lâm) in yazdıkları: (cilt — 4), (sahi- 

fe — 2911): «Sâbiî'ler; esas seyyârelere [yıldızlara] ibâdetten ibâret bir 
mezhebe tâbi' bir cemaattırlar. An-asıl Süryânî, Kildânî cinslerine men- 
sup imişler. Sonradan araplaşmışlardır. Merkezleri (Harân) [Urfa civa- 
rında] idi. 

Abbasîlerin hilâfeti zamanında bunlardan bir çok etıbba ve ülema 
yetişmiştir. Elyevm (Hille) ve (Kerbelâ) cihetlerinde bazı efradı mev- 
cuttur. 

Mülâhazam : 
Madem ki Kur'ân-ı Kerîmde îmân ve amel şartlarında Sâbiîler; ki- 

tab ehli arasında zikredilmişlerdir. O halde bu cemaat sonradan kitap 
ehli gibi bir Din ve kitap sahibi olmuşlardır. Bunların Zebûr-i Şerîfi ki- 
tap ve Hazret-i Dâvûd'u kendilerine nebî ittihaz etmiş olmaları me'mûl- 
dür. Nitekim Rusya'dan Türkiye'ye hicret etmiş ve Kars havalisinde is- 
kân edilmiş bir cemaat vardır ki, başka bir isim taşımakla beraber Haz 
ret-i Dâvûda ve Zebûr-i Şerîfe tâbi' oldukları muhakkaktır. 

Bunlardan mâdâ bir de Yahya Peygamberin yetiştirdiği bir cema- 
at vardır ki su keyfiyeti onlarda dinin esaslı bir temizlik unsurudur. 
Meselâ her birinin şahsen bir su ibriği bulundurması dinî hayatlarının 
levazımından addolunmuştur. Bunlar bir Mûsevî veya bir Müslüman gi- 
bi her türlü su ile tahârete ehemmiyet vermişlerdir. 
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Sâbikûn : 
(56 - 10 ÷ 12(10 ÷ 14)): «Bir sınıfı da sabikûndur ki, îmânda seb- 

kat ettiler [daha evvel imân etmiş idiler], onlar, nîmetleri bol 
cennetlerde Cenâb-ı-Hakka yakın olanlardır. Evvelki ümmet- 
lerde çok ve sonraki ümmette azdırlar.» 

Sâlihleri : 
(3 - 114): «Allah-ü Taâlâ'ya ve âhiret gününe îmân [eden- 

leri] mârûf ile emir ve münker'den nehy'ederler. [Yâni iyilik- 
lere sevk ederler ve fenalıklardan sakındırırlar] hayrat ve ha- 
senâta koşarlar onlar sâlihlerdendir.» 

Müttakîleri : 
(3 - 115): «Hayırdan [onların] işledikleri her şey inkâr ve 

ketmolunmayıp mükâfatı noksansız verilir. Âllah-ü-taalâ müt- 
takîleri bilir.» 

Yedikleri helâl : 
(5 - 6(5)): «Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size 

ve sizin yemekleriniz onlara helâldir.» 

MAKBUL  AMELLİLER 

(28 - 54 ve 55): «Onlara, sabırları sebebiyle mükâfatları 
iki kat verilir. Ve onlar tâat ve ibâdetle ma'sıyeti def ederler. 
[Sabrederek isyânı önlerler] ve kendilerine rızk eylediğimiz şey- 
lerden infak ederler. [Başkalarını yedirirler] bir boş ve abes söz 
işitseler; yüzlerini çevirip [söze karışmazlar ve] bizim amelimiz 
bize, sizin ameliniz sizedir, Allah size selâmet ihsan etsin, biz 
cahillerle musahabeti istemeyiz derler. [Günahlarına iştirak et- 
mezler].» 

Diğeri : 
(3 - 113): «Kitap ehlinin cümlesi müsâvî [bir halde] değil- 

lerdir. Onlardan bir taife vardır ki Allahın ibâdet ve tâatinde 
kaim olup gece saatlerinde secde eder oldukları halde Hakkın 
âyetlerini tilâvet ederler.» 

Diğeri : 
(3 - 74(75)):  «Kitap  ehlinden   öyleleri   vardır   ki   onlara   kantar- 
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larla [kıymetli şeyler]    emânet etsen sana onları    iâde eder. 
[emânete hiyânet etmez].» 
 

HİTÂB-I  İLÂHİ 

Kur'ân-ı Kerîm hakkında : 
(5 - 16 ve 17(15)): «Ey ehl-i kitap; size kitaptan gizlediğiniz 

şeylerin bir çoğunu beyan eden, ve bir çoğunu da beyandan  
sarfınazar eden Resûlûmüz ve Allah tarafından nûr ve Hakkı 
âşikâr surette gösterici kitap geldi.» 
        (18(16)): «Allah; o nûr ve kitap ile, rıza-ı İlâhîsine tâbi' olan- 
ları selâmet yollarına götürür. Ve onları izni ile zulûmattan 
[karanlıklardan] nûra [aydınlığa - hakikate] çıkarır, ve doğru 
yola hidâyet eder.» 

 

          ÎMÂNI  VE  AMELİ  BOZUK OLANLAR 

(3 - 74(75)): « [Ehli kitaptan] ve öyleleri vardır ki bir dinâr 
emânet etsen onu iâde etmez. Bunu ancak onu tazyik ile almak 
mümkündür. Onların bu hali: (bize ümmîlerin [ yâni Muham- 
medîlerin] — ehli kitaptan başkalarının — malını almakta gü- 
nah olmaz. Onların bizim üzerimizde hakları yoktur) demelerin- 
dendir. Bunun yalan olduğunu bildikleri halde Allah-ü-taalâya 
karşı yalan söylerler.» 

Dikkat : 
İşte bütün dünyada islâhına çalışılacak mühim bir mes'ele, 

bu uydurma telâkki ve telkinlerdir. Bu; câhil, harîs ve müte- 
assıp her insanın irtikâp edebileceği bir haksızlıktır, ve böyle- 
si dünyanın her Din ve mezhep sâlikleri içinde bulunabilir. Bu 
yanlış düşünceler; yalnız fertler arasında değil zümreler, hat- 
ta milletler üzerinde bile az çok te'sirini göstermekten, siyase- 
te âlet edilmekten hâlî kalmamıştır. Dünyada emniyetsizliğin 
başlıca âmili budur. İnsanlar ayni Allaha kulluk ettikleri hal- 
de, birbirlerine karşı bu haksız, pervasız fikirleri edinmeleri 
abes ve çok yazıktır, bu Allaha hiyânetten başka bir şey değil- 
dir. Her dinde her vâizin ehemmiyetle tashihine çalışacağı yan- 
lış ve fena fikirlerin ve yanlış telâkkilerin en başında bu gelir; 
en büyük câniyâne hareketlere yol açan bu fena zanlar gelir. 
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Bunlar düzelmedikçe, insan, insana nasıl emniyyet ede- 
bilir, ve insan insanla dünyada korkusuz nasıl işbirliği edebilir. 
Mûsevî şeriatı; (hükmün bir olsun, kendi hakkında hükmün na- 
sıl ise yabancıyla da öyle olsun) buyurur. 

Gerek Hazret-i İsâ ve gerek Hazret-i Muhammed Efendi- 
miz ayni esası ta'lim buyuruyorlar ki, topluca izahı şöyledir : 

«Kendine reva görmediğini başkalarına reva görme, ken- 
din için istediğin faydalı şeyleri başkaları için de iste, onları, 
kendinden ayırma, onlara alâkasız kalma.» 

Diğeri : 
(5 - 66(62)): «Onların [Mûsevîlerin ve Îsevîlerin] zâhid ve âbid- 

leri, âlimleri ne için günah sözü söylemekten, haram yemek- 
ten insanları nehiy ve men etmezler. Onların yaptıkları ne fe- 
na şeydir.» 

Diğeri : 
(9 - 35(34)):  «Ey mü'minler, yahûdî âlimlerinden ve Hıristiyan 

râhiblerinden ekserisi insanların malını haksız ve bâtıl olarak 
yerler, ve halkı Allah yolundan çevirirler. Şunlar ki altunu ve 
gümüşü hazinelerinde biriktirip Allah yolunda infak etmezler 
[muhtaçlara vermezler] onları elemli azâb ile tebşîr et.» 

Şeytana tapanlar : 
(5 - 63(60)): «[Cenâb-ı Hakkın kitap ehlinden gazab ettikleri] 

şeytana tapanlardır.» 
Kalpleri kasvet peyda edenler : 
(57 - 16): «Siz, evvelce kendilerine kitap verilenler gibi 

olmayınız. Onların Enbiyâlariyle aralarındaki zaman uzadığı 
için kalpleri kasvet peyda etti, bir çokları [bu yüzden] fâsık- 
lardır.» 

Allah yapacağını bilir : 
(22 - 17): «Îmân edenler; yahûdîler, sâbiîler, hıristiyanlar, 

mecûsîler ve müşrikler arasını kıyamet gününde Allah-ü Taâ- 
lâ fasleder. [Her bir cemaatin içindeki iyi amellileri, fena amel- 
lilerden ayırır, ona göre haklarında muamele eder] Allah; her 
şeyi görücü ve bilicidir.» 
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Diğeri : 
(5 - 20(18)) : «Yahûdîler ve Hıristiyanlar; biz Allahın evlâtları 

ve dostlarıyız dediler. Yâ Muhammed, onlara söyle ki, eğer 
dediğiniz gibi ise, size ne için günahlarınız sebebiyle [Allah] 
azâb eder. Siz de ancak onun halk ettiklerinden ve beşersiniz.» 

Diğeri : 
(5 - 66): «Eğer onlar [kitap ehli olanlar] Tevrât ve İncîlin 

ve onlara inzâl olunan kitapların hükümlerini yerine getirse- 
lerdi üstlerinden ve ayaklarının altından yerlerdi. [Onlara nî- 
met gökten yağar ve yerden biterdi]. Onlardan bir (ümmet-i 
muktaside) vardır. [Îmân ve amelleri muvafık olanlar vardır] 
onların bir çokları da ne fena amel işliyenlerdir.» 

KİTAP  EHLİ  İLE  MUAŞERET TARZI 

(2 - 109): «Haklarındaki emrini Allah size tebliğ edinceye 
kadar, onlara af ve safh'ile [müsamaha ve güzellikle] muame- 
le ediniz.»  

 KIBLE 
 

(2 - 147(145)): «Kendilerine kitap verilenlere kâffe-i âyât   ve 
mu'cizatı getirsen; senin kıblene tâbi' olmazlar. Ve sen de on- 
ların kıblesine tâbi' olurlardan değilsin. Onların bazıları [bile] 
bazılarının kıblesine tâbi' değillerdir. [Allahın istediğinden 
başka bir şey olmaz]» 

İKİ  KAT RAHMET 

(57 - 28): «Ey mü'minler [Ehl-i kitabın mü'minleri], Allah- 
tan sakının ve Resûlüne de îmân edin. Size rahmetinden iki 
kat verir ki, onunla yürür, ve hidâyet bulursunuz, ve sizi mağ- 
firet eder. Allah mağfiret ve merhamet edicidir.» 

Diğeri : 
(5 - 65): «Eğer Ehl-i kitap, Muhammede ve Kur'âna îmân 

etseler ve âsiliklerden sakınsalardı, elbette onların günahlarını 
bağışlar ve kendilerini cennet-i naîme koyardık.» 
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MÛSEVÎLER 

İSRÂÎL OĞULLARI 

                   SEÇKİNLİKLERİ:  ÜSTÜNLÜĞE  MAZHARİYYETLERİ              . 
            (7 - 140) : «[Hazreti Mûsâ kavmine dedi] Ben size Allahtan 
gayri Allah istermiyim. O Allahtır ki sizi âlemler üzerine üstün 
kıldı.» 

Diğeri : 
(45 - 16): «Biz, İsrâil oğullarına kitap, hüküm ve peygam- 

berlik verdik, onlara pâk şeyden rızk ihsan ettik onları cihâna 
üstün tuttuk.» 

Diğeri : 
(7 - 137) : «Onların [Fir'avn kavminin] zaif gördükleri ve 

hakîr saydıkları kavme [İsrâil oğullarına] oraya bereket ver- 
diğimiz şark ve garp şehirlerini mirâs verdik. Sabreyledikleri 
sebeble Rabbının güzel ve iyi vaadleri İsrâîl oğulları üzerine 
tamam oldu.» 

Diğeri : 
(44 - 30 ÷ 33): «Biz Benî İsrâîli zelil edici azâbdan ve 

mütekebbir kâfirlerden olan Fir'avn'dan kurtardık ve onların 
istihkaklarını bildiğimiz cihetle âlemler üzerine mümtaz kıldık, 
ve onlara nîmet-i uzmayı muhtevî mûcizeler gönderdik.» 

Diğeri : 
(2 - 47): «Ey İsrâîl oğulları, benim size in'âm ve ihsan ey- 

lediğim nîmetlerimi anıp hatırlayınız, ve sizi âlem'ler üzerine 
tafdîl eylediğimi [üstün kıldığımı] da hatırınıza getiriniz.» 

Diğeri : 
(2 - 123(122)): «Ey İsrâil oğulları, size inâm ve ihsân eylediğim 

nîmetimi ve sizi kavimler üzerine mümtaz kıldığımı tezekkür 
edip hatırlayınız.» 

Diğeri : 
(7 - 181): «Mahlûkatımızdan insanlara hak yolunu göste- 

rir ve hak ile adâlet icra eder, bir ümmet vardır.» 
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Diğeri : 
(7 - 159): «Mûsânın kavminden bir cemaat vardır ki, in- 

sanları hak ile irşâd ederler ve hükümlerinde hak ile adâlet 
ederlerdi.» 

İLÂHÎ  VAZİFEYE  SEÇİLMİŞ [MİSYONER] KAVİM  OLMALARI 

(32 - 23 ve 24): «Biz Mûsâ'ya kitabı [Tevrâtı] verdik. 
Ona (Mûsâ'ya] mülâki olacağından şek üzere olma. Ve o kitabı 
İsrâil oğulları için hidâyete rehber kıldık. Belâ ve musibetlere 
sabır ettikleri ve âyetlerimize tamamiyle imân eyledikleri se- 
beble, İsrâîl oğullarından emrimizle insanları hidâyete götü- 
rür İmamlar [önderler] kıldık.» 

        Seçilmiş olmaları sebebi hakkında bir izah :                      . 
        İlâhî misyonerlik hizmetine [yâni suret-i mahsusada mu- 
kaddes vazife ifâsına] İsrâîl oğullarının seçilmeleri : 

Mukaddes vazife : 
Evvelâ: bu mukaddes vazifenin [misyonerliğin] ne olduğu- 

na işaret edelim: 
Bu; Allahın varlığını, birliğini, vasıflarını, irâdelerini, 

[emir ve nehiy'lerini] dünyaya bildirmek, dünyaya her vesile 
ile aksettirmektir, ve tafsilâtı haşiye [7] dedir. 

 
 İsrail oğullarının kavimce misyonerliğe seçilmeleri: 
İsrail oğullan vaktiyle bu yüksek vazife için Allah tarafından hazır- 

lanmış, ve hazırlık tamam olunca bu vazifeye kavim olarak toptan çağ- 
rılmış, ve bilâ müddet bu vazife; kendilerine verilmiştir. 

İmdi : Ne vakit dünya bu vazifenin devam ve ifâsı için böyle bir 
cemaata ihtiyaçtan vareste kalırsa, o vakit mûsevîler dahi ismen orta- 
dan silinir. Diğer milletlere temessül ederler. Bu gün bütün dünyadaki 
mevcutları 15 milyon nüfustan ibâret olduğu hâlde Avrupalılar tarafın- 
dan bu kadar tazyik ve gadre uğrayan, katliamlar geçiren, yağmalar gö- 
ren İsrail oğullarının her muhalefete rağmen dinlerini terk etmiyerek 
Mûsevî kalmaktaki israrları; Allahın iradesi ve bir muradı neticesidir. 

Her millette hidâyetten mahrum dinsiz ferdler olduğu gibi mûsevîler 
içinde  de  böyleleri   vardır.     Allahın    imân    nasip   etmediği   bunlar,     Dine 
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OLGUNLUK 

Mûsevîler; bu vazifeye ehliyyet için olgunlaşmağa mec- 
burdular. Serî olgunluklara çilelerin şiddeti sebep olur. Bina- 
enaleyh, mütemadî ağır çileler çekmişler ve bu yüzden gayri 
tabiî bir olgunlukla dünyanın en gelişmiş, şahsî teşebbüsü 
en yüksek bir kavmi haline geImişlerdir. Netekim yukarıdaki 
âyet-i kerîmelerden (32 - 23(24)) den : «belâ ve musibetlere sabır 
ettikleri ve âyetlerimize tamamiyle îmân eyledikleri sebebi 
ile İsrâîl oğullarından emrimizle insanları hidâyete götürür 
imamlar kıldık.» buyuruluyor ki: Burada (cefaya sabır) in ifâ- 
de  ettiği  mânâ;   çile  ile  olgunluktur.   Ve  bir   insan   için   gerek   Al- 

 
inanmamalarına rağmen Dinlerini değiştirmezler. Çünkü değiştiremez- 
ler. Allahın irâdesine [bilir bilmez, ister istemez] tâb'i olmakta devam 
ederler. 

Hıristiyanlardan (teslise) sapanlar, (tevhît) akîdesine avdet edinceye 
kadar, yâni: (Baba allah), (Ana allah), (Oğul Allah) diye üç Allaha inan- 
mak hadisesinin hakikat olmadığı tamamiyle anlaşılıp bu, siyasi fikir, ve 
siyasî gaye mahsulü olan hadis akide terk edilinceye kadar; ve bu mü- 
rettep siyasî fikrin mahsulü olarak: Başka milletlerin dalâlet ehli olduk- 
ları nazariyesi terk edilinceye kadar (yâni, Hıristiyanlardan gayri üm- 
metler de, ayni müsavî haklara mâlik insanlardır. Onlar da meşru du- 
ruma maliktirler ve Allah indinde veya Hazret-i İsâ nazarında merdûd, 
menfur değillerdir. Hakikati kabul edilinceye kadar) Mûsevîler mevcu- 
diyetlerini muhafaza ve müdafaa edeceklerdir. Zira hıristiyanların bu 
ayrı kanaatde olanları vardır. Nitekim haçlı seferler, engizisyon mezâlimi 
bu kanaattan [başka Din ve mezhepte olanların mel'un telâkkisinden] 
doğmuştur. 

İşte : 
Ne vakit siyasi eller halktan ellerini çekecek o vakit hak ve hakikat 

aydınlanacak, herkes rahat edecek ve Mûsevîler için [kendilerine hayat 
hakkı te'min maksadiyle suret-i mahsusada] büyük bir gayret sarfına lü- 
zum kalmıyacaktır. 

Bu gayret ve faaliyeti binlerce senedenberi sarf eden musevilerin 
içinde,   bu   hakikatleri,  inceden   inceye   ve  derinden   derine   tamamen   bilme- 
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lah hizmetine, gerek halk hizmetine en elverişli vasıf; olgunluk- 
tur, tekâmüldür.  

Diğer âyet-i kerîmede: (44 - 30 ÷ 33(32))de de: (ve onların is- 
tihkaklarını bildiğimiz cihetle âlemler üzerine mümtaz kıldık) 
buyuruluyor ki: buradaki (istihkak); ehliyyet ve kabiliyyetin 
karşılığıdır, ve delâlet ettiği mânâ; olgunluktur. 

Netekim:   
 Şu âyet-i kerîme; bu esası tenvîr buyurmaktadır. (28 - 5 

ve 6): «Mısır diyarında hakîr ve zayıf olanlara lutuf ve inâyet 
 

 
miş olanları bulunabilir. Öyleleri sırf bu gayreti, tehditler, tehlikeler kar- 
şısında canlarını, mallarını, istikballerini, bir kelime ile yaşama hakla- 
rını kurtarmak için gösterdikleri zannında bulunmuş olabilir. Fakat ha- 
kikatta bu; ilâhî bir tertipdir. Mûsevîler bu tazyiki görecekler ki, sebep- 
lerini iyice düşünebilsinler ve herkesi düşündürebilsinler ve ondan kur- 
tuluş çâresine azimle tevessül etsinler ve bu hususa herkesin alâkasını 
çeksinler ve nihâyet kendilerini haksızlıktan kurtarırken dünyayı da 
haksızlıklardan kurtarmış olsunlar. 

İmdi :  
Hak, kuvvete hâkim oluncaya kadar; Allah hukûku ve insan hukûku 

her benliğin üstünde hakimiyetini tesis edinceye kadar mûsevîler hak 
davasında çalışmağa [mecburen] devam edecekler ve yer yüzünde insan- 
ların musavatı gayesini takip edecekler, türlü unvanlarla insanî cemiyet- 
yetler kuracaklar ve insanların hem insanlık fikirlerinin ve cevherlerinin 
inkişafına vesile olacaklar, hem de dünyayı herkese müsait bir hale ge- 
tireceklerdir. Allahın görünen muradı bu olsa gerektir. Ve bu böyle ola- 
caktır. 

Seçilme sebepleri : 
Seçilme sebebi, İsrâîl oğullarının olgunluklarıdır. Allaha; kendi di- 

nini yaymak için Allah mefhûmunu kavrayabilecek olgunlukta bir ce- 
maat lâzımdı. 

Cenab-ı Hak kendi hizmetine böylece uygun bir kavmi çağırmak is- 
tediği zaman, yer yüzünde en olgun kavim İbrânîler yâni İsrâîl oğulları 
idi.  

Sebebi : 
Zira dünya kavimleri içinde en büyük ıstırabı onlar çekmiş ve baş- 

216 



etmek, onları metbû' ve imamlar kılıp Fir'avn'in ve kavminin 
mallarına, mülklerine vâris eylemek murad ettik. Onlara arz- 
da kuvvet ve temkin veririz.» 

    BENÎ  İSRÂİLE ALLAHIN NÎMETLERİ 

Mûcizelerle yaşamaları : 

(20 - 77 ve 78(80)): «Ey İsrâil oğulları, biz, sizi düşmanınızdan 
kurtardık. (Tûr) un sağ tarafında size Tevrâtı vermek için va- 
idleştik, ve size gökten kudret helvası ve bıldırcın indirdik 
[çölde sizi mûcizelerle besledik].» 

Nelerden kurtuluş ve çilede gaye : 
(2 - 49): «Ey İsrâîl oğulları sizi âl-i fir'avn'dan kurtardığı- 

mı da hatırlayın, onlar size en fena ve şiddetli azâbı çektiri- 
yorlardı. Erkek çocuklarınızı kesip kızlarınızı hayatta bırakıyor- 

 
kalarına nisbeten fevkalâde ahvâl ve fena şartlar içinde en fazla olgun- 
laşmış kimseler onlardı. 

Firavunlar; onları Mısıra iltica etmiş yabancı bir kavim sayıyordu. 
Mısırda kuvvet peyda etmemeleri için onları ruhan ve ahlâken ve mad- 
deten en zayıf bir hale düşürmek için her fena muameleyi, türlü işken- 
ceyi hiç merhametsizce tatbik ediyor, onların her gün biraz daha varlık- 
larını eziyor, insanlıklarını tahkir ediyor, tereddiye düşmeleri için onları 
zillete alıştırıyor, ve nüfuslarını tedricen tüketmek için erkek çocukla- 
rını doğar doğmaz boğduruyordu. Nitekim Hazret-i Mûsâ o devrede dün- 
yaya gelmiş ve validesi tarafından [gözü önünde boğmasınlar diye] be- 
şiği ile birlikte nehrin akar suyuna bırakılmıştı. İşte, sonra herkesçe 
malûm tarzda Allah: Hazret-i Mûsâ'yı suda giderken Firavne ve zevce- 
sine göstermiş ve onlarda merhameti ile tecelli ederek çocuğu evlât ola- 
rak benimsemelerini te'min buyurmuştur. 

İsrâil oğullarını kurtarmağa memur olacak olan Hazreti Mûsâ, Fi- 
ravnın sarayında büyüye dursun, İsrâil oğulları da günden güne istirap- 
tan, bezginlik duyuyordu. Fakat bu hal, İsrâil oğullarını gafletten uyan- 
dırıyor ve kendilerine bir kurtuluş yolu aratıyordu. Kurtuluş için kendi- 
lerinde kabiliyet göremeyince gözlerini bir kurtarıcıya diktiler. Onlar 
için Firavnın ordusuna galip gelecek bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. Bu da 
Allahtan   gayri  kim  olabilirdi.   Büyük  babaları  İsrâîl   [yâni  Hazret-i  Yâkûb] 
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lardı ve bunda sizin için Rabbınız tarafından büyük iptilâ ve 
imtihan [tekâmül gayesi] vardı.» 

Bulutlarla gölge te'mini mu'cizesi : 
(2 - 57) : «Ve üstünüze bulutları gölge ettik, ve size kud- 

ret helvası ile bıldırcın indirdik. Ve rızk eylediğimizi iyi ve 
helâl şeylerden yiyin dedik. Onlar; bize zulm etmediler ve lâ- 
kin kendi nefislerine zulm ettiler.» 

Diğeri : 
(5 - 22(20)): «Zikredin şu vakti ki: Mûsâ kavmine, ey kavmim, 

Allah-ü-taalâ'nın içinizde peygamberler ve padişahlar kılma- 
sı ve size âlemlerden kimseye verilmiyen şeyleri [nîmetleri] 
vermesi ile üzerinize olan nîmetlerini [daima] hatırlayınız.» 

MÛSEVÎ  ŞERİATİNDE  KISAS  ESASI 
 

(5 - 48(45)): Ve onda [Tevrâtta] Beni İsrâîl üzerine nefse ne- 
fis, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, ve ceriha- 
lara kısas [aynen karşılığı yapılmasını] farz ettik. Bunda tasad- 
duk ve affeyleyene o sadaka ve affı; kefarettir. Allahın indirdi- 
ği şeyle kim ki hükmetmez onlar zâlimlerdir.» 

 
ve Hazret-i İshak ve Hazret-i İbrâhîmden Allah hakkında haberleri vardı. 
Mısırda putperestler arasında uzun müddet yaşamaları dolayısiyle vakıa 
cedlerinin dininden, uzak kalmışlar ve muhitlerine bakarak onlar da pu- 
ta tapmağa başlamışlardı. Fakat yüreklerinin en iç noktasında büyük 
babalarının Allahına bir nokta bırakmışlardı. İstiraplarından kurtul- 
mak için her putu çağırdılar. Sesvereni, acıyanı, el uzatanı olmadı amma 
bu istimdadı Allah duydu. Hazret-i Mûsâ'da Mısır dışında bir gün ko- 
yunlarını otlatırken Allah Mûsâya seslendi ve onu İsrâil oğullarını Mı- 
sırdan kurtarmağa memur etti. Hattâ Hazret-i Mûsâ (Yâ Rabbi seni 
kim gönderdi derlerse onlara ne diyeyim?) dedi. 

Cenâb-ı Hak da: (O!) [Yehova] gönderdi dersin buyurdu. Yine Haz- 
ret-i Mûsâ: (O, kimdir diye sorarlarsa ne diyeyim) dedi, Cenâb-ı Hak: 
(Babanız İbrâhîmin, İshâkın, Yâkûb'un Allahı) gönderdi dersin, buyur- 
du. Ve sebep olarak da (Allahın onların feryadlarını işittiğini ve acıyıp 
kurtarmağa gönderdiğini) söylemesini tenbih buyurdu. •/• 
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Te'diblerini icap ettirmiş menfî hareketleri 
Buzağı vak'ası : 

Te'diblerini icap ettirmiş menfî hareketleri 

(2 - 51) : «Şunu da zikrediniz ki Mûsâya [Tûr'da] kırk ge-
celik bir bulunma zamanı tâyin eyledik, sonra siz [o; Turda
iken] onun arkasından buzağıyı Tanrı edinerek ona taptınız, ve
bununla nefsinize zâlimlerden oldunuz.» 

Buzağı vak'ası : 
(2 - 51) : «Şunu da zikrediniz ki Mûsâya [Tûr'da] kırk ge- 

celik bir buluşma zamanı tâyin eyledik, sonra siz [o; Tûrda 
iken] onun arkasından buzağıyı Tanrı edinerek ona taptınız, ve 
bununla nefsinize zâlimlerden oldunuz.» 

 
İşte : 
Görülüyor ki: İsrâîl oğulları istirabla olgunlaşmış ve istirap neticesi 

tam bir ihtiyaçla kurtarıcı Allahı aramış ve Allah da tam bu devrede 
onları Dine çağırmağı uygun bulmuş ve Din yoluyla kurtulacaklarını an- 
latmış (siz benim emirlerimi dinlerseniz ben de size Allah olur, şânımın 
iktizasını yaparım) buyurmuş. 

İmdi: Misyoner kavim bir istirap çocuğudur. İstirabın ne olduğunu 
herkesten iyi bilmiş, ve onu bu güne kadar türlü vesilelerle tatmağa 
devam etmiştir. 

Netice : 
Mûsevîler böyle tâ bidayetten itibaren ıstırap çekerler, fakat dertle- 

rinin ilâcı da yine ıstıraptır. 
Beşeriyetleri hasebiyle gaflete düşüp Allaha olan misyonerlik mü- 

kellefiyyetlerini Mûsevîler unutulmuşlar fakat unuttukça da yeniden is- 
tiraba düşmüşlerdir. Yâni, Allaha sarıldıkça istiraptan kurtulmuşlar, 
gaflete düştükçe istiraplara uğramışlar ve tekrar Allaha sarılmağa mec- 
bur olmuşlardır. Binlerce sene evvel kırallıklarının yıkılması, topyekûn 
putperestler içine defalarca esârete götürülmeleri, fakat her biri — ki 
mutlaka bir Tevrat-ı Şerif taşımağa Dinen mecburdur — gittikleri yer- 
de Tevrat-ı şerif okumaları, ve o muhitlerde Allahı tanıtmağa vesile ol- 
maları, ve nihâyet bütün Avrupaya, Amerikaya ve şarka dağılmaları, ve 
hep yeni muhitlerinde Havralar te'sis ve ibâdetlerine devam etmeleri; 
İlâhî muradın husuli için İlâhî tertiplerin neticesidir. Bu çileler, bu da- 
ğılmalar; hep esas hizmete yarayan âmiller olmuştur. Ve Hazret-i İsâ on- 
ları [misyonerliklerinden uzaklaşıp kendi ticaretlerine daldıkları bir de- 
virde] İlâhi vazifelerine dâvet için gelmiştir. 

Kur'ân-ı Kerîm'den : 
(2 - 82): «Onlar ki îmân ettiler ve sâlih amel [iyilik işleri] işlediler. 

İşte onlar cennet ehli olup orada daim olarak kalırlar.» 
219 



Diğeri : 
(20 - 92 ve 93(95 ÷ 96)): «Mûsâ [Sâmiri'ye-Altun buzağıyı yapana]: 

(ey Sâmirî, seni bu işe ne sevk etti.) diye sordu. Sâmirî de: (be- 
nî İsrâîlin görmediklerini ben gördüm. Meleğin [Hazret-i Ceb- 
raîlin] ayağını bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu altun 
ve gümüşün içine koydum. Buna nefsim sevk etti, ve aldattı.) 
dedi.» 

Diğeri : 

(7 - 153) : «Şunlar [İsrâîl oğulları] ki, fena şeyleri [altun 
buzağıya tapmak işini] işlediler, ve sonra bundan tövbe ettiler, 
ve îmân eylediler. Rabbın günahtan sonra tövbe edenleri mağ- 
firet eder. Rahîmdir.» 

Diğeri : 

(2 - 54) : «Mûsâ kavmine: ey kavmim muhakkak siz, buza- 
ğıya tapmanızla nefsinize zulmettiniz, hemen Rabbınıza tövbe 
ediniz, ve nefslerinizi öldürünüz. Bu, Rabbınız indinde sizin 
için hayırlıdır dedi.» 

Diğeri : 
(2 - 61) : «Siz Mûsâ'ya, biz bir türlü yiyecek ile sabrede- 

meyiz. Bizim için Rabbına dua et de bize sebze, hıyar ve ka- 
bak, buğday, mercimek, ve soğan gibi toprağın inbat ettiği [bi- 
tirip yetiştirdiği] şeylerden çıkarsın, dediniz. O vakit Mûsâ, si- 
zin için hayırlı olan şeyi daha âdî şeylerle değişmek mi istiyor- 
sunuz. Öyle ise Mısıra gidinizki istediğiniz şeyler orada var, 
dedi. Allah-ü-taalânın mûcizelerini inkâr ve Peygamberleri 
haksız katleyledikleri için onlara zillet ve meskenet vuruldu. 
Ve Allahın gazabına müstahak oldular. Ve bu fena hâllerin on- 
larda hasıl olması, Allahın emirlerine âsîlik ve hudutlarını te- 
cavüz ettiklerinden dolayı idi.» 

Diğeri : 
(7 - 177(167)): «O zaman Rabbın kıyamet gününe kadar yahu- 

dileri zelîl ve şiddetli azâba dûçar edecek kimseyi göndermeği 
hükm ve îlâm etti.» 
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Sebt [Cumartesi] gününe riayetsizlik : 
(7 - 163) : «Sebt gününün hürmetine [Mûsevîler] tecâvüz 

ve taaddî eylediler. Fıskleri sebebiyle onları bu surette belâya 
dûçâr ve imtihan eyledik.» 

Diğeri : 
(7 - 165) : «Onlar [sebtin hürmetine tecavüz edenler] 

kendilerine olan nasihati kabul etmediklerinden; nehiy eden- 
lere necât verdik. Nefislerine zulm eyliyenleri; Allahın emrin- 
den çıkdıkları sebebiyle şiddetli azâb ile kahrettik.» 

(166) : «Onlara nehiy olundukları fiilden fârig olup rücu' 
etmedikleri cihetle zelîl ve hakîr maymunlar olunuz dedik.» 

Diğeri : 
(16 - 124) : «Onda Resûlleriyle ihtilâf edenlere sebt [Cu- 

martesi] günü haram kılındı.» 

Diğeri : 
(2 - 87) : «Her ne zaman nefsinizin hevâsına uymıyan şey- 

le [şeyi öğretmekle] size bir Resûl gelse, ona karşı kibir gös- 
terdiniz. Bir kısmını inanmayıp tekzip [inkâr] ettiniz ve bir kıs- 
mını da katlettiniz.» 

PADİŞAHLIK  

Padişahlık talebi ile işledikleri hatâ : 

(2 - 246) : «Benî İsrâîlden bir kavmi görmedinmi ki Mûsâ- 
dan sonra kendi peygamberlerine, bize bir padişah yap ki 
onun kumandasında Allah yolunda cihad edelim dediler. O 
Nebî; korkarım ki, üzerinize kıtal farz olunsa mukaatele etmi- 
yesiniz? dedi.» 

Dikkat : 

Bu âyet-i kerîme; İslâm dininin bidayeti olan Mûsevîlik- 
ten  itibaren  padişahlığın  te'sisinin   Allah   indinde   nasıl   telâkkî 
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buyurulduğuna dair olan malûmatı [8] nci hâşiyeye dercediyo- 
rum. 

 MUHALEFET TEZAHÜRLERİ 
(4 - 64(66)): «Biz onlara [Benî İsrâîle olduğu gibi] nefislerinizi 

katlediniz ve diyârınızdan çıkınız diye farz etmiş olsaydık, bu- 
nu icrâ etmezlerdi. Ancak pek azı icrâ ederlerdi.» 

Diğeri : 
(5 - 27(24)) : «İsrâîl oğulları; yâ Mûsâ: o zorba kavim orada ol- 

dukça biz ebediyyen oraya girmeyiz. Sen ve Rabbın git onlar- 
la cenk et. Biz burada otururuz dediler.» 

İmdi : 
(5 - 29(26)): «[İsrâîl oğullarının, arz-ı mukaddese harben gir- 

meleri emrine itaatta kusur ettiklerinden dolayı Cenâb-ı Hak 
da arz-ı mukaddesi] [Filistin diyârını] onlara kırk sene haram 
kılmıştır.» 

Dikkat : 
Bu   mukaddes   kelâm;   şeriat   mertebesinde   irâd   buyurul- 

 MÛSEVÎLİK DEVRİNDE İLK 
PADİŞAHLIK TALEBİ 

Dünyada Din devri başladığı zaman Allah, hak Padişah olduğunu 
ilân buyurmuş ve ilk hak dine girmiş olan mûsevîleri Allah, zamanın 
Peygamberine günün iktizasına göre verdiği [Vahy' eylediği] emirlerle 
sevk ve idâreye başlamış ve böylece cemiyette tam bir birlik teessüs et- 
miş, hukuk'da tam bir müsavat [eşitlik] hasıl olmuş, bir Allahın önünde 
kardeş bir cemaat vücut bulmuş, hak ve adalet tam mânâsı ile hâkim 
ve câri olmuştu. 

Allah kusursuz olduğu için ef'alinden gayri mes'uldü [sorumsuzdu]. 
Allahtan gayri herkes ise, ef'alinden Allaha karşı mes'ul [sorumlu] bulu- 
nuyordu. 

Mûsevîler içinde bir takım ihtiras adamı politikacılar bu durumu 
şahsi menfaatlarına uygun bulmadılar. Onlar [putperestlerde olduğu gibi] 
beşerî saltanat kurmak gayri mes'ul mevkiler elde etmek, fevkalâde ka- 
zançlar imtiyazlar elde etmek sevdasına düştüler ve ayni fikir ve hırsda 
bulunanlar birleştiler ve zamanın Peygamberine (biz padişah isteriz) de- 
diler. Tafsilatı aşağıdadır: ./. 
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muştur. Bunun hakikati ne olduğu [9] numaralı hâşiyeye der- 
cedildi. 

ŞERİAT HÜKÜMLERİNİN ŞİDDETLİ OLMASI SEBEPLERİ 
Haram kılınan şeyler : 
(4 - 159 ve 160(160 ÷ 161)): «Yahûdîlere nefislerine zulümleriyle, bir 

çoklarına Allahın yolunu kapamaları ile, nehiy'olundukları 
hâlde ribâ'yı [faizi] almalariyle ve insanların malını haksız, ve 
batıl olarak yemeleriyle; kendilerine evvelce helâl edilmiş olan 
iyi ve leziz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir ve münkir 
olanlara elemli azâb hazırladık.» 

Diğeri : 
(6 - 146) : «Ve Yahûdîlere her tırnaklı hayvanı harâm et- 

tik. Ve sığır ile koyunun bağırsaklarına ve kemiklerine yapı- 
şık olan ve gövdelerinde bulunan [yağları] müstesna    olmak 

 
Musevî Mukaddes kitaplarından : 
(Mülûk-i-Evvel — 8 — 4: 7) [hülâsa]: «İsrâil ihtiyarları; (Samuel) 

Peygamberin yanında toplanıyorlar ve diyorlar: (Sen ihtiyar oldun, 
oğulların ise senin mesleğinde [doğru] yürümüyorlar [rüşvet alıp hakkı 
iptal ediyorlar] şimdi cümle [putperest] taifelerde olduğu gibi üzerimize 
bir Melîk [padişah] nasb et ki, bize hükmetsin. 

(Samuel) Peygamber bundan alınıyor [niyetlerindeki fenalığı anlı- 
yor] ve Allaha dua edip emir diliyor. Allah şöyle mukabele buyuruyor: 

./. 

 HÂLİN HAKİKATİ ŞÖYLEDİR 

1 — Allah isteseydi İsrâil oğullarında irâdesi tecellî eder ve onlar 
dahi emrolunan yere gitmeğe kalkarlardı hakikatte onların gitmeyip 
kırk sene çölde kalmalarını Allah istedi. Tâ ki: 

Mısırdan yeni çıkan, tamamiyle bozuk mütereddi eski nesiller, çöl- 
de tamamiyle ömürlerini bitirsinler ve onların yerini; çölde doğmuş saf, 
Din terbiyesi içinde büyümüş, İlâhî alâkası, ilâhî gayreti, hürriyet ve is- 
tiklâl aşkı son dereceye yükselmiş, insanlık şahsiyyeti, vakar ve haysiy- 
yeti vücud bulmuş, ahlâklı vicdanlı nesiller alsınlar. Ve onlar; önlerinde- 
ki  çok  çetin   muharebelere  tahammül  edebilsinler.  Yeni  ideallerini;  fânî 

./. 
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üzere iç yağlarını da harâm eyledik. Bunu, onların dik başlılık- 
ları ve isyanları cezası olarak yaptık.» 

 TE'DİB İRÂDESİ TECELLİSİ 

(5 - 67(64)): «Biz onların [İsrâîl oğullarının] arasına kıyamete 
kadar devam edecek buğz'u ve adâveti [hıncı ve düşmanlığı] 
koyduk. Her zamanki nâire-i harbi yakmak isterler [harp ateşi- 
ni çıkarmak isterler.] Allah onu söndürür. Yer yüzünde fesat 
çıkarmağa çalışırlar. Allah-ü Taâlâ müfsidleri sevmez.» 

Diğeri : 
(7 - 168) : «Ve onları [Yahûdîleri] parça parça ümmetlere 

ayırdık; onlardan sâlihler olduğu gibi, bunun gayrı olanlar da 
vardır.» 

 
(kavmin sözlerini ve sana söylediklerinin kâffesini dinle, zira [onlar] 
seni reddetmediler. Ancak üzerlerine hükûmet etmekten beni reddetti- 
ler) buyuruyor. 

ALLAHIN TÂRİFİ 
VE İSTENEN PADİŞAHLIĞIN MÂHİYYETİ 

Hükümdarlık nedir : 
(Mülûk-i-Evvel — 8 — 8 ve 9) [hülâsa]: «[Allah] onlara: Âşikâre şe- 

hâdet edip üzerlerine hükûmet edecek [beşer] Melik'in [Padişahın] usû- 
lünü haber ver. [buyuruyor.]» 

(8 — 10÷18) [hülâsa]: «Samuel [Peygamberin]; padişahların usûlü 
[tatbik ettikleri usûl] hakkında [Allah] Rabbin emri ile kavmine beya- 
natı:» ./. 

 
hayatlarına üstün bir izzet ve kıymette tutsunlar. Böylece Filistine zorla 
yerleşebilsinler sonra da bütün Putperest kavimlerden mürekkep olan 
muhitlerinin vaki' olacak hücum ve taarruzlarına karşı koyabilsinler, Fi- 
listini müdafaa edebilsinler. Ve Putperesliğin nefsin kötü temayüllerine 
uygun câzibelerine karşı koyabilsinler, Putperestliğe kapılmaktan, katıl- 
maktan kendilerini korusunlar. 

Zirâ Mısırdan çıkıp çöle gelen nesiller Mısırda tahakküm altında zil- 
lete alışmışlar, ahlâkan tamamiyle ruhsuz, yoksul kalmışlardı. Onlar 
canlarını  korumak   için   bütün   o   hareketlere   katlanmışlardı.   İmdi  bu   bo- 

./. 
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Diğeri : 

            (7 - 138): «Mûsâ; siz câhil bir kavimsiniz [dedi].» 
(139) : «Bunlar; bir kavimdir ki halleri, onları helâk  
eder.» 

Diğeri :  

(5 - 81(78)): «Benî İsrâilden kâfir olanlara Dâvûd, ve Mer- 
yem oğlu Îsâ lisaniyle lânet olundu; bu lânet onların isyânı ve 
hadlerini tecavüzleri sebebiyle idi.» 

Dikkat : 
Fakat iyi dikkat edelim ki: bu lânet; Hazret-i Dâvûd ve- 

ya Hazret-i İsâ tarafından değil, Allah tarafından edilmiştir. 
Allah, ettiği lânet için Hazret-i Dâvûd ve Hazret-i Îsâyı ifade va- 
sıtası olarak kullanmıştır. 

 
— Oğullarınızı alıp kendisi için arabaları ve atları üzerine koyacak 

[onları arabacılıkta, seyislikte ve arabaları önünde koşan yol açıcılıkta 
kullanacak] onlar dahi arabaları önünce koşacaklar. 

— Onları [erkekleri], kendisine binbaşı ve elli başı nasb edecek. On- 
lar da [Padişahın] tarlalarını sürüp biçinini biçecekler ve harp aletlerini 
ve araba aletlerini dahi yapacaklar. 

— Ve kızlarınızı alıp ıtırcı [levantacı] ve aşçı ve ekmekçi tayin ede- 
cek. 

— Tarla, bağ ve zeytinliklerinizin iyisini zabt ederek kullarına [sa- 
dık bendelerine] verecektir. ./. 

 
zuk nesiller ya ahlâkan veya şahsen değişmek lâzımdı. Fakat o insanlar 
kolayca, bu itiyadı, kanaati, hâli nasıl değiştirebilirlerdi? Allah onları 
değiştirdi. Hatta Allahtan Filistini feth irâdesi tecelli ettiği zaman Haz- 
ret-i Mûsâya halet' olan ve yeni nesilleri Filistin harekâtında sevk ve 
idâreye memur güzide bir zat olan Hazret-i Yeşu' ile diğeri (Kâlib)den 
maada hayatta kimse kalmamıştı. ./. 
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İmdi : 

Allahtan gayri hiç kimse, [Nebî olsun, velî olsun, her 
kim olursa olsun] kendiliğinden değil bir milleti, hatta bir fer- 
di bile tahkir, tezlîl etmek hakkını haiz değildir. Bu hak; yalnız 
Allahındır. İnsanların Rabbı; Allah-ı azîmüşşânındır. Yaradan, 
yaşatan O dur; O ister azarlar, ister över, hak onundur, mah- 
lûk onundur. İnsanlara düşen vazife; bir insan veya kavim hak- 
kında Allahın ettiği muahaze veya medihden ibret, hisse, ders 
almak, muahaze edilen hallerden, hareketlerden kaçınmak, 
övülenlerine doğrulup özenmektir. Yoksa, Allah falan kimseye 
veya falan millete ağır tenkitte bulunmuştur diye onlara kar- 
şı ayni lisanı kullanmak, ayni tavrı takınmak kimsenin hakkı, 
haddi değildir. Bundan büyük küstahlık, terbiyesizlik olmaz. 

 
— Ekinlerinizin ve bağlarınızın öşrünü alıp kendi hademesiyle kul- 

larına verecektir. 
— Ve köleler ile cariyelerinizi ve en alâ yiğitlerinizi ve merkepleri- 

nizi alıp kendi işinde kullanacaktır. 
— Sürülerinizin öşr'ünü alacak sizler dahi köleleri olacaksınız. 
— Ve kendinize intihap ettiğiniz padişahınız sebebinden o gün [pe- 

şimanlıkla] feryat edeceksiniz. Lâkin Rabb [Allah] sizi o gün dinlemiye- 
cektir. •/• 

 
Allahın İsrâil oğullarını çöle getirip kapamasının bir hikmeti de 

orada kendilerini diğer Putperest kavimlerle ihtilâttan menetmek yeni 
nesillerin yetişmesini beklemekti. Zira bu ihtilât, mevcutları baştan ve 
yoldan çıkarabilirdi ve maksat kaybolurdu. İşte hakikatte İsrâil oğulları 
bu maksatla çöle nakledilmiş ve orada kırk sene dünyadan tecrîd edil- 
mişti. 

Netekim: şöyle buyurulmaktadır. 
Kur'ânı kerîmden — 44 — 15): «Biz azâbı az bir şey [üzerinizden] 

def etsek siz derhal şirkinize [eski Putperestlik hayatına] avdet edersi- 
niz.» . /. 
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İyi bilelim ki böyleleri; azarlanıp muahaze edilenden daha 
tehlikeli bir gaflete kendini kaptırmıştır. Allahın gayreti; kulu 
kula ezdirmeğe, hırpalatmağa müsait değildir. 

Mûsevî mukaddes kitabında bir Allah kelâmı vardır. Me- 
âli şudur. «Sen, harab ettin, gel şimdi de sen harab edilecek- 
sin.» buyurulduğu gibi böyle küstahlara da bir gün Allah; (sen 
hırpaladın gel şimdi de sen hırpalanacaksın) diye hakkında ga- 
zab izhâr edebilir. 

Hakikat şudur : 
Allahın kulunu tahkîr eden; Allaha hürmetsizlik etmiş 

olur. Allahın kulunu inciten; Allahı incitir. Kula eziyet eden, 
Allaha eziyet eder. 

İnsanlara düşen vazife, cümle hakkında salâh niyâzıdır; 
şimdi şu âyet-i kerîmeyi okuyalım: 

 
Peygamberin cevabı : 
(Mülûk-i-Evvel — 10 — 19) [hülâsa]: «[Samuel Peygamber mûsevî- 

lere hitaben] sizi, cümle belâ ve muzayikalardan kurtaran Allahınızı bu- 
gün reddedip ona: mutlaka üzerimize bir padişah nasb eyle dediniz.» 

Diğeri : 
(10 — 24: 25(24)): [hülâsa] — [Mûsevîlere padişahlık etmek üzere 

intihap 
edilen kimseyi Peygamber gösterince] Bütün kavim gülbang çekerek 
[alkış tezahürleri göstererek] yaşasın padişah dediler. 

Dikkat : 
Mûsevî mukaddes kitabındaki bu mufassal bahsin bir kısmını, on- 

ları da hülâsa olarak dercettim. Şimdi de padişahlığı ayni mealde tarif 
ve tavsif eden Kur'ân-ı kerim âyetini derc ediyorum:
 ./
. 

 
Diğeri : 
(5 - 82(79)): «Onlar birbirini işledikleri fena işlerden men' ve nehiy et- 

melerdi, ve ne fena iş işlerlerdi.» 
Diğeri : 
(2 — 96): «Sen onları [Yahûdileri] insanların hayatına müşrikler 

den daha ziyâde yaşamağa haris bulursun, onlardan her biri bin sene 
yaşamağı sever ve ister.                       
 ./
. 
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(5 - 14(13)): «Mîsak ve ahidlerinde durmamaları sebebiyle 
onlara lânet ettik, ve kalplerini katı kıldık. Kelâmı [Tevrâtı] 
tagyir ve tahrif ederler. Onda zikr ve ihtar olunan şeyden nasib- 
lerini unutup terk ederler. Sen onların hıyanetlerine dâima 
muttali' olursun. Onlardan ancak pek azı hiyânet etmezler. [Fa- 
kat] onlara af ve safh ile muamele et, Allah-ü-taalâ iyilik ve ih- 
san edenleri sever.» 

İşte : 
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede de ayni muahazayı tekrar 

ediyor ve Peygamber efendimize (sen de onların hiyânetlerine 
daima   muttali'  oluyorsun)  buyuruyor.   Fakat   sen   onlara   af   ve 

 
[8 inci hâşiyenin devamı] 
(27 — 33(34)): «Padişahlar bir memlekete girince o şehri harap ve ifsâd 

ederler. Azizlerini zelîl ve esir ederler. Onların işleri böyledir.» 
Mûsevîlerde krallık : 
Krallık sistemi musevîleri ıstıraba, tefrikaya düşürdü, felâkete, iz- 

mihlâle götürdü. Kralların kâh saltanatlarını genişletmek hırsı, kâh da- 
hilde aleyhlerine ayaklananlara karşı saltanatlarını muhafaza kaygusu, 
İsraîl oğullarını dış ve iç muharebelerinde mütemadiyen çarpıştırdı, her 
cihetten zayîf düşürdü. Bu zaaftan dışta fırsat bekliyen putperest hü- 
kümdarlar istifade için Mûsevîlere saldırdı. ./. 

 
Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme vesilesiyle şu ciheti de hatırlatalım ki: Mûsevî şe- 

riat kitabında müeyyideler sırf dünyevîdir. Âhiret ni'metleri meskût ge- 
çilmiştir. Meselâ Cenâb-ı Hak: (eğer emirlerini tutarlarsa onlara çok 
mal, çok evlâd, çok servet, uzun ömür, mallarına bereket, hepsine tam 
sıhhat, selâmet, emniyyet esaslarında bütün dünya nimetlerini ihsân bu- 
yuracağını vaad ve eğer emirlerini tutmazlarsa o vakit bu nimetlerin 
mahrumiyetlerine uğrayacaklarını her türlü belâ ve musibete dûçar ola- 
caklarını) ihtar buyurur. 

Sebebi şunlardır: 
1) İsrâîl oğulları o devirdeki nesillere nazaran nisbî bir olgunluğa 

ermiş ve Allahı tanıyacak bir beşeri çağa gelmiş olmakla beraber yine 
çocuk zihniyetli idiler.  Bu  da   pek   tabii   idi.   Zira   emsalleri;   bütün  dünya- 

./. 
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müsamaha ile muamele et diye îkaz ediyor. Demek ki tenkit ve 
takbih hakkı yalnız Allahındır. Kulun kula fena muamelesine 
cevaz yoktur. 

HIRİSTİYANLAR 

HAVÂRÎLER 
Havârîlere :  
(23 - 52(51)): «Ey Resûller [Havârîler] helâl şeylerden yiyin, 

ve amel-i sâlih ve [iyilik işleri] işleyin, ben sizin işlediklerinizi 
bilirim.» 

Birlik : 
(23 -  53(52)):  «[Cenâb-ı Hak  Havârîlere  hitaben:]   Muhakkak 

 
Neticede : 

1) Mûsevîler dış düşmana karşı âciz duruma düştüler, def'atle is- 
tilâya ve esarete uğradılar. 

2) İçde, öne düşen sergerdeler mûsevîlerin bir kısmını putperest- 
liğe saptırarak başlarına geçtiler. Putperest hükümdarlıklar kurdular. 
Mûsevîler böylece uzun devreler dinli, dinsiz cemaatler halinde ve ikiye 
bölünmüş Kırallar idâresinde kaldılar. Maddeten ve mânen büsbütün 
zaafa düştüler. ./. 

 
da henüz mükellefiyyet yaşına girmemiş, henüz oyuncakla oyalanan ço- 
cuk gibi, ve Allah mefhumuna akıl erdiremeyip putlara tapan çocukluk 
halinde idiler. Onlara şeriat müeyyedeleri olarak ahretten, mahşerden, 
cennetten, bahs etmek pek erkendi. Bir şeyin müeyyide olması için o 
şeyin mahiyyeti kavranmak lâzımdı. Onlar o yaşta ve o seviyede değildi- 
ler. Ahiret müeyyidesi musevilere tam bin beş yüz sene sonra, (ebedi 
hayat) müjdesini getiren Hazret-i İsâ vasıtası ile bildirildi ve bu yenilik- 
ler mûsevîliğe hıristiyanlık devrini açtı. 

2) incisi, Mûsevîler, dünyada her milletten fazla mahrumiyet gör- 
müş, mahrumiyet acısı çekmişti. Bunların gözünde evvelâ asırlarca mah- 
rumiyetini çektikleri dünya ni'metlerine, refahına kavuşmak hasreti 
vardı. Onlar onu arıyorlar ve onları tatmin veya tehdit edebilecek yegâne 
müeyyide, dünyalığa kavuşmak veya mahrumiyetlerin beterine düşmek 
keyfiyeti idi. 
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bu ümmetiniz; ümmet-i vâhidedir [Dinleriniz birdir]. Ben, Rab- 
bınızım benden korkup sakınınız.» 

Halbuki : 
(23 - 54(53)) : «Onlar aralarında dinlerini parçaladılar. Her 

hizib [parça] kendi elindeki ile ferahlıdır [hoşlanıp övünür]. » 
Halka tekaddûm edenler : 
(23 - 58 ve 59(57÷58)) : «Onlar ki; Rablarının ikaab'ından [cezasın- 

dan] korkar ve sakınırlar. Ve şunlar ki Rablarının âyetlerine 
îmân ederler.» 

(60 ÷ 62)(59 ÷ 61): «Onlar ki Rablarına şirk etmezler [şerik koş- 
mazlar] ve onlar ki kendilerine verilen şeylerden muhtaçlara 
infak edip verirler. Ve Rablarına rücû edecekleri cihetle kalp- 
leri titrer. İşte onlar, hayrata müsâreat edenler, ve onda halka 
takaddüm edenlerdir.» 

 
Mûsevîler Krallıklarını nihâyet kaybettiler. Cenâb-ı Hak da Mûsevî- 

lere: (Padişahlık istemeleri yüzünden uğradıkları bu felâketleri ve neti- 
cesini) şu tarzda hitap ile hatırlattı: 

Mûsevî Mukaddes kitablarmdan : 
(Hoşa' — 13 — 10): «Şimdi senin padişahın nerededir ki, seni [düş- 

tüğün bu ıstırap ve perişanlıktan] şehirlerinin cümlesinde halâs ede. Ve 
bana [Allaha] padişah ve reisler ver dediğin [o] hâkimler nerede?» 

(11): «Ben sana gazabla padişah verdim ve hışmım'la [onu senden] 
aldım.» 

Reislere hitap : 
(Mikâ — 3 — 9): «Siz [Reisler] ki, haktan ikrah edip her doğruluğu 

eğrildirsiniz. 
Netice : 
Padişahlık sistemi Mûsevîlerin başına belâ oldu. Krallar halkı keyf- 

lerine göre idâre ettiler. Baskı altında gözü bağlı emirlerine tâbi' kıldı- 
lar. Kendi şahıslarından başkasında itibar bırakmadılar, her kıymetli 
insanı kıskandılar vücûdunu yok etmeğe kalktılar. İlk padişah bunu 
Hazret-i Dâvût hakkında dahi tatbika teşebbüs etti. Yol gösterecek bü- 
yüklerden mahrum kalan halkı türlü fena muamelelerle kahrettiler. Ya'ni 
milyonlarca insanı şahısları menfaatine kullandılar ve harcadılar.       ./. 
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HIRİSTİYANLIKTA 

NAMAZ — ZEKÂT 

(19 - 30 ÷ 33(30÷31)) : «İsâ; [beşikte çocuk iken böyle söyledi:] 
Ben Allahın kuluyum, bana kitap ve Nübüvvet verdi. Nerede 
olursam olayım mübârek kıldı ve hayatda oldukça bana namaz 
ve zekât ile emretti.» 

MİSYONERLİK 
(57 - 27): «Ve ona: [Hazret-i Îsâya] tâbi' olanların kalpleri- 

ne re'fet [muhabbet] ve rahmet [merhamet] ve kendi ihtira'la- 
rı olan ruhbâniyyeti koyduk. O ruhbaniyyeti biz onlara farz 
etmemiştik. Lâkin onlar; Allahın rızası için onu kendilerine 
farz ettiler, ve sonra ona hakkiyle riayet etmediler.» 

 MÜSLÜMANLARA EN YAKIN OLANLARI 
(5 - 85(82)) : «Ve onlara [müslümanlara] müveddet [muhab- 

bet] cihetiyle en yakın olanları da; biz Nasârâyız [hırıstiyanız] 
diyenleri bulursun. Çünki onlarda keşişler ve Ruhbanlar [mis- 
yonerler] vardır, ve hakkı tasdikten kibir edip çekinmezler. 

 
Örnek : 
Din devrindeki padişahların örnekleri, putperest milletlerin başın- 

daki gayri mes'ul padişahlar ve onların hareket tarzları idi. 
Bu şahsî tahakküm saltanat sevdası, Her Din devresinde, her ne- 

silde kendini belirtti. Avrupada hıristiyanlık yayıldıktan sonra dahi put- 
perest devri tipi padişahlık sisteminin önüne geçilemedi. Bu yüzden ih- 
tilâller oldu, canlar telef oldu, yer yer müstebit hükümdarlar ve zâlim 
diktatörlerle mazlûm halk mücâdele etti. 

Yeni bir devre : 
Medeniyetin terakkisi, fikirlerin açılmasına, milletlerin uyanmasına 

imkân verdi. Durumun haksızlığını idrak eden milletleri tekrar iğfal 
için diktatörler, yeni bir örtüye bürünmek istediler, putperestlik dev- 
rinde Firavnlar, Sezarlar nasıl kendilerini Allah yerinde göstermeğe 
çalışıp    halkın    maddî    mânevi   mercii   olmağa   çalıştılarsa,   Din   devrindeki 

./. 
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İHTİLÂFA DÜŞENLER 

(2 - 253) : «İsâ ibni Meryeme Âyât ve mu'cizât-ı bâhire 
verdik, ve onu (Rûh-ül-kudüs) ile takviye ve te'yid ettik. Eğer 
Hak-Taâlâ dilese idi onlardan sonra gelenler bu kadar mûci- 
zeleri gördükten sonra, birbiriyle mukaatale etmezlerdi. Lâkin 
ihtilâf eylediler. Onlardan îmân edenler olduğu gibi, küfür ve 
inkâr eyliyenler de vardır. Eğer Allah murad etse idi mukaa- 
tale eylemezlerdi. Lâkin Allah-ü-taalâ dilediğini işler.» 

KUR'ÂN-I KERÎME İNANANLAR 
 

(5 - 86(83)): «Resûle [Hazret-i Muhammede] nâzil olan Kur'- 
ânı işittiklerinde: Biz Nasârâyız [Hıristiyanlarız] diyenlerin 
Haktan bildikleri şey cihetiyle gözlerinden yaşlar aktığını gö- 
rürsün. Onlar da: (Yâ Rabbî biz îmân eyledik, ve bizi şâhitler- 
den yaz [derler]. » 

 
bu hükümdarların da bir kısmı, yer yüzünde Allahın veya Peygamberin 
halifesi tavrını takındılar. Halbuki bu mukaddes sıfatı edinmek için 
meselâ: [Mukaddes kitapların bildirdiğine göre] Hazret-i Dâvût veya 
Hazret-i İsâ gibi Allahın zat nûrunu (Ruh-ül kudsünü) hâmil olmaları 
lâzımdı. Cahil halk bunun farkında değildi. Müstebitlere, yeni devrede 
de bu mukaddes düşünceye uyarak boyun eğdiler, el bağladılar nihâyet 
zamanla fikirler daha genişledi, halk daha çok uyanınca sistem yine 
değişti: 

Bu devrede : 
Hükümdarlar; Allahın, Peygamberin mümessili değil halkın mümes- 

sili sıfatını takındılar. Ve keyfî hareketlerini terke rıza göstererek hü- 
kümdarlıklarını şartlara bağlamağı kabul ettiler ve meşrutî hükümdar 
unvanını aldılar. Bu gün şarkta ve garptaki hükümdarlar bu nevidendir. 

İslâmda şahsî saltanat devri muaviye ile başladı. Ve son asrımıza 
kadar islâm milletinde yer yer bu usûl devam etti. Nihayet meşrutî hü- 
kümdarlıklara tahavvül etti. İlk Cumhuriyete eren Türkiye oldu. Ve bu- 
nu Pakistan ve Endonezya takip etti. 
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Diğeri : 
(5 - 87(84)): «Biz ne için Allaha ve onun tarafından bize ge- 

len Peygamber ve Kur'âna inanmıyalım ve ne için Rabbımızın 
bizi sâlihlerle beraber cennete idhal buyurmasını ümit etmiye- 
lim, derler.» 

(88(85)): «Cenâb-ı Hak bu kelâmları sebebiyle onları, ağaçla- 
rı altından nehirler akan cennetlerle müsâb kıldı [mükâfatla- 
dı] orada dâim olarak kalırlar. Ve bu; iyilik edenlerin mükâfa- 
tıdır.»  

(89(86)) : «Küfür edip âyâtımızı tekzîb eyleyenler cehennem 
halkıdırlar.» 

 KÜFRE  DÜŞENLER 
(5 - 19(17)): «Allah; Meryem oğlu Mesihdir diyenler muhak- 

kak kâfir oldular.» 

Diğeri : 
(19 - 90 ÷ 92): «Allah-ü Taâlâ evlât edindi dediler, ne fena 

şey getirdiniz söyle, Allah-ü-tealâya evlâd isnad ettikleri sebe- 
biyle az kaldı ki gökler parçalana, yerler yarıla, dağlar yıkıla. 
Allah-ü-taalâya evlâd ittihazı lâyık olmaz. [10] 

 
Hazret-i İsâ'nın Hazret-i Meryemde vücut buluş tarzı Hazret-i İsâ'- 

nın doğduğu gündenberi Hıristiyanlarca yanlış fikirlere sebebiyet ver- 
diği gibi, yanlış fikirler de Hıristiyanlık dışındaki muvahhidlerde ak- 
sülameller vücûde getirmiştir. 

Acaba Cenâb-ı Hak Hazret-i İsâ'yı bu kadar ihtilâflara sebebiyet 
verecek [müstesna] tarzda niye yarattı? Allahın ef'alinde, ki hiç abes 
yoktur, her şeyin bir hikmeti vardır. Acaba bunun hikmeti nedir? 

Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîmde, Hazret-i İsâ'nın babasız doğuşunu 
bir mu'cize kıldığını, bunun Allah için bir kudret ifâde ettiğini ve Al- 
lahın kudreti hakkında ise şüphe ve taaccübe yer olmadığını, nitekim 
Hazret-i Âdem'i hem babasız, hem anasız yarattığını ihtar buyuruyor. 

Bu mevzuu bir çıkmaza sokanlar, Dinde siyâsî bir fikre hizmet 
edenlerdir. Onların kasdi bu fikirlerine de câhillerin hakikati bilmi- 
yerek uymasıdır. 

Siyasîler   istemişler   ki,   bütün   dünyayı   Hıristiyanlığa    soksunlar  ,  bu- 
./. 
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HAK ALLAH 

(10 - 32): «İşte böyle olan [bu vasıfları hâiz olan] Rabbınız 
haktır. Haktan sonra dalâletten başka bîr şey varmıdır? Ne 
için Haktan dönüyorsunuz.» 

Doğruya inananlar : 
(3 - 54(55)): «[Cenâb-ı-Hak; Hazret-i İsâya] ve sana tâbi' olan- 

ları kıyâmet gününe kadar [diğer] küfredenlerin üzerinde kıla- 
rım.» 

Doğruya inanmıyan : 
(4 - 158(159)): «Ehl-i kitabdan, Îsânın nübüvvetine, ölürken 

imân etmiyen hiç kimse yoktur. [Bu imân makbul değildir, ge- 
cikmiştir]ve Îsâ kıyamet gününde [onların] küfür ve inkârla- 
rına şahâdet eder.» 

 
nun için şu fikri tertip etmişler, [hâşâ] Allahın oğlu İsâ; kendini ezelî 
günahı beşerden affettirmek, ezelî gazap tecellisine son verdirmek için 
Allaha kendini kurban etti. Allah bunu şu şartla kabul etti. Kim Hıris- 
tiyan olur ve Hazret-i İsâ'nın izi üzerinde sadakatla yürürse onlar, ezelî 
suçtan kurtulur, demişlerdir. 

Bu fikir, başka dindekilerin meşru' vaziyetlerine dokunduğu için 
onlar müteessir olmuşlar ve fikirlerini bütün kuvvetleriyle bu telâkkinin 
hakikat veya butlanı üzerinde işletmişlerdir. Neticede; Allahın birden 
fazla olamıyacağına bir kerre daha inanmışlardır, yâni yalnız işitmekle 
değil, bizzat düşünmekle de bu kanaate varmışlardır ve hıristiyanlara 
—hıristiyanlığın esasında olmıyan bu fikrin— yanlış olduğunu ilmî, aklî 
delillerle anlatmağa çalışmışlardır. 

Böylece Allahın muradı hâsıl olmuş, zira tevhit fikri üzerinde bü- 
tün dünya fikrini işletmiş ve nesillerce işlenmiştir. İmdi, bütün bu fikrî 
faaliyetler; Allah telâkkisi hakkındaki hakikatin her nesilde düşünül- 
mesine sebep olmuştur. 

Cahillerin yanlış anlamalarına gelince : 
Bunda yalnız hakikat bilgisizliğinin değil, lügat bilgisizliğinin dahi 

tesiri vardır. Zira: (oğul) kelimesi yalnız beşerî manâda doğmuş evlât 
demek değildir. En eski zamandanberi (nisbet) ifâde eden bir kelimedir. 

Meselâ: Son günlere kadar yazı dilimizde ebnâ-yi-sebil, yâni (yol 
oğulları) tâbiri kullanılırdı ki, bu; (yolcular) demekti, yâni yola nisbetle 

./. 
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DİNİMİZ  İSLÂMİYYET 
        İMÂNIMIZ 

Şerh-i sadır : 
(39 - 25(22)): «Sadrı [göğsü - yâni kalbi] islâm için [Allaha tes- 

limiyyet için] şerh olan [açılan] kimse Rabbından bir nûr üze- 
redir.» 

Dinde zor ve zorlama yoktur : 
(2 - 256): «Dinde zorlamak yoktur. Hak bâtıldan, îmân kü- 

fürden ayrılıp tebeyyün etti [fark ve âşikâr oldu] şeytan ve put- 
ları inkâr [red] ile Allah-ü-taalâya îmân eden kimse; hiç eksiği 
ve kırığı olmıyan sağlam bir ipe yapıştı.» 

(5 - 4(3))   Bugün  dininizi  sizin  için  ikmâl   eyledim   ve   üzerini- 

 
(yol ehli) demekti.  İşte Hazret-i  İsâ hakkındaki (oğul) vasfı, hidâyete 
nisbetle (hidâyet oğlu — hidâyet ehli) demektir. 

Nitekim bunu te'yit eden mukaddes kitaplardaki şu vesikaları ay- 
nen derç ediyorum: 

İncîl-i Şerîften : 
(2 — Korintos'lılara — 6 — 18): «Ve her şeye kaadir olan Rab [Al- 

lah] diyor: Size baba olacağım ve siz bana oğullar ve kızlar olacaksınız.» 
[Yâni hıristiyanlar, Allahın emirlerini i fâ  ederek hidâyet ehli olacaklar, 
Allah da hidâyet babaları olacak]. 

Diğeri : 
(Efesos'lılara — 5 — 1): « İmd i ,  sevgili (.uçuklar gibi, Allaha uyan- 

lar olun.» [İşte oğul olmak Allaha uyan demektir.] 

Diğeri : 
(1 — Korintos'lılara — 8 — 6): «Fakat bizini için bir Allah baba 

vardır. Herşey ondandır. Ve biz onun içiniz.» [Burada hakikat vazıhtır. 
Allah birdir, maada ne varsa hepsi onun yarattığı ve kendi hizmeti için 
yarattığıdır.] 

Tevrât-ı Şerîften : 
(Hurûc — 4 — 22): « İsrâil [yâni İsrâil oğulları,  mûsevîler] oğlum- 

dur. İlkimdir [yâni dinimin ilk ümmetidir] [Rab (Allah) buyurdu].       ./. 
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ze ni'metimi itmâm ettim [tamamladım] ve size Din olarak islâ- 
mı; razı olup [hoşnudlukla] ihtiyar eyledim.» 

İLK  MÜSLÜMANLARIN  TAAHHÜD  ŞARTLARI 

(60 - 12) : «Ey Nebî, Allaha bir şeyle şirk etmemek, çal- 
mamak, zinâ'da bulunmamak, evlâtlarını öldürmemek, önleri- 
ne koydukları bühtanı zevclerine iftirâ etmemek [yâni, şunun 
bunun dedikodu ve isnadlariyle zevclerine vâki' iftirayı kabul 
etmemek], iyiliğe mütaallik emrinde sana âsî olmamak [11] 
şartiyle bi'at etmek için [İslâm olmak için] mü'min kadınlar ge- 
lirse onlara bi'at ver. Ve onlar için istiğfar et. Muhakkak Allah 
mağfiret ve merhamet edicidir.» 

 
Diğeri : 
(Tesmiye — 14 — 1): «Siz Allahınız Rabbin oğullarısınız (yâni Alla- 

hın hidâyetine mazhar olmuş, hidâyet çocuklarısınız). 

Mûsevî Mukaddes kitaplarından :  

Diğer bir misâl : 
(Azrâ — 8 — 35) de de (esâret oğulları) tâbiri varki bunlar, esârete 

düşenler, esâret ehli olanlar demektir. 
Nitekim : ./. 

 
Bu âyet-i kerîmede açıklanması hatıra gelen münasip noktalar şun- 

lardır: 
1) İyiliğe müteallik emirlerde Peygambere âsî olmamak. 
2) Evlât öldürmemek. 
3) Kadınlara isnat edilen suçlan kabulde ihtiyat etmek. 
İzahları : 
1) Allah, kullarına: (Peygamber ne emrederse kayıtsız şartsız mut- 

laka kabul ve itaat edin.) buyurmuyor. (İyiliğe müteallik emirde Pey- 
gambere itaatsizlik etmeyin) buyuruyor. ./. 
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 ALLAH  YOLU 

DİN  VE  İKTİZALARI 
Doğru yol : 
(3 - 101(103)) : «Allah-ü-taalâya sımsıkı yapışan, muhakkak Sı- 

rat-ı müstakîme [doğru yola] hidâyet olunmuştur. » 

İstikamet alınız : 
(41 - 7(6)): «Ona [Allaha] karşı istikamet ediniz [doğrulu- 

nuz]. » 
Doğru yola tâbi' olunuz : 
(6 - 153): «Ve bu [emirler ve vesâyâ] benim doğru yolum- 

dur. Ona tâbi' olunuz. Türlü türlü yollara tâbi' olmayınız ki, 
sizi Allahın yolundan ayırırlar. Allah size bunu emrediyor. Tâ 
ki ittika edip sakınasınız.» 

 
(Cehennem oğulları) tâbiri de vardır ki, (ehl-i-cehennem) demektir. 
Diğeri : 
(Eyub) — 38 — 7): «O vakit sabah yıldızları terennüm ettiler. Ve 

cümle Allah oğulları [yâni hidâyet ehli] gülbang çektiler.» 
Diğeri : 
(Mezmurlar — 68 — 5): «Allah Mukaddes meskeninde [Beyt - ullah'- 

da] yetimlere peder [dir.]» 

 
Yâni : 
Müslümanı; Reşit [Rüşt çağına ermiş] bir insan olarak kabul ediyor. 

Hak ve bâtılı birbirinden ayırt edebileceğini ve binaenaleyh, aklını kul- 
lanmasını ve böylece gerek Peygamberin emriyle gerek emirsiz teşeb- 
büs edeceği her harekette şahsî mes'uliyet kabul etmesini istiyor. Çün- 
ki Peygamberler dahi beşerdir. Beşer ise zayıf yaradılmıştır. Hata ede- 
bilir. İmdi, Allah Peygamberlerin istedikleri şeylerde de onun iyi ve 
ma'kul   olup  olmadığını  anlamak  için,  aklımızı   kullanmaklığımızı   ve   bu- 

./. 
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Diğeri : 
(6 - 126): «Ve bu Rabbın yoludur ki, doğrudur. Tezekkür 

edip [düşünüp]   anlayan kavim için biz âyetleri tafsîl ettik.» 
Diğeri : 
(6 - 116): «Eğer sen yer yüzünde olanlardan ekserisine ita- 

at edersen; seni Allahın yolundan şaşırtırlar.» 

       İSTİKAMET  EDENLERE  KORKU  YOKTUR 
(46 - 13(13÷14)): «Rabbımız; Allahtır, diyenlere ve sonra Din ve 

ikrarlarında istikamet edenlere korku yoktur. Ve mahzun dahi 
olmazlar. Onlar amellerinin mükâfatı olarak orada ebedî kal- 
mak üzere cennet eshabından olurlar.» 

Her kim Allaha doğrulursa : 
(31 - 22) : «Her kim ki iyi amellerle muhsin olduğu halde 

vechini [yüzünü] Allaha teslim eder [Allaha doğrulup teslim 
olur], muhakkak en muhkem en sağlam bir ipe yapışmıştır. Her 
bir işin sonu Allaha râci' olur.» 

Sımsıkı sarılınız ayrılmayınız : 
(3 - 103): «Cümleniz, Allahın ipine sımsıkı sarılınız, birbiri- 

nizden ayrılmayınız. Allahın üzerinize olan nîmetini zikrediniz. 
Siz; birbirinizin düşmanı iken kalplerinizi barıştırdı ve onun nî- 
meti sâyesinde birbirinizin kardeşi oldunuz.» 

 
na alışmamızı istemiş ve ef'alimizde mesuliyet kabul etmemizi emret- 
miş demektir. Aksi halde, Peygamber beşer üstü, ve müslüman da beşer 
altı bir şey olur. Beşer üstü mevki' Allahındır ve yalnız, yalnız Allahdır 
ki hata işlemez ve ondan dolayıdır ki ef'alinden mes'ul olmaz. Beşeraltı 
şey de, insanlık haklarını benimseyememiş, vesayet altında emirle ha- 
reket eden kimseler demek olur. Bu esas; Peygamber efendimiz tarafın- 
dan da bizzat şu hâdisi şeriflerle te'kit buyrulmuştur: 

«Müftüler fetva verseler dahi, siz fetvayı kendinizden alın.» 
Diğeri :  
«Benden size bir hadîs (söz) naklettikleri vakit, eğer kalbiniz nûrla- 

nır,  tab'ınızda  sertlik  yumuşar   ve  onu   ruhunuza   yakîn   görürseniz,   ben   o 
./. 
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Allah selâmete çağırır : 
(10 - 25) : «Ve Allah dâr-is-selâm'a [selâmet yere] dâvet 

eder, ve istediklerini sırât-ı müstakîme [doğru yola] hidâyet 
eder.» 

Cümleniz birden selâmete giriniz : 
(2 - 208) : «Ey mü'minler, cümleniz birden selâmete giri- 

niz ve şeytanın adımlarına tâbi' olmayınız.» 
Allah onların dostu : 
(6 - 127) : «Rabları indinde onlar için dâr-is-selâm [selâ- 

met yer - cennet] vardır. Cenâb-ı Hak; işledikleri hayırlı amel- 
ler sebebiyle onların dostu ve velîsidir.» 

İttihaz edilecek yol : 
(77(76) - 29 ve 30(29)): «Bu sûre mev'izedir, istiyen onu tefekkür 

ve tezekkür edip Rabbına yaklaşmağa yol ittihaz eder.» 

 
hadîse sizden daha yakînim. Eğer söyledikleri hadîsten kalbinizde bir 
inkâr hissi, ve nefret hasıl olur ve onu ruhunuzdan uzak görürseniz o 
hadîsten, ben sizden daha uzağım [yâni o söz, benden değildir, uydur- 
madır]. 

Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîmde, halk umuruna ait işlerde 
karar ittihaz edeceği zaman. Peygamber efendimize evvelâ (ehliyet ve 
salâhiyet sahibi olanlarla) istişare etmesini ve ancak istişâre neticesi edi- 
neceği kanaata göre karar ittihaz etmesini ve Allaha tevekkül ederek öy- 
le icraya geçmesini emir buyuruyor. 

Netice : 
Peygamber Efendimiz hakkında bile hakikat böyle olunca, her müs- 

lümanın kendi reisinden, kendi hakkındaki icraatında, halk mümessil- 
leriyle istişâre edip onların muvafakatı ile hareket etmesini talep etme- 
si, sarih hakkıdır, ve dünya milletlerindeki parlamentolar, bu maksatla 
teessüs etmiş, hatta âyân meclisleri ile bile bu esas takviye edilmiştir. 

2) Evlât öldürmemek emrinin esası, araplarca câri fena bir âdetin 
men'i maksadını hedef tutar. Ve bu esas, her türlü çocuk öldürmeğe, 
kasten çocuk düşürmelere şümul kesbeder. 

Arapların islâmiyetten evvel âdetlerine göre, kız evlât, babayı utan- 
dırıcı   bir   mâhiyyet   alabilecek   tehlikeli,  tehditkâr   bir   unsurdur.   Bir   gün 

./ .  
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DÎNİN  GÖSTERDİĞİ  YOL 
 

Allahın dostluğu :  
(45 - 20(19)): «Zâlimlerden bazısı; bazısının dostu ve velîsi- 

dir. 
Allah ise, müttakîlerin dostudur. Bu Din, insanlara fevz 

ve felâh [kurtuluş ve selâmete erme] yolunu gösterir. Îkaan ta- 
lebinde bulunanlara da [alâka ve yakınlık duyup gösterenlere 
de] mahz-ı hidâyet ve rahmetdir.» 

Evvelki dinde de Sırât-ı Müstakim : 
(43 - 64(63÷64)): «[Hazret-i Îsâ, ümmetini Dine dâvetinde] Al- 

lahtan ittika edip sakının ve bana itaat edin. Muhakkak Allah, 
Rabbım ve Rabbınızdır, ona ibâdet edin.» 

Allah yoluna dâvet ve şartı : 
(16 - 125): «Rabbının yoluna hikmet ve güzel mev'ıza ile 

dâvet et! Onlarla güzel sözlerle mücâdele ve mübahese et [hak 
ve hakikati anlat]. » 

ALLAH  YOLUNDA  MUHACERET 

(16 - 41): «Zûlme dûçâr olduktan sonra, Allah için hicret 
edenleri dünyada iyi bir menzile iskân ederiz ve âhiret ecri da- 
ha büyüktür. Eğer bunu bilseler.» 

Diğeri : 
(4 - 98(100)): «Allah  yolunda hicret  edenler;  yer  yüzünde  gide- 

 
büyüyüp babanın ve ailesinin şerefini ihlâl edebilecek bir erkeğe vara- 
bilir. 

İşte bunu önlemek için; şahsına, şahsiyetine çok bağlı olan araplar; 
kızları yedi yaşına gelince; (en iyi damat, mezardır) diyerek, diri diri 
gömer öldürürlermiş. 

3)    Kadınlara iftira : 
Her millette fitne, fesat kadın yüzünden çıkar derler ve bunun mü- 

him bir kısmını da isnad ve iftiraların teşkil etmesi melhuzdır ki, Ce- 
nâb-ı Hak kadınlar hakkında isnatların ihtiyatla telakkisini ve iftira 
ihtimalinin göz önünde tutulmasını emir buyuruyor. 
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cek ve sığınacak bir çok yerler ve maîşetlerinde refah ve ge- 
nişlik bulurlar. 

Diğeri : 
(2 - 218) : «Şunlar ki îmân ettiler, hicret eylediler, ve Al- 

lah yolunda cihadda bulundular. Onlar Allah-ü-taalânın rah- 
metini dileyenlerdir. Cenâb-ı Hak Gafûr-ur-Rahîmdir.» 

Diğeri : 
(4 - 95(97)): «Nefislerine zulmetmiş [günahkâr] oldukları hal- 

de melâike tarafından rûhları kabzolunanlara melâike: siz 
hangi tarafta idiniz [kâfirlerin hükmü altındaki yerlerde mi 
kaldınız? yoksa hicret ederek müslümanların hür yaşadıkları 
yerde mi idiniz demek ister] onlar: Biz memlekette zuafâ ve 
aceze'den idik, cevabını verince, Melâike: (Allahın yer yüzü 
geniş değilmi idi? [derler]. 

Siz dahi onda [hürriyet bulacağınız yere] hicret edebilirdi- 
niz, derler. Onların ikametgâhları cehennemdir. Cehennem de 
ne fena bir yerdir.» 
        (96(98)): «Ancak; erkek, kadın ve çocuklardan hakikaten zaif 
ve âciz olup bir kolayını bulmağa kaadir olamıyanların, yol bu- 
lamıyanların [hakikî mâzeretleri olanların] yerleri cehennem 
değildir.» 

        (97(99)): «Allahın onları af buyurması me'muldür. Çünkü Al- 
lah; af ve mağfiret edicidir.» 

Diğeri :  
(8 - 75(74)): «İmân [edip] hicret ve Allah yolunda cihad eden- 

ler ile onları yurtlarında iskân edip [barındırıp] yardım ve nus- 
rat edenler; işte hakkiyle mü'minler onlardır. Onlar için mağ- 
firet ve kerîm [ikramlı] rızk vardır.» 

Diğeri : 
(22 - 58) : «Şunlar ki, Allahın yolunda hicret edip sonra 

katlolundular.   Veyahut   ecelleri  ile   öldüler.   Onları   Allah-ü-taalâ 
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güzel rızklar ile rızklandırır. Allah-ü-taalâ rızk verenlerin hayır- 
lısıdır.» 

Dikkat : 
Muhacırlar ve muhacırlara karşı alâka ve sahabet hakkın- 

daki mübârek vesikalar (cemiyyet hukuku) bahsindedir. 

İÇTİMAÎ  GAYRET 

 MUHACİRLERE  ALÂKA 

Din hürriyeti için Allah yolunda hicret : 
(8 - 76(75)): «Şunlar ki, sonradan îmân ettiler ve hicret eyle- 

diler, ve sizinle beraber cihada gittiler. Onlar, sizdendir. Zü- 
vil - erham [akraba]; Allahın kitabında birbirlerine daha ya- 
kındır. 

Muhacirlere yardım : 
(8 - 73(72)) : «Eğer onlar [Mekkede kalanlar] Din yolunda siz- 

den [Medinedekilerden] yardım isterlerse, aranızda ahd-ü mi- 
sâk olanlardan gayrisi üzerine olarak, onlara yardım etmek 
icap eder. 

Kendilerine tercih edenler : 
(59 - 9) : «Kendilerine hicret edenleri severler, ve onlara 

verilenden kalplerinde hased, gayz ve arzu gibi bir şey bulmaz- 
lar. Eğer kendileri muhtaç olsalar bile onları kendileri üzerine 
takdim ederler [kendilerine tercih edip üstün tutarlar] ve nef- 
sin nekesliğini men'ederler [yenerler], onlar felâha [kurtuluşa] 
erenlerdir.» 

(10): «Yâ Rabbî bize ve bizi îmânda geçen kardeşlerimize 
[muhacir, Dîn kardeşlerimize] mağfiret buyur! Ve kalplerimiz- 
de imân edenlere karşı gıll-u-gış kılma, Ya Rabbî, muhakkak 
sen kullarına şefkatli ve Rahîmsin derler [bunlar felâha eren- 
lerdir.]» 
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       ALLAH  YOLUNDA  ALLAHA  YARDIM 

  (61 - 14) : «Ey mü'minler; Allahın yardımcıları  
olunuz. [12] 

Diğeri : 
(3 - 51(52)) : «Vaktâ ki İsâ; onlardan küfrü [inkârı] his etti, 

Allah yolunda bana yardımcı olacak kimlerdir? diye sordu. O 
zaman Havârîler; biz Allahın yardımcılarıyız, Allaha îmân ey- 
ledik. Sen şâhit ol ki, Biz müslimleriz [dediler]. 

Diğeri : 
(47 - 7): «Ey mü'minler eğer Allaha yardım ederseniz, O 

da; size nusrat eder ve ayaklarınıza sebât verir.» 
[Yâni Allahın istediği gibi hareket ederek Allahın istediği- 

nin olmasına yardım ederseniz Allah da size yardım ederek 
sizi muvaffak kılar demektir.] 

  HAK  YOLUNDA  HARBE  MECBUR  OLANLARA 
   ALLAHIN  İMDAT  VE  YARDIMI 

Allahın mûcizeleri : 
(3 - 12(13)):   «Biri  Allah  yolunda  [hakkı  müdafaa  için]   muka- 

   ALLAHA  YARDIM 

Yardım keyfiyeti; yanlış anlaşılmasın, Allaha yardım; Allahın mura- 
dının meydana gelmesi işinde alâkalı insanların [hattâ alâkalı her mah- 
lûkun] Allahın irâdeleriyle birer hizmet payı üzerine aldığı veya alacağı 
keyfiyetidir. Yaradılmış ne varsa hepsi bu maksat tahtında yaratılmıştır. 
Abes, lüzumsuz yaradılmış bir şey yoktur. İşte yaradıldıkları maksatla- 
ra göre onların Allahın irâdelerine uymaları, ve Hak irâdesinin tahak- 
kukuna hizmet etmeleri yâni vasıta olmaları; onların Allaha, Allahın irâ- 
delerinin tahakkukuna yardımları demektir. Fakat, mahiyyet itibariyle 
bu bir insanın, diğer bir insana yardımı tarzına benzemez. Çünkü her 
iki insanın da kendilerine göre birer yardım imkânı vardır [ki, bu imkânı 
ve gücü her ikisine de Allah verir]. Halbuki, Allaha yardımda bütün kuv- 
vet, kudret esasen Allahın olduğuna göre, bu imkân doğrudan doğruya 
insanlara Allahtan gelir, insanda bizatihi bir kuvvet yoktur ki Allaha 
yardım etsin, veya Allahta kuvvet noksanı yoktur ki insan onu tamamla- 
sın. Demek insan, yine Allahın verdiği imkânlar ve kuvvetle Allahına hiz- 
met ve yardım edecektir. Ve Allah kimlere bu ni'meti, bu şerefi müyes- 
ser edecekse onlar, mutlu olacaklardır. 
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atale eden ve diğeri kâfir olan [Din ehline hayat hakkı ver- 
mek istemiyen] iki zümre karşı karşıya gelip kavuştuklarında, 
sizin için mu'cize ve işaret vardır. Müşrikler; müslümanları 
kendilerinin iki misli gibi gördüler. Allah-ü-taalâ dilediği kim- 
seleri nusratı [muvaffakıyyeti ve yardımı] ile te'yid eder [kuv- 
vetlendirir]. Bunda basîret sahiplerine ibret vardır.» 

Meleklerle imdad : 
(3 - 124) : «O vakit sen mü'minlere, Rabbınızın üç bin me- 

lek indirerek imdad eylemesi size kifayet etmez mi dedin.» 
(125) : «Evet eğer sabreder ve Resûle muhalefetten sakı- 

nırsanız, düşman şiddet ve gayz ile üzerinize savlet eyledikte 
Rabbınız; alâmetli beş bin melek ile size imdâd eder.» 

Melekler : 
(8 - 12) : «O vakit [Bedir muharebesinde] Rabbın melekle- 

re : «Ben sizinle beraberim, imân edenlere sebât veriniz. Ben 
kâfirlerin kalplerine korku ilka ederim [koyarım] onların bo- 
ğazlarına ve ellerinin parmaklarına vurun diye vahiy buyur- 
du.»  

Tertipte mûcize : 
(8 - 43(42)): Zikredin şu vakti ki, siz Medineye yakın bir vâdi- 

de ve müşrikler de daha öteki vâdide idiler ve kervan ise siz- 
den aşağıda idi. Eğer o gün cenk için vaidleşmiş olsa idiniz; mi- 
addan [vaktinde buluşmakta] ihtilâf ederdiniz. Ve lâkin Allah-ü 
taâlâ; vâki olacağına hükm ve kazâ eylediği işin husûlü için sizi 
ansızın onlarla karşı karşıya çıkardı.» 

İlâhî tertip : 
(8 - 45(43)): «Şunu da zikret ki, Allah-ü-taalâ sana rü'yanda 

müşrikleri az gösterdi; eğer onları çok göstermiş olaydı, bozu- 
lup kaçardınız, ve harp hususunda münazaa [ihtilâf] ederdiniz. 
Lâkin Allah-ü-taalâ bu suretle sizi nizâ'dan ve bozulmaktan 
kurtardı. Allah [kullarının] kalblerinde olanı bilir.» 

Allah nusrat verdi : 
(9 - 26(25)): «Allah bir çok harp yerlerinde ve (Hüneyn) gü- 

nünde   size   nusret   verdi,  o  gün  de  çokluğunuz  sizi  mağrur eyle- 
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diği zaman o çokluk size fâide vermedi, korkunuzdan dünya size 
dar geldi sonra bozgun olduğunuz hâlde küffara arka döndü- 
nüz [imdi çokluğa vesair her hangi bir varlığa değil, yalnız Al- 
laha güvenmek iktiza ediyor.] » 

Allah size yardım ettiği için : 
(48 - 22 ve 23): «Kâfirler: [Hudeybiye'de musâlaha et- 

meyip] sizinle harp etselerdi, arkalarını dönüp kaçarlardı, ve 
sonra da kendilerine dost ve yardımcı bulmazlardı. Bu evvel 
geçen kavimlerde Allahın âdeti idi. Allahın âdetinde değişiklik 
bulamazsın.» 

Enbiya' ve tâbi'leri : 
(3 - 146) : «Enbiyâdan ne kadarı; kendileriyle beraber 

olan bir çok tâbi'Ieri ile Allah yolunda mukaatale eylediler ve 
kendilerine isâbet eden musîbetlerden ve müşkillerden usanç 
ve âcizlik göstermediler, zaafa uğramadılar. Düşmana zillet 
göstermediler. Allah, musibetlere sabır ile sebât edenleri se- 
ver.»  

Allah yolunda uğraşanlara : 
(4 - 94(96)) : «Allah yolunda [Hak için uğraşan] mücahidlere 

Allah tarafından yüksek dereceler, rahmet ve mağfiret var- 
dır. Cenâb-ı Hak mağfiret merhamet edicidir.» 

DİNDE  SADÂKAT  VE  İTTİKA 

 
Kıbleye doğrulmanın hakikî mânâsı : 
(2 - 177) : «Hayır [hayırlı iş] ve taat [ibâdet] ve fazilet; yü- 

zünüzü maşrık veya mağrip tarafına [kıbleye] çevirmek değil- 
dir. Allahın rızasına uygun hayırlı işler sâhibi şunlardır ki: Al- 
laha ve âhiret gününe [inanırlar] ve meleklere ve kitaplara 
iman ederler. [Allahtan gönderildiklerini kabul ve tasdik eder- 
ler.] ve mallarından seve seve [istiye istiye] akrabalarına ve ye- 
timlere, fıkaraya, yolculara, ihtiyaç arz edenlere, ve esirlere 
muavenet edip verirler. Ve namazlarını kılarlar, ve mallarının 
zekâtını öderler. Bir şeyi aht ve vaâd eylediklerinde vefâ gös- 
terip    tutarlar.     Zarurete   ve   yoksulluğa    [düşdüklerinde]    maraz 
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ve illete [hastalıklara, illetlere uğradıklarında], harp ve kıtal 
zamanlarında sabrederler. İşte onlar; Dine ve hakka tâbi ol- 
makta sadıklar ve küfürden [inkârdan] ve rezâletlerden sakınıp 
ittika edenlerdir.» 

Diğeri :   
(9 - 120(119)) : «Ey mü'minler Allahtan sakınıp ittika ediniz ve 

sâdıklarla beraber olunuz.» 
Allah yolunda infak : 
(8 - 62(60)): «Allah yolunda infak eylediğiniz her bir şey si- 

ze ödenir ve siz zulüm olunmazsınız [haksızlığa uğramazsınız].» 
Diğeri : 
(92 - 17 ve 18) : «Allah yolunda malını sarf edip pâk olan 

müttakî, ondan [ateşten] uzaklaşır.» 

ALLAH  YOLUNDA  VAZİFELERİMİZ 

SADÂKAT  VE  İKTİZASI 
Sâdıklar : 
(49 - 15) : «Allah ve Resûlüne imân eden ve sonra bunda 

şüphe etmiyen ve malları ve nefis'leri ile Allah yolunda cihad 
edenler, mü'minlerdeki sâdıklardır.» 

Diğeri : 
(5 - 122(119)) : «O zaman Cenâb-ı Hak: İşte bu gün sâdıklara 

sıdkının fâidesi olduğu gündür. O sadıklara ağaçları altından 
nehirler akan cennetler vardır. Onda ebedî olarak kalırlar. Al- 
lah onlardan ve onlar da Allahtan razı oldular. Bu da büyük bir 
fevz-ü necâttır [kurtuluş ve selâmete eriştir.]» 

 

FEDAKÂRLIKLAR 

Fedakârlar : 
(9 - 21(20)): «Îmân ve hicret ve malları ve nefisleri ile Allah 

yolunda cihad edenlerin Allah indinde dereceleri çok büyük- 
tür. Onlar fevz-ü felâh'a nâil olmuşlardır. [Kurtuluşa, emniye- 
te ermiş olanlardır.]» 
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     ALLAHA  YARDIMDA  KURTARICILIK  ESASI 

 KURTARICILIKTA  FEDAKÂRLIK  İKTİZASI 

(22 - 78): «Ve Allah yolunda duruşun [uğraşın], O sizi in- 
sanlar arasından ihtiyar etti [seçip işe çağırdı].» 

Düşmana karşı meşru' hakları müdafaa : 
(4 - 72(74)): «Âhireti dünyaya tercih edenler; Allah yolunda 

düşmanla muharebe etsinler.» 

Diğeri : 
(9 - 42(44)) : «Ve Allah yolunda, mallarınız ve bedenlerinizle 

cihad ediniz. Bu sizin için hayırlıdır. Bundaki fazileti bilseniz 
[ilk iş mütecavize karşı meşru' hakların müdafaası ve onun 
muhafazasıdır..]» 

Diğeri : 
(61 - 10 ve 11) : «Mü'minler, size kendinizi acıklı azâptan 

kurtaracak bir ticâret sağlık vereyim mi? O da şudur: Allaha 
ve Peygamberine îmân edersiniz ve mallarınız ve canlarınızla 
Allah yolunda vuruşursunuz. Bilmiş olsanız bu hâl, sizin için 
her şeyden hayırlıdır.» 

Diğeri : 
(64 - 14 ve 15(15)) : «Muhakkak emvâliniz ve evlâdınız sizin 

için fitnedir.» [Gurura, tekebbüre, Allahtan gaflete düşüren, 
benlikler yapan şeylerdir.] Allah indinde [onların Allah yolun- 
da, Allah rızası uğrunda kullanılmalarında] büyük ecir vardır.» 

Can, mal karşılığı : 
(9 - 112(111)): «Allah, onlara cennete bedel olmak üzere, mü'- 

minlerden nefislerini ve mallarını satın aldı.» 
Diğeri : 
(3 - 157) : «Eğer siz Allah yolunda katlolunur, veyahut ve- 

fat ederseniz, Allahın mağfiret ve rahmeti onların topladıkla- 
rı şeylerden [dünyalıklardan] hayırdır.» 
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NEFSİ  NEZİR 

[Adamak — Vakfetmek] 

(3 - 34(35)) : «Şunu yâd eyle ki, İmrân'ın zevcesi : (Yarabbi 
karnımda bulunanı senin hizmetine köle olarak nezrettim. Be- 
nim bu nezrimi kabul buyur. Çünkü sen, benim sözümü ve nez- 
rimi işitir ve niyyetimi bilirsin) dedi.» [13] 

Diğeri : 
(2 - 270) : « Verdiğiniz her sadakayı va'deylediğiniz her 

nezri Allah-ü Taâlâ bilir.» [14] 
 

[13] NEZİR 

Nezir âdeti; pek eskidenberi cârîdir. Din devrinden evvel [putperest- 
lerde] vardı. Hatta putlara insanı kurban olarak nezir ve kurban etmek 
bile vardır. Nitekim Hazret-i İbrâhîm; muhitinin bu eski âdetinden mül- 
hem olarak [gördüğü bir rûya üzerine] Allaha oğlunu kurban olarak kes- 
meğe tevessül etti. Fakat Allah mani oldu. Koyun kesmesini emretmekle, 
insan kurban etme usulü Din devrinde külliyen ortadan kalktı. Ve an- 
cak kendini veya çocuğunu, Allaha hizmete nezir usulü câri oldu ki; Haz- 
ret-i Meryemin vâlidesinin karnındaki çocuğu Allaha nezir etmesi bu ka- 
bildendir. ./. 

 
[14] SADAKA 

Her iyilik sadakadır. Zira Allaha sadâkatin bir ifâdesi, fiil sahasına 
konmasıdır. İmdi sadaka; bir muhtaca verilen bir kaç kuruştan ibâret 
değildir. Meselâ: mal ve para vergisinde zekât; sadakadır. Fitre de sa- 
dakadır. Her ihtiyaç erbabına yapılan aynî ve nakdî her yardım; sadaka 
olduğu gibi her nevi' hizmet dahi sadakadır. Meselâ zevcin zevceye ge- 
tirdiği iaşe maddeleri zevceye ve ondan müteneffi olacak olan ev halkı- 
na sadaka olduğu gibi, zevcenin evde yaptığı hizmet de zevcine ve ev- 
dekilere zevcenin sadakasıdır. Zevceden maada aile efradının aile namına 
yaptığı her iş, her hizmet, taşıdığı her şey, katlandığı her külfet de mü- 
teneffi olacaklara onların sadakalarıdır. Su vermek, yemek vermek, ye- 
mek pişirmek, çocuklara yemek yedirmek, ortalığı süpürmek silmek, 
çamaşır yıkamak vesâire, hep bu meyanda sadakalardır. 
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SABIR  VE  SEBAT  VE  UYANIKLIK 

(3 - 200) : « Ey mü'minler ibâdet ve tâat'in meşakkatleri- 
ne, size isâbet eden belâ ve musibete ve harbin zorluklarına sa- 
bır ve sebât ile karşı koymağa uğraşın. Ve hudutlarda düşma- 
na karşı bekçi olun. Ve Allaha ittika edin. Tâ ki fevz-ü felâh'a 
eresiniz [kurtuluşa ve selâmete eresiniz].» 

İLÂHÎ  VAZİFELERİMİZDE (MİSYONUMUZDA) 
UMUMA  HİZMET 

Hizmet ve vazifede umumî cephe : 
(3 - 110) «Siz insanlar arasına çıkarılmış hayırlı bir üm- 

metsiniz. İyi şeylerle emir [iyiliğe sevkeder] ve fenalıklardan 
nehiy eder [sakındırır ve saklar] Allaha îmân edersiniz.» 

Hayıra dâvet ve hayıra sevk : 
(3 - 104) : «Sizden halkı hayra dâvet eden, hayırlı şeyler- 

le emir ve fenalıktan nehiy eder [sakındırır] bir millet olsun. 
Öyle bir milletin efradı; felâh ve necât buluculardır.» 

Hak yolcusu ve adalet icrâ eden ümmet : 
(7 - 181) : «Mahlûkatımızdan insanlara hak yolunu göste- 

rir ve hak ile adâlet icra eder, bir ümmet vardır.» 

 
Bu vesileyi fırsat edinerek her okuyucuya haber ve müjde vereyim 

ki: 
Nezir edilen çocuklara şu faideler hâsıl olur : 
1) Çocuk mübârek olur. Çünkü Allahın hizmetine tahsis edilmiştir 

ve o itina ile terbiye edilecektir. 
2) Allahın, nezirli çocuklar hakkında inâyetleri vardır. Allah kendi 

hizmetine gösterilen itibarı boşa çıkarmıyor. Allah bu mevzuda da şa- 
nına lâyik olanı yapıyor. İmdi, netice, itibariyle nezirli çocuk hayırlı 
uğurlu oluyor. 

3) Nezirli çocuk kolay doğuyor. 
4) Nezirliye kolay bakılıyor. Her işinde kolaylıklar zâhir oluyor. 

Allah bunu böyle istiyor ve böyle yapıyor. ./. 
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Allaha dâvet eden müslüman : 
(41 - 33): «Allah-ü Taâlâ'ya dâvet eden ve sâlih amel işle- 

yib ben de müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz- 
lü kim vardır.» [15] 

RIZA TALEBİ 
GAYESİ 

(2 - 207) : «Ve yine insanlardan Allahın rızasını istiyerek 
nefsini fedâ eden de vardır. Cenâb-ı Hak, kullarına şefkat ve 
merhamet edicidir.» 

 
5) Nezirli çocuk; muhitinin ilâhî gayretiyle mükemmel ve yüksek 

bir ülkü ile ve bu gayeyi çerçeveleyen fikirler ve telkinlerle büyüyor. 
İlk söze başhyacağı sırada çocuğa Allah adı tekrar tekrar söylene- 

rek öğretiliyor. Kucaktaki çocuğun ağzından Allah adının zuhûra baş- 
laması Anaya, babaya bütün aileye ve etrafa güzel te'sirler yapıyor. İşi- 
tenlerin içini mânevî zevk dolduruyor, intibah ve salâh uyandırıyor. Bu; 
yalnız çocuk için değil etrafa da hayırlara vesile oluyor. 

Çocuk (nezir — adak) sözünün mânâsını anlayacak yaşa gelince ço-  
cuğa: (sen Allaha nezirlisin! sen Allaha hizmet edeceksin. Allaha hizmet; 
halka hizmettir. Böylece sen halka fenalıktan sakınacaksın ve elinden 
gelen iyiliği halktan esirgemiyeceksin) deniyor. İşte nezirli olanın düşün- 
cesi ve hazırlığı bu oluyor. ./. 

 
[15] ALLAHA  DÂVET 

Âyet-i Kerimeden öğreniyoruz ki, Allaha dâvet eden ve iyi işler iş- 
leyip ben de müslümanım diyenden daha güzel sözlü kimse yoktur. 
İzâh edelim. Şöyle ki : 

1) Allaha dâvet; hak ve hakikata davettir. 
2) İyi iş: Faydalı şeylerdir. Bunlar insanın insanlığına yakışacak ve 

halkın ihtiyaçlarını te'min edip karşılayacak hayırlı teşebbüslerdir. 
3) Ben müslümanım demek için yukarıdaki iki şartın vücudu lâzım 
O halde : 
Yalnız nüfus kaydında ismi müslüman yazılı olmakla insan; bu gü- 

zel sözün ehli olmaz. Bu sözün eri ve ehli olmak için kadın veya erkek 
her biri kendi kendine şu şeyleri sormalıdır: ./. 
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Diğeri :  
(9 - 101(100)) : «Allah onlardan [cennet ehli mü'minlerden ve 

iyilikte onlara tâbi' olanlardan] razı oldu, ve onlar da Allahtan 
râzı oldular.» 

Diğeri : 
(30 - 38) : «Akrabaya, muhtaç fıkaraya ve yolculara hak- 

kını ver [mükellef olduğun yardımı yap ve zekâtı ver]. Bu; Al- 
lahın rızasını murad edenler için hayırlıdır. Ve onlardır ki felâ- 
ha ererler, [selâmete ererler].» 

Diğeri : 
(3 - 92): «Ve Allah yolunda ve onun rızası için infâk ve 

tasadduk eylediğiniz her şeyi ve bundaki niyet ve maksadınızı 
Allah bilir.» 

 
Bir ailede bir nezirlinin mevcudiyeti şu faydalara sebep oluyor : 
A) Çocuk iyiliğe yüzünü dönmüş olarak ve bir iyi ideal ile büyüyor. 
B) Nezirlinin mevcudiyeti; her zaman etrafına Allahı hatırlatıyor, 

Allahı düşündürüyor. 
C) Nezirli böylece evvelâ, etrafına rahmet oluyor. Sonra büyüyüp 

kendi bir aile kurduğu zaman bu rahmet, ailenin hayatına esas oluyor. 
İyilik gayesi; yeni ailenin bütün efradına yayılıyor ve netice itibarı ile 
iyi bir aile vücut bulmuş oluyor. Ve bunun te'sirlerinin nesillerce devam 
edebileceğini düşünebiliriz. Hattâ nihâyet birgün gelecek, iyilikte örnek 
teşkil eden bu ailenin hâl ve harekâtını bütün komşular taklit ve tâkip 
edecek ve zaman ile bir mahalle veya kasaba veya şehir tertemiz ve 
iyilikten başka birşey düşünmiyen insanlardan mürekkep mes'ut bir 
cemiyet vucûde getirmiş olacak diyebiliriz. ./. 

 
Evvelâ, kendini bu güzel yola hazırlamış mıdır? Ondan sonra da, 

başkalarını uyandırmağa teşebbüs ve salaha teşvik etmiş midir? Eğer 
hiç biri yoksa bu teşebbüslere hemen başlamalı ve evvelâ kendini islah- 
tan işe başlamalıdır. 

Hak ve hakikata davet: İnsanı gafletten uyandırmak, atâletten sil- 
kindirmek, bilgide ve ahlâkta kalkındırmak, bâtıldan; boşa, eğriye, kö- 
tüye gitmekten sakındırmak; zarardan, ziyandan korumaktır. 
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Diğeri : 
(98 - 7 ve 8) : «Şunlar ki îmân ettiler ve sâlih amel işle- 

diler, Onlar mahlûkların en hayırlılarıdır. Onların Rableri in- 
dinde mükâfatı; ağaçları altından nehirler akan Adin cennet- 
leridir ki orada ebedî olarak kalırlar. Allah onlardan ve onlar 
da Allahtan razı olurlar. Bu mükâfat ve ikram Rabbinden kor- 
kanlar içindir.» 

Diğeri : 
(22 - 37) : «Kurbanın fıkaraya verilen eti ve akıtılan kanı 

Allahın rızâsını te'min etmez. Ancak sizden takvanızdır ki Al- 
lahın rızâsına isabet eder.» 

Diğeri : 
(4 - 112(114)): «Onların gizli müşaverelerinin bir çoğunda ha- 

yır yoktur. Meğer ki sadaka ile, mârûf ve müstahsen işlerle, ve 
insanlar arasında islâh ile emreden bir müşâvere ola, bunları 
Allah rızasını istiyerek icra edene karîben büyük ecr-ü mükâ- 
fat vardır.» 

Diğeri : 
(9 - 73(72)): «[Allah], Adin cennetlerinde güzel meskenler va- 

ad etti. [Fakat] Allah tarafından rızâya mazhar olmak daha bü- 
yüktür. Bu; azîm fevz-ü felâhtır. [Kurtuluşa ve selâmete er- 
mektir.] [16] 

 
D) Elbetteki Allah da o gibilere bol bol inâyetlerini bezl eder. Zirâ 

hakikatta, Allahın yer yüzünde istedikleri meydana gelmiş oluyor diye 
düşünebiliriz. Netice : 

Madem Allaha (kulluğun) iktizası hizmettir. Neden kullara bu fikir 
çocukluklarından itibaren verilerek; onların kurtuluşuna, ve yüksel- 
melerine imkân verecek böyle bir fikre revaç verilmesin. Bu öyle bir- 
şey ki her kese yalnız faydası var, hiç zararı yok. 

 
[16] RIZÂ 
Cennetlik mertebede vefat edenler; o gün cennete giderler, fakat 

cennetde de derecelerle yükselirler. Binaenaleyh cennetlik kimse vefatı 
anında hangi ruhî mertebede veya nefis mertebesinde ise cennette evve- 
lâ   oraya   yükselip   konar.    İmdi   cennetlikler   içinde   nefis   mertebelerinden 

./. 
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Diğeri : 

(92 - 19 ÷ 21) : «Onun [malını Allah yolunda sarf eden 
müttakînin] mükâfat maksadı yoktur. Ancak; âlî olan Rabbın 
rızasını kasteder. Ve o; karîben maksadının husuliyle râzi 
[hoşnud] olur.» 

Diğeri : 

(22 - 37): «Allahın rızasını istiyen muhsinleri [iyilik eden- 
leri] tebşir et [onlara akıbetlerinin güzelliğini müjdele.]» 

Diğeri :  

(46 - 16(15)) : «Ya Rabbî, bana ilham et ki kendime, babama 
ve anama olan nîmetlerine şükredeyim. Ve senin rızânı celbe- 
den sâlih amel [iyilikleri] işliyeyim.» 

Diğeri :  
(20 - 128(130)) : «Güneş doğmazdan ve batmazdan evvel ve ge- 

ce esnasında Rabbının hamdı ile tesbih et. Günün iki tarafında 
da tesbih eyle, tâ ki râzı olasın.» 

 
henüz kurtulmadan vefat edenler de vardır. Onlara gidecekleri yerde ne- 
fislerini tatmin edecek her şey vardır. Yani onlara göre cennetler vardır. 
Nefis mertebelerinden kurtulanlar için ise öyle bir cennetin öyle 
yüksek tabakaları vardır ki onlara orada yalnız Allahın cemali vardır, 
ve Onların ruhlarının ihtiyacı da bunadır. Onları tatmin edecek ancak 
budur. 

Şeriatte cennet, başlıca bir müeyyidedir. Ve Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı 
Kerimde evvelâ nefis ehlini hedef tutarak oradaki nîmetleri [nefsin iştiha 
duyacağı nîmetleri] tarif ve ta'dad buyurarak kullarını salâha teşvik ve 
cennete tergip buyurur. Yâni fenalıktan çekinmek ve iyiliğe çalışmak hu- 
susunda bunu bir müeyyide olarak nefis ehlinin gözü önüne koyar. Fa- 
kat hakikat ehline de bu âyet-i kerîmede olduğu gibi buyurur ve cennet 
nîmetlerine kavuşmak için değil, hakikatte Allahın rızâsını tahsil için iyi 
hareket lüzumunu ta'lim ve telkin eder. 
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Îmân alâmeti : 
(48 - 29) : «Sen onları rükû' ve sücûd ederken görürsün. 

Allahtan fazl-u kerem isterler. Yüzlerinde secdelerinin eserin- 
den îmân alâmeti [iz, alında belirti] vardır.» 

Rızâ tahsili için uğraşanlar : 

(29 - 69) : «Şunlar ki, bizim rızamız için uğraşırlar, onları 
elbette yolumuza götürürüz. Allah iyi iş işliyenlerle beraber- 
dir.» 

Allah rızası için yedirenleri Allah sever : 

(3 - 134) : «Onlar ki varlıkta, ve yoksullukta, genişlikte ve 
darlıkta, sevinç ve keder zamanlarında Allah rızası için malla- 
rından infâk ederler; [Allah] onları sever.» 

Diğeri : 

(76 - 10(9)) : «Sizi Allah rızası için it'âm ediyoruz [yediriyo- 
ruz.] Buna karşı sizden ne ücret ve ne teşekkür isteriz [ebrâr 
zümresi - fazîlet sahipleri - böyledirler.]» 

Zekât : 

(30 - 39) : «Ve Allahın rızasını murad ederek verdiğiniz 
zekâttır ki kat kat artar.» 

Nefs-i mutmainne ehli : 

(89 - 27(27÷28)): «Ey nefs-i mutmainne, sen Ondan [Allahtan] ve 
O da [Allah da] senden râzı olduğunuz halde Rabbına rücû' et 
[Geri dön Rabbına gel.]» 

Diğeri : 
(5 - 122(119)) : «O zaman Cenâb-ı Hak, işte bugün sadıklara 

sıdkının faidesi olduğu gündür. O sâdıklara; ağaçları altından 
nehirler akan cennetler vardır. Onda daimî olarak kalırlar. Al- 
lah onlardan ve onlar da Allahtan razı oldular, bu da büyük 
bir fevz-ü necattır [kurtuluşa ve selâmete ermektir] buyurdu.» 
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ÎMÂN 

(3 - 141) : «Cenâb-ı Hak îmân edenleri bütün günahların- 
dan tathir eder [temizler.] » 

Îmân şartları : 

(2 - 285): «Resûl [Hazret-i Muhammed] ve mü'minler; O 
Resûle Rabbından nâzil olan şeye îmân ettiler. Bunlardan her- 
biri Allaha ve meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine 
îmân eylediler. Resûllerinden hiç birinin arasını ayırd etmeyiz 
[farklı tutmayız]. Ya Rabbi emir ve nehyini işittik ve itaat ettik, 
senden gufrân isteriz. Nihayet varacağımız ve merciimiz sana- 
dır, dediler.» 

Diğeri : 
(4 - 151(152)): «Şunlar ki Allah ve Resûlüne îmân ettiler. Ve 

onlardan birinin arasını tefrik etmezler; onlara ecr-ü sevapla- 
rını yakında veririz.» 

Diğeri : 

(2 - 4): «Ve o müttakî'ler ki [Allahtan sakınanlar ki] sana 
indirilen kitap ve Dine ve senden evvel gönderilen kitaplara ve 
dinlere îmân ederler, ve âhirete şüphesiz olarak inanırlar.» 

(5): İşte onlar Rabları tarafından hidâyet üzeredirler, ve 
yine onlar felâh bulmuş [kurtuluşa ermiş] olanlardır.» 

Diğeri : 
(4 - 134(136)): «Ey îmân edenler, Allah ve Resûlüne, Resûle in- 

dirdiği kitaba, bundan evvel inzâl eylediği kitaplara îmân edi- 
niz. Allaha, meleklerine, kitaplarına, Resûllerine ve âhiret gü- 
nüne küfreden [inkâr eden] hakdan uzak dalâletle yolundan 
azdı.» 

Diğeri : 

(4 - 174(175)):  «Şunlar  ki   Allaha  îmân  ettiler,  ve   Ona   i'tisâm 
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ettiler [sarıldılar] onları Allah yakında rahmet ve inâyetine nâil 
eder, ve onları doğru yola hidâyet buyurur.» 

Diğeri : 
(6 - 82) : «Şunlar ki îmân ettiler ve îmânlarını zulm olan 

şirk ile [müşriklikle] karıştırmadılar. İşte emin olmak hakkı 
onlarındır. Onlar hidâyete vâsıl olmuşlardır.» 

(83): «Bu, kavmine karşı irâd etmesi için İbrâhîme verdi- 
ğimiz hüccetimizdir.» 

Diğeri : 
(48 - 4 ve 5) : «O Allahdır ki, îmânlarına îmân ziyade ol- 

ması için mü'minlerin kalplerine sükûneti ve sebatı inzâl ey- 
ledi. Göklerin ve yerin bütün askerleri Allahındır. Allah hal- 
kın mesâlihini bilir ve tedbirinde Hakîmdir. Erkek ve kadın 
mü'minleri ağaçları altından nehirler akan cennetlere, orada 
ebedî kalmak üzere koymak ve onların seyyiâtını af eylemek 
için o sekineyi ilkaa eyledi [koydu].» 

Diğeri : 
(58 - 22) : «Allah; onların [mü'minlerin] kalplerine îmânı 

yazmış ve onları Allah tarafından bir rûh ile te'yid etmiştir. 
Onları ebedî kalmak üzere ağaçları altından nehirler akan 
cennetlere idhal eder. Allah onlardan ve onlar da Allahtan râ- 
zı olurlar. Onlar, Allahın askerleridir. Âgâh olun ki Allahın as- 
kerleri fevz-ü felâha [kurtuluşa ve selâmete] erenlerdir.» 

Diğeri : 
(20 - 120(123)): «Size tarafımdan Resûl geldikte ona tâbi' olan 

ne yolundan şaşar ve ne de zahmet çeker, dedik.» 

ÎMÂN  VE  ALLAHA  GÜVENLE  TEVEKKÜL 
VE  NEFSE  HÂKİMİYYET 

İşlerini meşveret edenler : 
(42 - 36 ÷ 39(36÷38)): «Size dünya malından verilen her bir şey 

sağ   oldukça   onunla   geçinmeniz   içindir.     Îmân   edip   Rablarına 
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[güvenle] tevekkül edenlere Allah indinde olan nîmet daha ha- 
yırlı ve devamlıdır. Bu [nîmet]; büyük günahlardan, fuhşlardan 
ictinab eden ve gazabları halinde af eyleyenlere de vardır. 
Ve Rablarının davetine icâbetle namazlarım kılan ve işlerini 
aralarında meşveret eden ve kendilerine rızk eylediğimiz şey- 
lerden infak edenlere de vardır.» 

     

AMEL 

MÜ'MİN 

(9 - 113(112)): «Tövbe, ibâdet, hamd edenler, oruç tutanlar, rü- 
kû ve secde edenler, ma'ruf ile emir [iyiliği isteyip teşvik eden- 
ler] ve münkerden nehiy [fenalıktan sakınıp sakındıranlar] ve 
Allahın hududunu [hukukunu] muhafaza eyliyenler mü'minler- 
dir. [Îmân edenlerdir.]» 

Diğeri : 

(8 - 2 ve 3) : «Mü'minler şunlardır ki: Allah-ü-taalâ zikr 
olundukta kalpleri titrer, ve âyetleri okunursa îmânları artar, 
ve Rablarına tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar, kendileri- 
ne rızk eylediğimiz şeylerden infak ederler. [muhtaçlara yedi- 
rirler].» 

Diğeri : 

(22 - 35): «Yâ Muhammed, Allahın zikrini işittiklerinde 
kalpleri titreyen, kendilerine isabet eden şeylere sabreden, na- 
mazlarını kılan, verdiğimiz şeylerden infak eyliyen [başkaları- 
nı da nafakalandıran] muhsinleri [iyilik edenleri] tebşîr et [Al- 
lahın rızası ile müjdele.]» 

Diğeri : 

 (33 - 47) :   «Yâ    Muhammed    kendilerine    Allah    tarafından 
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büyük Fazl-u kerem olacağı ile mü'minleri tebşîr et [müjdele]» 

Diğeri : 
(57 - 19): [Mü'minlerin] ecr-ü mükâfatı ve nûru vardır.» 

Diğeri : 
(63 - 8): «İzzet; Allah ve Resûlüne ve mü'minlere aittir.» 

Diğeri : 
(5 - 108(105)) : «Ey mü'minler, size lâzım olan kendinizdir. Siz 

hidâyete ererseniz; dalâlete düşenler size zarar vermez. Cüm- 
lenizin mercii Allahtır. İslediğiniz şeylerden size haber verir.» 

 
Selâmete erenler : 
(23 - 1 ÷ 3(1 ÷ 4)): «Muhakkak felâh buldular. Şu mü'minlerdir 

ki; namazlarında huşû ederler. Abes iş ve kelâmdan yüz çevi- 
rirler, zekâtlarını verirler.» 

Emanet ve ahid : 

(23 - 8 ve 9) : «[Selâmete erip felâh bulan mü'minler] şun- 
lardır ki emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler ve namazla- 
rını kılarlar.» 

 

AMELDE  KARDEŞLİK  ESASI 

Islâh :  

(49 - 10): «Muhakkak mü'minler kardeştirler. Kardeşleri- 
nizin arasını ıslâh ediniz, ve Allahtan sakınınız, tâ ki rahmete 
nâil olasınız.» 

Kardeşliğin iktizaları : 

(9 - 72(71)): «Erkek ve kadın mü'minler birbirinin dostu ve 
velîsidir. Ma'rûf ile emrederler [iyiliğe birbirlerini sevk ve 
teşvik ederler] ve münkerden nehiy ederler [fenalıklardan sa- 
kındırır, alıkoyarlar.]» 
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KARDEŞLİĞİN  İCÂBI 
Yardım : 

(5 - 3(2)): «Hayır ve hasenât ve takvâ üzerine birbirinize mu- 
avenet ediniz. Zulüm ve günah üzerine yekdiğere yardımcı 
[müzahir] olmayınız.» 

Meşveret : 

(58 - 9) : «Ey mü'minler aranızda gizli konuştuğunuzda, 
günah ve düşmanlık ve Resûle karşı âsilikler üzerine meşveret 
etmeyin; hayır ve takvâ için meşveret edin.» 

Dostluk ve müzâharet : 

(8 - 74(73)): «Kâfirler birbirinin velîsi oldukları halde siz, 
birbirinize dost ve müzahir olmazsanız yer yüzünde fitne ve 
büyük fesad olur.» 

Mü'minlerin kalp birliği : 

(8 - 64(62÷63)): «Seni, nusratı ve mü'minler ile te'yid eden ve 
mü'minlerin kalplerini birleştiren O dur. [Allahtır].» 

Birlikte muhabbet : 

(19 - 96) : «Îmân eden ve sâlih amel [iyilik] işliyenler için 
Allah aralarında muhabbet kılar.» 

İtaat edin, aranızda çekişmeyin : 

(8 - 46): «Allah ve Resûlüne itaat edin ve aranızda müna- 
zaa etmeyin ki; münhezim ve mağlûp olursunuz, ve sizden fer 
ve parlaklığınız gider.» 

Yapışın sarılın : 
(3 - 103) : «Cümleniz Allahın ipine sımsıkı sarılınız. Birbi- 

rinizden ayrılmayınız. Allahın üzerinize olan ni'metini zikredi- 
niz, siz birbirinizin düşmanı iken kalplerinizi barıştırdı, ve 
onun nîmeti sayesinde birbirinizin kardeşi oldunuz.» 
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Cümleniz birden selâmete giriniz : 
(2 - 208) : «Ey mü'minler cümleniz birden selâmete giriniz 

ve şeytanın adımlarına tâbi' olmayınız.» 

MÜ'MİNİN  ÖRNEK  VASIFLARI 

Ebrâr [Fazilet ehli] : 
(76 - 7 ÷ 10(7 ÷ 9)): «[Allaha sadık ve hakkın emrine itaatli mü'- 

minler olarak cennet nimetlerine nâil olan Ebrâr] dünyada 
iken nezir'Ierine vefâ ederlerdi. Şerri [azâbı] âşikâr ve uzun 
olan günden korkarlardı [17]. Ve fakirleri, yetimleri, ve esirleri 
severek it'âm ederler [yedirip bakarlar] ve onlara sizi Allah 
rızası için it'âm ediyoruz [yediriyoruz], buna karşı sizden ne 
ücret ve ne de teşekkür isteriz [derlerdi].» 

 
[17]         ŞER 
Bu âyet-i kerîmede şer; azâb mânâsında kullanılmıştır. Azâbın he- 

defi; terbiye, tasfiye, ıslahtır. 
Vefat edenlerin hepsinin rûhu; vefatları anında cennet tabakalarına 

kadar yükselecek bir letâfeti hâiz olmıyabilirler. Bu gibilerin ruhları 
kesâfetleri nisbetinde cennetten uzak kalırlar. Bu uzaklığın içinde ne sefa 
ne ezâ duyulmıyan uyku sahası bulunduğu gibi, daha uzağında azâb çe- 
kilen sahalar da vardır. Bu sahalardaki azâb işte onların kesafetini izâle 
etmek ve tedricen cennete doğru yükselmelerini, letâfet peyda etmelerini 
temin içindir. 

Hayır ve şer Allahtandır, deriz. Fakat iyi bilelim ve dâima hatırda 
tutalım ki bu (şer) kelimesinin mânâsında kötülük yoktur, ancak azâb 
vardır ve azâb; Allahın yerine göre ya münebbih olarak veya tasfiye 
için kullandığı terbiye vasıtasıdır. Allah, mahlûkun gösterdiği ihtiyaca 
göre ve hayrı hedef tutarak bu vasıtayı kullanmaktadır. Aksini düşün- 
mek küfürdür. Zira Allahın kemâl sıfatlarına mugayirdir. Allahı hergün 
tenzih ettiğimiz kusurlu sıfatlardan birini (hâşâ) ona isnad ve iftira gibi 
olur. Allah kötü değil iyidir. Her muamelesinde bir iyilik kasdi vardır. 

Meselâ: Ana, baba; çocuğu adam etmek için tahsile ve terbiyeye 
mecbur etmez mi? Hastalığında ilâç vermez mi ve bu ilâç acı da olabilir. 
Bütün bunlar çocuk telâkkisince kötülük telâkkisine yer verir, fakat 
ananın babanın niyeti hayırdır kötülük değildir. Ve analık babalık kötü- 
lüğe   müsait   değildir.    Nerede  kaldı  Erham -er-râhimîn  olan  Allah;   her    iyi- 

./. 
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ÎMÂNIN  İKTİZASINA  UYMIYANLAR 

(107 - 1 ÷ 3) : «Yâ Muhammed, kıyamet gününü tekzîb 
eden [inkâr eden] şu kimseyi gördün mü o; yetimi kovar, fakir- 
leri yedirmeğe ne kendi rağbet eder ne de halkı rağbet ettirir 
[teşvik eder].» 

(4 ÷ 7) : «Vay ... [şiddetli azab] o namaz kılanlara ki na- 
mazlarından gafillerdir. Onlardır ki riyâ ederler ve zekâtı ver- 
mezler.» 

 

   İTTİKA  HAYATI 
[Takva:  Fenalıktan sakınmak ve iyiliği esirgememektir] 

MUTTAKÎ 
[Muttakî: Fenalıktan sakınan ve iyiliği esirgemiyendir:] 
(16 - 30): «Dünyada iyilik edenlere iyilik vardır. Ve âhiret 

sevâbı ise daha hayırlıdır. Âhiret muttakîler [Allahtan sakınıp 
iyiliğe koşanlar ve fenalıklardan sakınanlar] için ne güzel ko- 
naktır.» 

Dünyanın sonu muttakîlerindir : 
(7 - 128): «Arz [yer yüzü], Allahın mülkü olup kullarından 

dilediğine onu miras eder, âkıbet muttakîlerindir.» 
Diğeri : 
(28 - 83):  «Biz  dâr-i  âhiret'i,  arzda  yükseklik  [tahakküm]   ve 

 
liğin, her güzelliğin her merhametin, muhabbetin, şefkatin menbaı olan 
sahibimiz büyük Allah! [buna hiç imkan ve ihtimal yoktur]. 

Allahtan güzel muamele mi istiyoruz, kendimiz iyi olalım. Allahın 
hakkımızda ne kadar iyi olduğunu, hakkımızda ne kadar iyilik istediğini 
o vakit görürüz. 

Allah ezâ mı veriyor? hemen fenalıklarımızı araştırıp onları göz önü- 
ne almamız ve derhal Allahtan af ve salâh diliyerek iyiliğe niyyet et- 
memiz gerekir. Allahın ne kadar merhametli olduğunu da o vakit daha 
iyi anlarız. 
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fesadı murad etmiyenlere tahsis ettik, âkıbet muttakîlerindir.» 
Diğeri : 

(9 - 37(36)) : «Ve biliniz ki Allah-ü-taalânın nusratı [yardımı] 
ittika edenlerle [Allahtan sakınanlarla] beraberdir.» 

Diğeri : 
(43 - 35) : «Rabbının yanındaki ni'metler; muttakîler için- 

dir.» 

Diğeri : 

(5 - 3(2)): «Fazilet ve takvâda birbirinize yardım ediniz.» 

İttika ve iyilik edenlerle : 

(16 - 128) : «Muhakkak Allah ittika edenlerle ve iyilik 
edenlerle beraberdir.» 

Hak ve bâtılı tefrik : 

(8 - 29): «Ey mü'minler, eğer Allah-ü Taâlâya ittika eder- 
seniz, sizin için hak ve bâtılı tefrîke hidâyet eder.» 

Âhiret zahiresi : 
(2 - 197) : «Âhiret için zahire toplayınız, bunun hayırlısı 

takvâdır.» 

En makbulünüz : 
(49 - 13) : «Muhakkak Allah indinde ekreminîz [en makbu- 

lünüz] en ziyade takvâ sahibi olanınızdır.» 
Rızayı celbeden takvâdır : 
(22 - 37) : «Kurbanın fıkaraya verilen eti ve akıtılan kanı 

Allahın rızasını temin etmez, ancak sizden takvânız Allahın rı- 
zasına isabet eder.» 

Takva Allaha yaklaştırır : 
(73 - 19) : «Bu âyetler: mev'ize ve ibrettir. İstiyen onunla 

mütenebbih olarak, takvâya sülûk ile Rabbına yaklaşır.» 
Takvânın vesile olduğu nimetler : 
(65 - 2(3)):   «Ve  Allah-ü-taalâya  ittika  eden  kimseye  Cenâb-ı 
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Hak müşkilâttan çıkacak kapı kılar ve onu ümid etmediği yer- 
den rızklandırır.» 

Muttakkîlere Cennet : 
(50 - 35(32÷34)) : «Rahman'dan tenhâda korkarak [yâni kimse- 

nin bulunmadığı yerde de Allahtan korkarak fenalıktan çeki- 
nen] Ona [Allaha] müteveccih ve muti' kalp ile gelen her kim- 
seye vaad olunan cennet budur.» 

Af ve takvâ  : 
(2 - 237) : «Af; takvâya daha yakındır.» 

Takvâ  dolayısiyle müjdeler : 
(36 - 11) : «Ancak sen Kur'âna ittiba' edip gaybdan Rah- 

man'dan korkanları inzar edersin. Onları, mağfiret ve kerîm 
ecr-ü mükâfat ile müjdele.» 

Mûttakî ve Cennet : 
(3 - 133) : «İttika erbabı için hazırlanmış olan cennete ko- 

şun.» 
Mûttakîler : 
(51 - 15(16÷19)): «Onlar [cennetteki muttakîler] dünyada iken iyi- 

lik işlerlerdi. Gecelerden az bir kısmını uyurlardı. Seherlerde 
istiğfar ederlerdi. Mallarından sâil'lere ve fakirlere hak vardı.» 

Hazret-i Mûsânın levhalarında : 
(7 - 154): «Vaktâ ki Mûsâ'nın gazabı sükûnet buldu. Yere 

attığı levhaları aldı. Bunlardan bir nüshasında: Rablarından 
havf ve haşyet üzere bulunanlar [korku ve huşû' duyanlar] 
için [muttakîler için] hidâyet ve rahmet yazılı idi.» 

Diğeri : 
(64 - 16) : «Kudretiniz olduğu kadar Allahtan sakınınız.» 
 
Muttakînin ta'rifi : 
(2 - 177) : «Hayır ve taat ve fazilet yüzünüzü meşrik veya 

mağrib tarafına [kıbleye] çevirmek değildir. Allahın rızasına 
uygun hayırlı işler sahibi şunlardır ki, Allaha ve âhiret gününe 
ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere îmân ederler; ve 
mallarından   seve  seve   akrabalarına    ve    yetimlere,   fıkaraya,   yol- 
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culara, ihtiyaç arz edenlere ve esirlere muavenet edip verirler; 
ve namazlarını kılarlar ve mallarının zekâtını edâ ederler. Bir 
şeyi ahd ve vaad eylediklerinde vefâ gösterirler. Zaruret, ve 
fakır, maraz ve illet, harp ve kıtal zamanlarında sabrederler; 
İşte  onlar;   Dine   ve  Hakka   tâbi   olmakta   sâdıklar,   ve   küfürden 
ve rezaletlerden sakınıp ittika edenlerdir.» 

 
Kâmil akıl sahipleri : 
(65 - 10) : «Ey îmân eden kâmil akıl sahipleri Allahtan it- 

tika edin.» 

Azâbdan necat : 
(39 - 61) : «Ve Allah; İttika edenlere îmânlariyle cehen- 

nemden ve azâbdan necat [selâmet] verir. Onlara bir fenalık 
dokunmaz, ve [bir sebeple] mahzun dahi olmazlar.» 

Korku yoktur : 
(43 - 68) : «Allah; muttakîlere: ey kullarım, bugün sizin 

üzerinize korku yoktur, [korkuya sebep yoktur] ve [hiç bir se- 
beple] mahzun dahi olmazsınız buyurur [ittikaları sebebiyle].» 

Dinde ittika :  
(45 - 20(19÷20)): «Zâlimlerden bazısı, bazısının dostu ve velîsidir. 

Allah ise muttakîlerin dostudur. Bu Din; insanlara fevz-ü fe- 
lâh [kurtuluş ve selâmet] yolunu gösterir. Îkaan [yakınlık] tale- 
binde bulunanlara da mahz-ı hidâyet ve rahmettir.» 
 

Sâdıklarla beraber olunuz : 
(9 - 120(119)): «Ey mü'minler Allahtan sakınıp ittika ediniz ve 

sâdıklarla beraber olunuz.» 

Muttakîler ve cennet : 
(39 - 73 ve 74(73)): «Ve Rablarına ittika edenler zümre züm- 

re cennete sevk olunurlar. Oraya vâsıl olup kapılar açıldıkta 
cennetin hâzin'Ieri [haznedarları] onlara (size Allahın selâmı ol- 
sun. Dünyada pak olmuştunuz ve ebedî kalmak üzere cennete 
giriniz) der.» 
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Diğeri : 
(68 - 34) : «Muttakîlere Rabları indinde nîmetleri bol cen- 

netler vardır.» 
 

SÂLİH  AMEL 

Amel dereceleri : 
(46 - 19) : «Her kes için amellerine göre dereceler vardır. 

Onlara amellerinin mükâfatı ve mücâzatı tamamiyle tesviye 
olunur. Ve hiç biri zulm olunmaz [haksızlığa uğramaz].» 

Sâlihler : 
(29 - 9): «Îmân eden ve sâlih ameller [iyilik] işliyenleri sâ- 

lihler zümresine geçiririz.» 
Diğeri : 
(29 - 7) : «Şunlar ki îmân ettiler, ve sâlih ameller [iyilik- 

ler] işlediler. Onların günahlarını kefaret edeceğiz [iyiliklerine 
bağışlıyacağız] ve işlediklerinden daha iyisi ile [ayrıca] mükâ- 
fat eyliyeceğiz.» 

Diğeri : 
(95 - 6) : «Ancak îmân edip sâlih amel [iyilikler] işliyenle- 

re arası kesilmez ecr-ü mükâfat vardır.» 
Diğeri : 
(17(98) - 72(7)): «Îmân edip sâlih amel işliyenler mevcutların en 

hayırlılarıdırlar.» 
Diğeri : 
(2 - 223): «Ve nefsiniz [kendiniz] için, [Allaha] sâlih ameller 

[iyilik işleri] takdim ediniz.» 
Diğeri : 
(18 - 44(110)): «Rabbının lika'sını istiyen [Allahın cemaline ka- 

vuşmak istiyen] sâlih amel [iyilik] işlesin, ve Rabbının ibâdeti- 
ne bir kimseyi şerik kılmasın.» 

Diğeri : 
(28 - 80): «Kendilerine ilim verilenler: (Vah size. Îmân eden 

ve  Sâlih  amel  işleyen  kimseye  [bu],   Karûnun   malından   daha   ha- 
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yırlıdır. Bu âhiret hayrına, ancak sabır ediciler mülâkî olurlar) 
dediler.» 

Diğeri : 
(10 - 26) : «İyi iş işliyenlere ziyadesiyle iyi bir mükâfat 

vardır. Onlarm yüzlerini ne toz bürür, ne zillet [horluk] kap- 
lar, işte bunlar cennetliktir. Orada daim kalacaklardır.» 

Dualarına icâbet buyurur : 
(42 - 26 ÷ 28(26)): «Allah mü'min olup sâlih amel [iyilik] iş- 

liyenlerin dualarına icâbet eder ve kemâl-i fazl'ından sevapla- 
rını arttırır.» 

Elde kalan ve birlikte giden : 
(19 - 78(76)): «Bâkî olan [insanın yanına kalan ve âhirete bir- 

likte giden] sâlih ameller [işlenmiş iyilikler] Rabbın indinde 
sevap ve âkıbet cihetinden daha hayırlıdır.» 

Takattan fazlası teklif edilmez : 
(7 - 42): «Şunlar ki îmân ettiler ve sâlih amel işlediler. 

Biz bir nefse [bir kimseye] vüs'ü-takat'inden fazla teklif etme- 
yiz [gücünden fazlası ile mükellef kılmayız] ve işte onlar [gücü 
yettiği kadarını yapanlar] cennet ehli olup orada daimî kalır- 
lar.» 

(43): «Onların kalplerinden hınc'ı ve hasedi çıkarırız.»      

Önden gönderilenler : 
(36 - 12): «Ve herkesin, önlerinde gönderdikleri amelleri 

ve arkalarında bıraktıkları eserlerini [hayırlarını] yazarız.» 

Onlara endişe ve hüzün yoktur : 
(2 - 277): «Îmân eden ve sâlih ameller işleyip namazını 

kılan ve zekâtını veren kimselerin ecr-ü mükâfatı Rabları in- 
dinde olup, onlar için ne yarının endişesi ile korku ve ne de 
geçmiştekine teessüfle hüzün vardır.» 

Seyyiâtın affı vesilesi : 
(64 - 9) : «Allaha îmân eden ve sâlih amel işliyen kimseyi 

Allah   seyyiâtını   af   ederek,    ebedî    kalmak   üzere   ağaçları   altın- 
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dan nehirler akan cennetlere koyar. Bu; büyük fevz'dir [kurtu- 
luştur].» 

Diğeri : 
(13 - 22) : «[Şunlar ki] hasenât ile seyyiâtı giderirler [yani 

yaptıkları iyiliklerle fenalıklarını af ettirirler] onlara dâr-ı âhi- 
ret [âhirette cennet] vardır. 

Bir iyi söz : 
(14 - 24) : «Bir iyi söz; aslı ve kökü yerde sâbit ve dalları 

göğe çıkmış iyi bir ağaç gibidir.» 
(25) : «Rabbının izni ile daimî olarak meyve verir.» 

İyi bir söz : 
(2 - 26(263)): «İyi bir söz; minnet ve ezânın takip edeceği sa- 

dakadan hayırlıdır.» 
İyilik ediniz : 
(2 - 195) : «Ve iyilik ediniz. Zirâ Allah iyilik edenleri se- 

ver.» 

Sabır ve iyilik : 
(11 - 11) : «Ancak sabredip sâlih amel işliyenlere mağfiret 

ve büyük ecr-ü mükâfat vardır.» 
Diğeri : 
(10 - 9): «Îmân eden ve sâlih ameller [iyilikler] işliyenleri; 

Rabları îmânları sebebiyle, ağaçları altından nehirler akan ve 
nîmetlerle dolu olan cennetlere hidâyet eder. 

Diğeri : 
(9 - 121(120)) : «Allah-ü-taalâ; iyi işler görenlerin mükâfatını 

zâyi etmez.» 
Diğeri :  
(5 - 10(9)): «Allah-ü taalâ îmân eden ve sâlih amel işliyen 

kimselere mağfiret-i İlâhiyyesini ve büyük ecr-ü mükâfatı va- 
ad buyurdu.» 

Diğeri : 
(16 - 97):   «Mü'min  olduğu  halde  sâlih  amel  işliyen  erkek 
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veya kadını, dünyada iyi hayat ile yaşatırız ve amellerinin mü- 
kâfatını ondan daha iyi olarak veririz.» 

Son demde : 
(16 - 32) : «Melâikenin, küfür ve âsîliklerden temiz ve Al- 

lahın lûtfunu gözler oldukları halde, ruhlarını kabzeyledikleri 
kimselere melekler; sizin üzerinize selâm [selâmet] olsun işle- 
diğiniz sâlih ameller [iyilikler] sebebile cennete giriniz derler.» 

İyilik işleyen : 
(45 - 15): «Sâlih amel işleyen, onu kendi nefsine işler; ve 

fenalık eden de kendi nefsine fenalık eder.» 

İyilik işlemek için : 
(46 - 16(15)): «[Yâ Rabbi bana ilham et ki] rızanı celbeden sâ- 

lih amel işleyeyim». 
Diğeri : 
(11 - 23): «Îmân edip sâlih ameller işleyen ve Rablerine 

huzû' ve huşû' ile [istekle, yüreği titriyerek] itaat edenler cen- 
net ehli olup orada ebedî kalırlar.» 

Allahtan dilek : 
(27 - 19) : «[Ve Yarabbi beni muvaffak eyle ki] senin razı 

olacağın sâlih ameli [iyiliği] işleyeyim. Ve beni rahmetinle sâ- 
lih kulların zümresine ithal et [geçir] diye [Hazret-i Süleyman] 
dua etti.» 

Cennetle müjde : 
(2 - 25): «Îmân eden ve iyi işler işleyen mü'minlere müj- 

de eyle ki: Onlar için ağaçları altından nehirler akan cennet- 
ler vardır.» 

Diğeri : 
(4 - 55(57)): «Îmân edip sâlih ameller [iyilikler] işleyenleri de 

ağaçları altından nehirler akan cennetlere koyarız. Orada ebe- 
dî kalırlar.» 

Her şey insanın kendine : 
(17 - 7) : «Eğer iyilik ederseniz, kendi nefsinize iyilik eder- 

siniz; fenalık ederseniz yine nefsinizedir.» 
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İyilik edenlere mağfiret ve ikram : 

(22 - 50 ve 51(50)): «Îmân eden ve sâlih ameller işleyenlere 
mağfiret ve rızk-ı kerîm vardır.» 

Azâb görmiyenler : 
(25 - 70): «Ancak tövbe eden ve îmân eyliyen ve sâlih 

amel [iyilik] işleyen [azâb olunmaz], onların günahlarını Allah 
hasenâta tebdil eder. [Onların iyiliklerine sayar] Allah-ü taâlâ 
mağfiret ve merhamet edicidir.» 

Îmân ve infak : 
(57 - 7): «Sizden îmân edip infak edenlere [başkalarına ye- 

direnlere] büyük ecir vardır.» 

Faizsiz borç verme iyiliği : 
(57 - 11): «Allah-u-taâlâya, karz-ı hasen olarak ikraz eden 

[faizsiz borç veren] kimseye Allah onu kat kat eder ve ona ayrı- 
ca makbul ve muteber ecir vardır. 

Diğeri : 
        (2 - 245): «Şunlar ki, Allaha karz-ı hasen [faizsiz borç] ve- 
rirler. Onlara bir çok katları ziyade edilerek, iade olunur. 
Kabz ve bast eden [alan ve veren] Allahtır.» 

Diğeri : 
(57 - 18): «Gerek erkek, ve gerek kadın; sadaka veren ve 

Allaha karz-ı hasen'le ikraz edenlere Allah; verdiklerini kat 
kat kılar. Ve onlara ayrıca da ecr-ü kerîm [sevap ikramı] var- 
dır.» 

İyilik edenlere : 
(7 - 161): «Biz iyilik edenlere ihsanımızı [iyiliğimizi] arttı- 

rırız dedik.» 
Diğeri : 
(4 - 148(149)): «Gizli veya âşikâr olarak hayır işleseniz veya bir 

fenalığı af etseniz [sevâba nâil olursunuz], muhakkak Allah-ü 
taalâ kudret-i kâmilesiyle beraber af edici oldu.» 
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Diğeri : 
(4 - 122(124)): «Erkekten ve kadından, mü'min olduğu halde 

sâlih ameller [iyilikler] işliyenler cennete konur, ve onların 
[mukabil] haklarında hurma çekirdeğinin tomurcuğu kadar 
zulm olunmaz.» 

Umumî kaide : 
(25 - 65 ÷ 67(67)): «[Allahın makbul kulları onlardır ki:] 

infak eyledikleri zaman israf etmezler, ve imsak de etmezler, 
bunun ikisi arasında kaim olurlar.» 

Diğeri : 
(28 - 77): «Allahın sana verdiği şeyle dâr-ı âhıret'i [cen- 

neti] iste ve dünyadaki nasibini unutma, ve Allahın ihsan etti- 
ği gibi sen de Allahın kullarına ihsan et [iyilik et] ve yer yüzün- 
de fesad isteme, muhakkak Allah müfsidleri sevmez. 

Diğeri : 
(18 - 6(7)): «İnsanlardan hangisinin daha iyi amel sahibi ol- 

duğunu imtihan için yer yüzündeki şeyleri yer yüzüne ve sâ- 
kinlerine ziynet kıldık.» 

İÇTİMAÎ  YARDIM 

HAYIR  VE  HASENAT 
 

(11 - 113(114)): «Muhakkak hasenât [iyilik], seyyiatı [fenalıkla- 
rı, günahları] izâle eder [giderir].» 

Her halde infak edenler : 
(2 - 274): «Mallarını, gecede ve gündüzde, gizli ve âşi- 

kâr olarak infak edenlerin ecr-ü mükâfatı Rabları indindedir. 
Onlara korku yoktur. Ve ikaab endişesi ile [ceza görmek endi- 
şesi ile] mahzun dahi olmazlar.» 

Diğeri : 
(9 - 122(121)): «Onların infak ettikleri [başkalarına ye- 

dirdikleri]    küçük   büyük   şeyler,   [bu   maksatla]    geçtikleri    vâdîler 
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ve attıkları adımlar amelleri defterine yazılır ve Allah: onlara 
daha iyisi ile mükâfat eder.» 

Diğeri : 
(2 - 270): «Verdiğiniz her sadakayı, vaad eylediğiniz her 

nezri Allah-ü Taâlâ bilir.» 

SÂLİHLER 

Allah Evliyâsı [18] : 
(10 - 62): «Âgâh olun ki Allahın evliyası için korku yok- 

 
[18] VELÎ 
Velî, vali, mütevellî; ayni kökdendir. Asıl hakikî velî, Allahtır. İşte 

bir misâli : 
Kur'ân-ı Kerîmden : 
(7 — 196): «Benim velîm ve dostum; kitabı indiren Allahtır. O; sâ- 

lihlerin (iyi insanların) dostu ve velîsidir.» 
Diğeri : 
(8 — 41(40÷41)): «Biliniz ki Allah sizin dostunuz ve mevlânızdır. O ne güzel 

dost ve ne güzel yardımcıdır, ve her şeye kaadirdir.» 
Mânen yâni rûhen yükselmiş insanlara velî denilmesinin sebebi: 
Velî olan zat; evvelâ Allahta fânî olmuş yâni kendi iptidaî benlikle- 

rinden sıyrılmış kimse demektir. Sonra Allah nasib etmiş ise Beka-bil- 
lah mertebesine dahi ermiş olur ki bu mertebede Allahın rahmâniy- 
yeti ile dolmuş hâs kul demektir. 

Fenâ-fillah mertebesinde kendi varlığından benliğinden sıyrılıp kur- 
tulmuş ve Allahın rahmâniyyeti kendinde tecelliye başlamış olan kuldaki 
hal ve tezahürat velâyeti ifade eder. Öyle ki: Allah halka nasıl acırsa 
velîler de acırlar. Ve halk için ellerinden gelen iyiliğe gayretle çalışırlar, 
ve çalışmadan yapamazlar. Zira kendilerinde tecelli eden rahmaniyyet; 
başka türlü harekete imkân vermez. 

İmdi : 
Yer yüzünde halkı ma'nen koruyan onlara kanat açan velîlerdir. Ve 

netice itibariyle Allahın yer yüzünde velâyeti; mânevî cephede bu gibi 
musaffa kullarda tecelli ediyor. 

İmdi hakikatte velî; Allahtır. Ve her velîde tecelli eden hâl; onun 
hakikî velâyetinden bir lem'adır. 

Netice itibariyle Allahın velâyeti maddî ve mânevî cephelerde seçip 
yetiştirdiği ve kullandığı cismanî ve ruhanî şahsiyetlerde tecelli ediyor 
demektir. 
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tur. Ve bir şeye de [kendi hesaplarına] mahzun olmazlar.» 

(63) : «Ve o Allah velîleri ki îmân eder ve Allahtan kor- 
kup âsiliklerden sakınırlar.» 

(64) : «Onlar için dünya hayatında ve âhırette her türlü 
beşâret ve müjde vardır. Allahın kelâmında [emrinde ve vaa- 
dinde] değişme yoktur. Bu; büyük fevz-ü necattır [kurtuluş ve 
selâmete çıkıştır].» 

Sâlihler : 
(29 - 9): «Îmân eden ve sâlih ameller [iyilikler] işliyenleri 

sâlihler zümresine geçiririz.»  

Diğeri : 
(27 - 19) : «Ve beni rahmetinle sâlih kulların zümresine 

idhal et [geçir] diye [Süleyman peygamber] dua etti.» 

SÂLİHLER  ÖRNEĞİ :  HAZRET-İ  İBRÂHÎM 
  

Kur'ân-ı Kerîmde yazılı vasıfları : 
(16 - 122): «Ve ona [Îbrâhîme] dünyada iyilik verdik, ve 

âhirette [O] sâlihlerdendir.» [19] 

 SÂLİH 

Sâlih sıfatını; Cenab-ı Hak Enbiya hakkında ve Evliya hakkında 
kullanmıştır. Ve bu sâlih sıfatının hususiyetlerini hazreti İbrâhimin ha- 
lini tarifte kullanmıştır. Umumî vasıfları ise (sâlih amel) sahipleri hak 
kında kullanılmıştır ki; onların cennet ehli oldukları onlar için endişe, 
korku ve hüzne yer olmadığı zikr buyurulmuş ve yine endişe ve korkuya 
yer olmadığı evliya hakkında da irâd buyurulmuştur. Bunların hepsi ait 
oldukları bahislerde görüldü. 

İmdi : 
   Sâlih amel yâni iyilik işlemek hali; Cenâb-ı Hakkın çok övdüğü ve 
istediği bir haldir. Nitekim bir âyet-i kerîmede; onların, mevcûdâtın en 
hayırlıları oldukları zikr buyurulmuştur, İşte sâlih amel hali; evliyalık 
yoludur. Evliyalık Enbiyaların yolu, yolculuğudur. Gaye; Allahın rıza- 
sını kazanmak, Allaha has kul olmaktır ki neticesi; bekaa mertebesine 
yükselerek halka hizmete memur olmaktır. 
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Diğeri : 
(16 - 120): «İbrâhîm; Allaha muti', emrine kaaim, hakka 

mâil ve bâtıldan sakınandı, ve müşriklerden değildi.» 

(121) : «Allahın ni'metlerine şükredici idi.» 

Diğeri : 
(9 - 115(114)): «İbrâhîm [Allah aşkı ve halk alâka ve gayreti 

ile] çok ah çeker [içte ıstırap çeker], kalbi rakîk [hassas] halîm 
idi [halka karşı rahmânî tecelliye mazhardı].» 

Diğeri : 
(11 - 74(75)): «İbrâhîm; halîm, kalbi rakîk, halka acır ve on- 

lar için Allaha yalvarırdı. [İşte bekaabillâh mertebesine nâil 
olanların hali budur. Halk için yaşamak, halk için çalışmak, sa- 
adette kederde halk ile alâkalı olmak].» 

Manevî rüşd sahibi : 
(21 - 51) : «İbrâhîme rüşd ve kuvvet verdik. Onun buna 

istihkakını biliyorduk.» 

SÂLİHLER — İYİLER 

Af ve islâh edenler : 
(42 - 41(40)): «Af ve islâh eyliyen kimsenin ecr-ü mükâfatı Al- 

lah üzerindedir.» 

Fazilet ehlinin hali : 
(3 - 134): «Onlar ki; varlıkta ve yoksullukta, genişlikte ve 

darlıkta, sevinç ve keder zamanlarında [hiç farksız] Allah rıza- 
sı için mallarından infak ederler. Hiddet ve gayzlerini hazm 
ve sabır ile kendilerini intikamdan alıkoyarlar, ve insanların 
kusurlarını af eylerler. Allah [öylelerini] iyilik edenleri sever.» 

DÜNYA  SONUNDA  SÂLİHLERİN   İDARESİNE  GEÇECEK 

(21 - 105) : «Biz Zebûr'da; zikirden sonra yer yüzüne sâ- 
lih kullarım vâris olacaklar diye yazdık.» 
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SÂLÎHLERE  ALLAHIN  MÜKÂFATLARI 

(33 - 35): «Müslim ve müslimelere, mü'min ve mü'mine- 
lere, erkek ve kadın inkiyad ve itaat edenlere, sâdık ve sâdı- 
kalara, Allahtan korkan [muttakî] erkek ve kadınlara, sadaka 
verenlere, sâim ve sâimelere [oruçlulara], avret'lerini [iffetle- 
rini] hıfz eden erkek ve kadınlara, Allah-ü Taâlâ mağfiret [va- 
ad buyurmuş] ve büyük ecr-ü mükâfat hazırlamıştır.» 
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DÎN  NİZAMI 

ŞERİAT 

             HAYATA İSTİKAMET VEREN AHLÂKÎ EMİRLER VE 
           NEHİYLER 

Dünya ve âhiret nasibi :  
(28 - 77): «Allahın sana verdiği şeyle dâr-i âhıret'i iste, 

ve dünyadaki nasibini unutma, ve Allahın ihsan ettiği gibi sen 
de ibâdullaha ihsan et [iyilik et] ve yer yüzünde fesadı talep 
etme. Muhakkak Allah müfsidleri sevmez.» 

Dünya : 
(18 - 6(7)) : «İnsanlardan hangisinin daha iyi amel sahibi ol- 

duğunu imtihan için arz üzerinde olan şeyleri yer yüzüne ve 
sâkinlerine ziynet kıldık.» 

Öldürmek veya kurtarmak : 
(5 - 35(32)): «Bir nefsi katleden sanki bütün insanları katlet- 

miştir. [Kısas veya yer yüzünde fesat çıkaranları tenkil sebep- 
leri müstesna]. Bir insanı ihyâ eden [kurtaran] da sanki bütün 
insanları ihyâ etmiştir.» 

Halktan yüzünü çevirme : 
(31 - 18) - «Tekebbür ederek [kendini üstün ve gayrı tuta- 

rak] halktan yüzünü çevirme [alâkasız kalma, kendini ayır- 
ma]» 

Hıyanetten sakın : 
(3-163(162÷163)):«Hıyanetten sakınanlar; Allah indinde yüksek 

derecededirler.» 
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İntikamdan vaz geçmek en büyük şey : 
(42 - 44(43)): «İntikamdan feragat [vazgeçmek] en büyük şey- 

lerden [iyiliklerden] dir.» 
Fenalığı en iyi muamele ile karşılamak : 
(23 - 97(96)): «Seyyieyi [fenalığı] en iyi ile [iyi muamele ile] 

def et [gider.]» 
Af ve islâh : 
(42 - 41(40)): «Ve af ve islâh eyliyen kimsenin ecr-ü mükâfa- 

tı Allah üzerindedir.» 
Hayânın  lüzumu hakkında : 
(28 - 25) : «Kadınlardan biri kâmil bir hayâ içinde yürü- 

yerek Mûsânın yanına geldi [hayâ hakkında takdirler] 
Allah Resûlüne itaat : 
(33 - 71) : «Allah ve Resûlüne itaat eden, Muhakkak bü- 

yük fevz'e [kurtuluşa] nâil oldu.» 
İbâdet esnasında : 
(7 - 31) : «Ey Âdem oğulları her mescitde veyahut her 

ibâdet eylediğinizde ziynet libâsınızı [yâni en temiz elbisenizi] 
giyiniz [kıyafetiniz iyi olsun] [20]» 

 
[20] İBÂDET  KIYAFETİ 

Cenâb-ı Hak; kendi huzurunu vesile ederek insanları halk huzuruna 
iyi halde çıkmağa alıştırır. İnsanın, insan hakkına riâyet etmiş olması 
için perişan kıyafetle göze eza vermekten ve fena kokularla buruna eza 
vermekten sakınması gerekir. Netekim peygamber efendimiz cemaatle 
namaz kılmak üzere geleceklerin sarmısak, soğan gibi fena koku neşre- 
den şeyleri yememelerini emir, hatta diğer bir hadîs-i şeriflerinde bu gi- 
bi şeyleri yiyenlerin [halk ile ihtilât ve halkı iz'aç etmemeleri için] evle- 
rinden bile çıkmamalarını tavsiye buyurmuşlardır. 

Netekim : 
Müslümanlıkta ıtır yani çiçeklerden alınmış güzel kokulu ruhlar sü- 

rünmek makbul bir âdettir. 
Muhakkak ki insan zevken yükselmek için fena kokulara değil, iyi 

kokulara alışmak; iyiye rağbet etmek mecburiyyetindedir. 
Yanlış anlaşılmasın ki: arapçada kullanılan ziynet kelimesi; türkçe- 

deki mukabiline hakikatte tam uygun mânâda değildir. Meselâ ziynetin 
bizde    karşılığı   (süs) dür.    Halbuki   süsün   içinde  öyle   manasız   öyle   mas- 

./. 
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İçtimaî işbirliği şartları : 

(5 - 2): «Hayır, hasenât ve takvâ üzerine [iyilik işlerinde 
ve gayesi iyi olan işlerde] birbirinize yardım ediniz. Zulüm ve 
günah üzerine yekdiğerinize yardımcı olmayınız.» 

 Meşveret emri ve şartı : 
(58 - 9): «Ey mü'minler aranızda gizli konuştuğunuzda gü- 

nah ve düşmanlık ve Resûle âsilik ile [bu esaslarda] meşveret 
etmeyin. Hayır ve takvâ ile [iyilik düşünerek, iyilik etmek hu- 

suslarında] meşveret edin.» 

 
İftira ile ezâ etmek : 
(33 - 58): «Mü'min ve mü'mineleri, işlemedikleri bir şeyle 

ezâ edenler [haklarında isnad ve iftirada bulunanlar] muhak- 
kak âşikâr bir iftirayı ve büyük bir günahı yüklendiler.» 

Kadınlara isnad : 
(24 - 23) : «Hiç bir şeyden haberi olmıyan müslüman ve 

iffet sahibi kadınlara zinâ isnad edenler dünya ve âhirette lâ'- 
net olundular. Onlara büyük azâb vardır.» 

 
kara şeyler vardır ki, Din böyle utandırıcı şeylere müsaade etmez. Ve 
elmas, inci altın gibi ziynet eşyasını takıp takıştırmayı da müsait karşı- 
lamaz. Herkesin malûmudur ki ipekli giymek, altın gümüş âlât edevat 
kullanmak, Dince mübâh değildir. Zirâ millî serveti hem taş, maden 
parçalarına bağlamak hem de islâmın tek sınıf üzerine müesses cemiy- 
yet hayatında hâkim, mahkûm sınıflar meydana getirmektir. Ve hem de 
yoksulların varlıklara karşı cephe almasına yol açmak ve nihâyet hak- 
sızlıklara, içtimaî adâletsizliklere; daha sonra da mücadelelere meydan 
vermek demektir. 

İmdi : 
Ziynet elbisesi giymek demek; kadınlara elmaslarını takmak; altın- 

larını, incilerini takınmak, en pahalı, ipekli elbiselerini giymek değil; 
kadın için de erkek için de, en temiz en mazbut bir kıyafete girmektir. 
Bu da kimsenin gözüne batmıyacak ve huzurunu ihlâl ve rahatsız etmi- 
yecek bir kıyafettir. 
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İnsan hâli : 
(89 - 15 ve 16) : «Bir insan; Rabbı onu belâya düçâr etme- 

yip ikram ve ni'metlere gark ederse Rabbım bana ikram etti 
der. Diğer bir insan; Rabbı onu ibtilâ edip [sıkıntıya koyup] 
rızkını az kılarsa [kısarsa] Rabbım bana ihânet etti der.» 

(17(20)): «Hayır, belki siz yetimi ikram etmezdiniz ve fakire 
yiyecek vermeğe birbirinizi sevk ve teşvik etmezdiniz. Bütün 
harâm [şeyleri] yerdiniz ve mala son derece muhabbet eder se- 
verdiniz.» 

Mescid-i Harâmdan men edenler : 
(22 - 25) - «Mescid-i Harâmdan [Kâ'beden] insanları men 

edenlere [azâb vardır.]» 

İslâhcı olacaklarına, tahakküm ve istibdat gösterenlere : 
(28 - 19) : «Demek ki sen yer yüzünde islâh edenlerden 

değil, cebbârlardan [mütehakkimlerden] olmayı murad eder- 
sin.» 

SEYAHAT  EMRİ 

(29 - 20) : «Ya Muhammed, de ki : Yer yüzünde seyr ve 
seyahat edip Allah-ü-taalânın yarattıklarını nasıl yarattığını gö- 
rünüz [Allahın kudret ve azameti hakkında fikir alınız.] Sonra 
Allah âhirette [gördüğünüz o sahada da] diğer bir neş'et inşâ 
eder.» 

Diğeri : 
(30 - 42) : «De ki yer yüzünde seyr ve seyahat edin. Siz- 

den evvel olanların âkıbetleri nasıl olduğuna nazar eyleyin.» 

Diğeri :    
(30 - 9 ve 10(9)) : «Yer yüzünde seyr ve seyahat edip kendi- 

lerinden evvelki kavimlerin âkıbeti nasıl olduğuna nazar et- 
mezler mi? O geçmiş kavimler kuvvet cihetinden onlardan da- 
ha şiddetli idiler.» 
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Diğeri : 

(35 - 44) : «Onlar yer yüzünde seyr ve seyahat edip ken- 
dilerinden evvelkilerin âkıbeti nasıl olduğuna nazar etmezler 
mi. Onlar kuvvette bunlardan daha şiddetli [güçlü] idiler.» 

Diğeri : 
(3 - 137): «Yer yüzünde seyahat ederek, Resûllerini tek- 

zib [inkâr] ile kâfir olanların âkibeti nasıl olduğuna bakınız ve 
görünüz.» 

Diğeri : 
(6 - 11) : «Onlara de ki, yer yüzünde seyr ve seyyahat 

edin. Ve sonra âyetlerimizi tekzib [inkâr] edenlerin âkibetleri 
nasıl olduğuna [ibretle] nazar eyleyin. [Bakıp düşünün].» 

AVIN  MEŞRÛ'  HUDUDU 

Hayvan avları : 
(5 - 97(94)): «Ey îmân edenler, Allah; elinizin altına, mızrak- 

larınızın ucuna gelen avlar ile sizi, gaipte kendinden korkanın 
kim olduğunu temyîz için [ayırmak için] imtihan eder. Bundan 
sonra sayd'a [ava] tecavüz edenlere [avın meşrû şartlarına ri- 
âyet etmiyenlere] elemli azâb vardır.» 

HAL  VE  HAREKET 

Yalan yere şâhidlik etmiyenler ve vakar ve haysiyetlerini muhafaza 
edenler : 

(25 - 72): «Şunlar ki; yalan yere şâhidlik etmezler. Müna- 
sebetsiz ve abes şeylerin yanından geçtiklerinde ondan yüz çe- 
virerek vakar ve haysiyetlerini muhafaza ederek geçip gider- 
ler.» 

Allah için secde edenler : 
(25 - 73) : «Ve şunlar ki kendilerine Rablerinin âyetlerile 

vaaz ve nasihat olundukta sağırlık ve körlük ile yüzüstü düş- 
memezlik etmezler [işidirler, görürler ve kendilerini huşû ile 
yere atıp secde ederler].» 
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(74) : «Ve şunlar ki: Ya Rabbi: Bize zevcelerimizden ve 
zürriyyetimizden gözümüzü aydın edecek evlâd ihsan et. Ve 
bizi ittika erbabına [iyi yolda gidenlere] önder ve rehber kıl, 
derler.» 

(75 ve 76): «İşte onlar, sabırları sebebile cennetin en yük- 
sek makamı ile mükâfat olunurlar. Orada kendilerine hürmet 
ve selâmet bulurlar. O hürmet ve selâmette ve yüksek makam- 
da ebedî kalırlar. [O] ne güzel karargâh ve ne âlâ makamdır.» 

BİLGİSİZ  MÜNAKAŞA 

Câhilane mubahase : 

(31 - 20) : «Ve insanlardan ba'zıları vardır ki bilmeksizin 
ve yolsuz ve kitab-ı münîr'siz [Allah kitabının aydınlığı dışın- 
da] Allah-ü-taâlânın zât ve sıfâtında mücadele ve mubahase 
ederler.» 

Vukufsuz münakaşa ve mubahase : 
(22 - 3) : «İnsanlardan öyleleri vardır ki ilim ve vukufu ol- 

madan Allah hakkında münakaşa ederler ve her azgın şeytana 
tâbî' olurlar.» 

Diğeri : 
(31 - 6) : «İnsanlardan ba'zıları vardır ki insanları, bilgisi 

olmaksızın Allahın yolundan şaşırtmak için ve âyetlerimizi is- 
tihza etmek için bir takım efsaneler satarlar.» [21] 

 

[21] BİLGİSİZ  MÜNÂKAŞA 

En acınacak cihetlerden biri de bilgisizlerin bilmedikleri mevzular 
üzerinde münâkaşaya girişmeleri, yanlış mütalâa ve iddiada bulunma- 
ları ve hakikati yanlış istikamete sevk etmeleridir. Bilhassa bu mevzu; 
Allahın mahiyyeti, zat ve sıfatı ile veya Allahın Dindeki muradı ile, Dinin 
mahiyet ve şumûliyle alâkalı olursa mesele büsbütün mühim bir ma- 
hiyyet alır. Öyle ki, insanı türlü günahlara sokar ve hatta küfre kadar 
götürür.    Bu;   insanı   dalâlete    düşürür    ve    başkalarını    da    sapıklığa    götü- 
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Tehlikeden sakınmak : 
(2 - 195) : «Ve elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.» 

Hüsranda olmıyanlar : 
(103 - 2 ve 3(3)) : «Ancak îmân eden ve sâlih amel işleyen 

[iyilikler eden] ve Hak Din üzerine [sebat ederek] ve kâfirlerin 
eziyetlerine sabrederek, birbirine [kurtuluş yolunda ve iyi yol- 
larda] vesâyâda [tavsiyelerde] bulunanlar hüsranda değillerdir. 
[Yazık olacak değillerdir. Onlar kurtuluşa ve feraha âkıbet çı- 
kacaklardır].» 

Küfür ve inkâr edenler : 
(4 - 138(140)) : «Allah-ü-taâlânın âyetlerine küfrolunduğunu 

[inkâr edildiğini] ve onlarla istihza edildiğini işittiğinizde, o küfr 
ve inkâr edenlerle; tâ ki başka bir söze girmeyince beraber otur- 
mayınız. Eğer oturur iseniz siz de onların misli olursunuz, di- 
ye Cenâb-ı Hak size kitabında emir indirdi.» 

İbâdeti men'edenler : 
(2 - 114): «Allah-ü Taâlânın mescidlerini, onlarda ism-i 

şerîfinin zikrolunmasından men'eden ve harab olmalarına çalı- 
şan kimseden daha zâlim kim vardır.» 

(115(114) ): «Onlara dünyada zillet ve hakaret ve âhirette bü- 
yük azâb vardır.» 

İ'tikâfta : 
(2 - 187):  «Mescidlerde i'tikâfta iseniz kadınlarınıza mu- 

 
ren bir harekettir. Allahın ve halkın mukaddes hukukuna karşı buna 
nasıl cür'et edilir. Buna cür'et veren benlik hırsı ile karışık cehâletin 
marazî halidir. Bu maraz; haris, hodbin kimselerde, her ne pahâsına 
olursa olsun kendisini gösterir. Bu hal; kendisine zorla paye te'min 
etmek, itibar şöhret yapmak kastiyle gözü kararmış kimselerde görülür. 
Bu hastalardan öyleleri vardır ki, kendi de kaanî olmadığı halde sırf üze- 
rine dikkati çekmek, kendisinden bahsettirmek hevesiyle en büyük ha- 
kikatleri inkâr veya tahrif bile ederler. 

 Beşerriyetin   doğru   yolunu    kesenlerin    bir    kısmı   da  bu   gibilerdir. 
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karenet etmeyiniz. İşte bunlar; Allah'ın hududu olup bunu geç- 
meyiniz.» 

Dikkat: 
İ'tikâf, riyazet şartı içinde ve oruç tutarak 15 veya 40 

gün bir köşeye çekilerek ve kimse ile konuşmıyarak ve bir iş 
görmiyerek mütemadiyen zikir, fikir, teveccüh ve ibadetle bir 
ıstıfa devresi geçirmektir. 

Haksız mal yemek : 
(2 - 188) : «Malınızı aranızda haksız olarak yemeyiniz. Hal- 

kın mallarından bir kısmını, günaha sebep olacak hareketle 
[haksız] yemek için haksız olduğunuzu bildiğiniz halde hâkim- 
lere arz ve sevk etmeyiniz.» 

Allah yolundan men' ve iğri yola sevk : 
(7 - 86) : «Allaha îmân edenleri Allah yolundan men' ve 

korkutmak ve iğri yola sevk için yol başlarında oturmayın.» 

Allaha misal yapmayınız : 
(16 - 74): «Allah'a misal yapmayınız.» 
Yapacağım deme : 
(18 - 23(23÷24)): «Bir şeyi, (Allah isterse) demeksizin yarın yapa- 

cağım deme. Eğer unutursan hatırına gelince söyle ve de ki : 
Me'muldür ki Rabbim bundan daha yakın bir hayırlı şeye hi- 
dâyet buyura.» 

İÇTİMAÎ  NİZAM 

İYİLİKTE  BİRLİK 

Allaha tam teslimiyyet : 
(3 - 103): «Cümleniz Allahın ipine [Dinine] sim sıkı sarılı- 

nız. Birbirinizden ayrılmayınız. Allahın üzerinize olan ni'meti- 
ni zikrediniz.» 

Selâmete giriniz : 
(2 - 208) : «Ey mü'minler, cümleniz birden selâmete giri- 

niz ve şeytanın adımlarına tâbî' olmayınız.» 
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İyilik etmemeğe yemin : 

(2 - 224) : «Hayır ve hasenât ve takvâ ve islâh-ı beyn et- 
memeğe [ara düzeltmemeğe] yemin etmek suretiyle Allah-u ta- 
alâyı bunlara mânî kılmayınız.» 

Yalnız Allaha tapın, şerik koşmayın : 
(4 - 35(36)): «Allaha tapın, ona hiç bir    şerik koşmayın.» 
 

İÇTİMAÎ  ADALET 
 

Adalet ve iyilik : 
(16 - 90): «Allah-ü Taâlâ adâlet ve iyilik icrasını ve akra- 

baya îtâ ile [muhtaç oldukları şeyleri kendilerine vermekle] 
emir; ve fâhiş [ağır] günahlardan, münkerden [kötülüklerden] 
ve zulümden nehiy eder [men eder.]» 

Diğeri :  
(7 - 29) : «De ki Rabbım adâlet icrası için emretti.» 

Adaletin iktizası doğru söylemek : 
(6 - 152) : «Söylediğiniz vakit akrabanız hakkında bile ol- 

sa adilâne ve doğru olarak söyleyin.» 

Diğeri : 
(4 - 133(135)) : «Ey îmân edenler, velev kendi nefsiniz, ana ve 

babanız ve akrabanız aleyhinde bile olsa, zengin veya fakir bu- 
lunsa, Allah için şahadette adâletle kaim olunuz [adâlet üzerin- 
de israrla durunuz, ondan ayrılmayınız] doğruyu söyleyiniz, 
onlara Allah sizden evlâ'dır.» 

Diğeri : 
(2 - 283) : «Şahâdeti ketm etmeyiniz. Şahâdeti ketm ede- 

nin kalbi günahkâr olur.» 
Doğru söz : 
(33 - 70 ve 71) : «Ey mü'minler, Allahtan korkun, doğru 

söz söyleyin. Tâ ki [Allah] âmâlinizi islah edip günahlarınızı 
bağışlasın.» 
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SÖZÜN  AHDİN  KIYMETİ 

(6 - 152): «Ve Allahın ahdine vefâ edin.» 

Diğeri : 
(5 - 1): «Ey îmân edenler, akidlere [mukavelelere, verilen 

sözlere] vefa ediniz [riayet ediniz].» 

Diğeri : 
(17 - 35(34)): «Ahdinize vefa edin. Ahid sahibi, ahdinden mes'- 

uldür.» 

Diğeri : 
(3 - 188) : «Hakkı ketm etmek ve ahde vefa etmemek hu- 

susunda yaptıkları şeyle ferahlanan [iftihar eden] ve işlemedik- 
leri şeyle medh ve senâ olunmalarını sevenleri, azâbdan kurtu- 
lup emin olacaklar zan etme.» 

Adalet : 
(4 - 56(58)): «Allah-ü-taalâ size emaneti ehline vermenizi 

[halk hizmetine ehliyyeti olanları seçmenizi] ve insanlar arasın- 
da hükm ettiğinizde adâletle hükmetmenizi emreder.» 

 
Yalnız Allahtan korkun : 
(3 - 175): «Sizi, bu suretle söyleyip korkutan şeytandır. 

Onlardan [düşmanlarınızdan] korkmayıp benden korkunuz. 
Eğer îmân edenlerden iseniz.» 

HELÂL VE HARAM 

MÜBAH  VE  MEMNÛ'  FİİLLER 

 
Haram lokmadan ictinab : 
(2 - 169(168)) : «Ey insanlar, yer yüzünde helâl ve iyi olarak 

mevcud şeylerden yeyiniz. Şeytanın eserine tâbi' olmayınız 
[haram ve muzır şeyler yemeyiniz] Çünki o size âşikâr ve ma- 
lûm düşmandır.» 
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HARAM  ŞEYLER 

(6 - 151) : «Onlara de ki: Gelin size Allahın haram eyledi- 
ği şeyleri ben söyleyeyim, ona hiç bir şey şerîk etmeyin [Alla- 
ha şerîk koşmayın]. 

— Baba ve ananıza iyilik edin. 
— Fıkaralıktan korkarak evlâdlarımzı öldürmeyin. On- 

ları ve sizi biz besleriz. 
— Âşikâr ve gizli fuhşiyyata [kötülüklere, günah işlere] 

ve fenalıklara yaklaşmayın. 
— Allahın haram kıldığı katl-i nefsi [bir insanı veya 

kendini öldürmek cinayetini] irtikâb etmeyin. Meğer ki hak ile 
[şer'î hükm ile] ola. 

İşte bunlarıdır ki Allah size emir ve tavsiye ediyor. Tâ ki 
taakkul edesiniz. 

 

Haram şeyler : 
(5 - 3): «Size ölmüş hayvan, akmış kan, domuz eti, Allah- 

dan gayri için [putlar için] kesilen [Kurban etil, münhanıka 
[ya'ni boğazı sıkılarak boğulmuş hayvan eti] ve mevkuza [ya'ni 
başına veya bir tarafına vurularak öldürülmüş hayvanın eti] 
ve mütereddiye [yüksekten düşerek ölmüş, hayvanın eti] ve 
ennatîha [yâni diğer bir hayvanın boynuzu ile vurularak telef 
olmuş hayvanın eti] ve canavar tarafından kısmen yenilerek te- 
lef edilmiş hayvanların yenmesi haram kılındı. Ancak bunlar- 
dan daha ölmeden yetişilerek zebh olunan [kesilen hayvanların 
eti] haram değildir. (Nasb) [putperestlik devrinde kurban kes- 
mek için Kâbenin etrafına dikilen üçyüz kadar taş] üzerinde 
kesilen, ve (ezlâm) [putperestlik devrinde fal için kullanılan üç 
küçük ok] ile tefe'ül haram olundu. Bunlar fısk'dır. Bu gün kâ- 
firler, sizin dininizden ye'se düştüler; onlardan korkmayıp 
benden korkunuz. Bu gün dininizi sizin için ikmâl ettim ve üze- 
rinize ni'metimi tamamladım. Ve size Din olarak islâmı razı 
olup ihtiyar eyledim. Günaha meyl ve kasdı olmayarak bu ha- 
ram kılınan şeylerden yemeğe muztar olan kimseye [günah 
yoktur.] Muhakkak Allah mağfiret ve merhamet edicidir. 
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Diğeri : 
(6 - 145): «De ki: Bana [Kur'ânda] vahyolunan yiyecek şey- 

lerden, haram edilmiş [şunlardan gayri] bir şey bulmadım: 
Ölü [eti], akıdılmış kan, domuz eti; ki bunlar murdar şey- 
lerdir.» 

Diğeri : 
(16 - 115): «Ancak size ölü eti, kan ve domuz eti, Allahtan 

gayri için kesilen kurban eti haram kılındı. İsyan ve hudûdu te- 
cavuz kasdı olmayarak bunlardan yemeğe muztar olana Allah 
mağfiret ve merhamet edicidir.» 

 
 

İçki, kumar, putlarla tefe'ül : 
(5 - 93(90)): «Ey mü'minler, hamr [tahammür etmiş, sarhoş- 

luk veren içkiler], kumar [tâlih oyunları] ve putlar ve fal oyunla- 
rı şeytanın amellerinden murdar şeylerdir. Ondan sakının. Tâ 
ki felâha nâil olasınız.» 
         (94(91)): «Muhakkak şeytan; şarap ve kumar ile aranıza buğz 
ve adâvet koymağı, ve sizi Allahı zikirden ve namaz kılmaktan 
men'i murad eder, artık bunları sona erdirmez misiniz? [Bun- 
lara bir nihayet vermez misiniz?.] 
      (95(92)): «Allah ve Resûlüne itaat edin. Ve emr ve nehyine 
muhalefetten ihtirâz eyleyin. Eğer itaatten yüz çevirirseniz 
biliniz ki Resûlümüze vâcib olan; açık tebliğdir.» 

(2 - 219) : «Senden şarab ve kumar hakkında sorarlar, de 
ki: bunlarda büyük günah ve insanlara menfaat vardır. Ve 
lâkin günahları [mazarratları] faidelerinden büyüktür.» 

Diğeri :                                                      . 
          (2 - 174(173)): «Size ölü [eti], kan, domuz eti ve Allahtan gayrisi 
için kesilen şeyler haram kılındı. An-kasdin ve Allahın emrine 
tecavüz maksadiyle olmıyarak bunlardan yemeğe muztar ve 
mecbur kalan kimse için günah yoktur.» 

Haramı irtikâb edenlere : 
(5 - 101(98)):  «Biliniz  ki   Allah,  harâmı irtikâb  edenlere  ukubeti 
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[muamelesi, cezâsı] şiddetli, ve ondan sakınanlara mağfiret  ve 
merhamet edicidir.» 

         (102(99)) : «Resûl üzerine vâcib olan ancak tebliğdir. Allah si- 
zin aşikâr ve gizli her halinizi bilir.» 
 

 (103(100)) : «Ya Muhammed de ki her nekadar sizi taaccübe 
düşürecek derecede fena şeyler çok ise de, fena ile iyi müsavi 
olmaz. Ey akıllılar, Allahtan korkun [fenalıktan sakının] tâ ki 
felâha [kurtuluşa] nâil olasınız.» 

Allahın hudûdu : 
(5 - 90(87)): «Ey mü'minler, Allahın size helâl ettiği iyi şey- 

leri kendi kendinize haram kılmayın. Allahın çizdiği hududu 
tecavüz etmeyin [aşmayın]. Allah; hududunu tecavüz edenleri 
sevmez.» 

İsraf haram : 
(6 - 141): Bunlar [meyva ağaçları] meyve verdikleri zaman 

onlardan yeyiniz, toplandığı zaman zekâtını veriniz ve israf et- 
meyiniz. Allah müsrifleri sevmez.» 

Diğeri : 

(4 - 5): «Allah-ü Taâlâ'nın, dünya geçinmek temeli kıldığı 
malınızı; idare edemeyip israf ve zayi' edecek [ziyan edecek] 
olanlara vermeyiniz. Onları o maldan yedirip içiriniz. Onlara 
güzel ve tatlı sözler söyleyiniz.» 

Diğeri : 

(2 - 60) : «Allah-ü-taalânın rızk eylediği şeylerden yiyip 
içiniz ve yer yüzünde fesad edicilerden olarak haddinizi teca- 
vüz etmeyiniz.» 

Zinâ haram : 

(17 - 32): «Zinaya yaklaşmayınız. O, pek fena bir şey ve kö- 
tü bir yoldur.» 
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[Zinâ hakkındaki ahkâm: (23 - 4÷7(5÷7)) ve (24 - 2 ve 3)] 

Fuhşu teşvik edenlere : 
(24 - 19) : «Mü'minler arasında fuhuş [her türlü iffetsiz- 

lik] şâyi' olmasını [yayılmasını] arzu edenlere dünya ve ahiret- 
te elemli azab vardır.» 

Bakması haram olan şeylerden gözü sakınmak : 
(24 - 30): «Yâ Muhammed, mü'minlere söyle, bakması 

haram olan şeylerden gözlerini sakınsınlar.» 

Haram şeyler : 
(7 - 33) : «De ki Rabbım, âşikâr ve gizli fâhiş günahları 

[büyük seyyiâtı] ve haksızlığı [zulm, tahakküm, ve isyanı] ve 
kat'iyyen höccet ve bürhan indirilmemişken Allaha şirki [şirk 
koşmayı], onun [Allahın] üzerine bilmediğinizi söylemenizi ha- 
ram etti.» 

Allahın ismi zikredilmeksizin bir şey kesmeyin : 
(6 - 121) : «Allahın ismi zikrolunmıyarak [yâni Bi'ismillâh 

demiyerek] kesilen şeyleri yemeyiniz. Bunların yenmesi mu- 
hakkak fısk'dır.» 

 

KATL  VE  ZULÜM 

Evlâdınızı öldürmeyiniz : 
(17 - 31): «Zarûret korkusiyle evlâdınızı katletmeyiniz. Biz 

onları ve sizi besleriz, evlâd katli büyük bir hatâdır.» 

Katl ve zulm : 
(17 - 33 ve 34(33)): «Hak ile [hüküm giyerek] olmaksızın Al- 

lahın haram eylediği nefsi katletmeyiniz. Biz mazlumu katle- 
den üzerine, maktulün velisine hakkını aramak hakkı verdik. 
O velî de, maktul mansûr olacağı cihetle [hakkını şeriat temin 
ettiği cihetle] katilde [dâvâsında] israf etmesin.» 

Bir mü'mine bir mü'mini  katil olamaz : 
(4 - 90(92)): «Bir mü'mine bir mü'mini katil yoktur. Meğer ki 

hatâ ile ola.» 
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Diğeri : 

(4 - 91(93)): «Bir mü'mini amden ve kasden katledenin cezası 
dâim kalmak üzere cehennemdir. Allah o kaatile gazab ve lânet 
eder, ve büyük azâb hazır ve amâdedir.» 

Diğeri : 
(4 - 28(29)): «Nefsinizi [kendinizi] ve nefsiniz gibi olan bir mü'- 

mini öldürmeyiniz [ne intihar ediniz ne de başkasını öldürü- 
nüz.]» [22] 

FESAD 

(28 - 77) : «Yer yüzünde fesad isteme. Muhakkak Allah 
müfsidleri sevmez.» 

Diğeri : 
(26 - 151 ve 153(150 ÷152)) : «Allahdan sakınıp bana itaat edin. 

Dinlerinde israf edan ve yer yüzünde salâh değil, fesad îka' 
eyleyen adamların emrine itaat etmeyin.» 

Hac ayında kıtal olmaz : 
(2 - 217) : «Senden haram ayında [Hac ayında] kıtal var 

mıdır, diye sorarlar. De ki onda [o ayda] kıtal; büyük günahtır. 
Halbuki Allahın yolunu kapamak [Hac yolunu kapamak], ona 
küfretmek, Mescid-i Harâmı [Kâ'beyi] men' ile ehlini oradan 
çıkarmak; Allahın indinde daha büyüktür. Fitne, katilden ek- 
berdir [daha tehlikelidir.]» 

Avlanmak : 
(5 - 98(96)): «Ey mü'minler, Ehram'da veya Harem'de [Kâ'be- 

de] bulunduğunuz vakıt av öldürmeyin.» 

                        ÖLDÜRMEK 

Yukarıdaki mukaddes vesikalar; herkese ibret teşkil etmelidir. Bil- 
hassa tasavvur ve tasmim ile yani düşüne taşına kendini öldürmeğe [in- 
tihara] kalkanlar ve kan davası güderek insan öldürmeğe teşebbüs et- 
mek istiyenler ibret almalıdır. Onlar için dünya ve âhıret ebedî bir hüs- 
ranla, ebedî bir azâb, İlâhî gazab ve lânet içinde devam edecektir. 
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Ahdi bozan fesadcılar : 

(2 - 27) : «Şunlar ki kabul ve tevsikden sonra Allahın ah- 
dini bozup nakz ederler. Ve Cenâb-ı Hakkın birleştirilmesini 
emreylediği şeyi kırıp keserler ve yer yüzünde fesad çıkarırlar. 
İşte onlar ziyan edicilerdir.» 

Düşmanların en inadcısı: 

(2 - 204) : «İnsanlardan, dünya hayatında sözü sana beğe- 
nilen vardır. [O sözde kalır]. Kalbinde olan üzerine de Allahı 
şâhit getirir, halbuki o [hakikati gizler] düşmanların en inatçı- 
sıdır.» 

(205) : «Yanından döndükte yer yüzünde fesada [devam 
eder] mezruatı nüfûs'u helâke çalışır. Allah-ü Taâlâ fesadı sev- 
mez.» 

Evvelkiler : 
(11 - 115(116)): «Sizden evvel geçen çağlarda akıl ve rey sahip- 

leri kavimlerini yer yüzünde fesad çıkarmaktan men etmedi- 
ler. Ancak kendilerine necat verdiğimiz pek azı onları nehiy et- 
tiler.» 

Lânetliler : 
(13 - 25) : «Ve şunlar ki mîsâktan sonra Allahın ahdini 

bozdular. Allahın isâlini [yetiştirilmesini] emrettiği şeyi kesti- 
ler. Yer yüzünde fesad ederler. İşte onlara lânet ve en fena bir 
yer vardır.» 

Müfsidler : 
(5 - 67(64)): «Allah müfsidleri sevmez.» 
Düzeltici değil mütahakkim ve bozucu olmağa çalışanlar : 
(28 - 19) :   «Demek  ki   sen   yer   yüzünde   islah   edenlerden 

değil,   cebbârlardan   [mütahakkim    ve    müstebidlerden]   olmayı 
murad edersin.» 

Zararı başkalarına da dokunan : 
(8 - 25) :  «Zararı   yalnız   nefislerine   zulüm   [fenalık]   etmiş 

olanlara  isabet  etmekle  kalmıyacak   [başkalarına  da   dokunacak] 

290 



olan fitneden sakınınız. Bilin ki Allahın ukûbet'i [te'dib mua- 
melesi] şiddetlidir.» 
 

Allahın şer'î hudûdunu tecavüz edenler : 
(4 - 29(30)): «Allahın [şer'î] hudûdunu tecavüz, ve gerek ken- 

di nefsine ve gerek başkalarına zulm suretiyle bu nehy'olunan 
şeyleri işleyen kimseyi yakında cehennem ateşine eriştiririz.» 

İtaat : 
(8 - 48(46)): «Allah ve Resûlüne itaat edin ve aranızda müna- 

zaa etmeyin ki münhezim ve mağlûp olursunuz ve sizden fer 
ve revnakınız gider.» 

 

Allaha ezâ edenler : 
(33 - 57): «Allah ve Resûlüne ezâ edenlere Allah dünya- 

da ve âhırette lâ'net etmiştir. Ve onlara hakîr ve zelîl edici azâ- 
bı hazırlamıştır.» 

 

TESETTÜR 

Örtünmek : 
(33 - 59): «Ey Nebî; zevce ve kerimelerine ve mü'minle- 

rin haremlerine söyle ki [sokağa çıkdıklarında] örtülerini bü- 
rünsünler. Bu suret onların tanınması ve ezâ olunmaması hu- 
susuna daha yakındır [elverişlidir].» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîmede görülüyor ki tesettür, yâni örtünmek 

keyfiyeti; kadınların emniyyet ve tahaffuzu esasında bir za- 
ruret olarak emir buyurulmuştur. 

Mü'min kadınlara : 
(24 - 31): «Mü'min kadınlara söyle ki helâl olmıyan şeye 

bakmaktan gözlerini sakınsınlar ve avret yerlerini saklasınlar 
ve ziynetlerini; onlardan zâhir olanlardan gayrisini [örtülmesi 
mümkün olmıyanlardan gayrisini] göstermesinler ve başörtü- 
lerini yakaları üzerine çeksinler ve ziynetlerini kocalarından, 
babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, üvey 
oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kız 
kardeşlerinin     oğullarından,     kadınlardan,      köle     ve    câriyelerin- 
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den yahut erkeklerden kadınlara meyli olmıyan [çok ihtiyar] 
etba'larından veya kadınların avretini bilmiyen küçük çocuk- 
lardan gayrisine âşikâr etmesinler, ve ziynetlerden gizledikle- 
ri şey [ayak bileklerindeki halka bilezikler] bilinsin için ayak- 
larını yere veya birbirine vurmasınlar.» 

 
«İhtiyar kadınların tesettürü hakkında» (24 - 60) 

 
«Kimlerin kimlerin evinde yemek yiyecekleri hakkın- 

da.» (24 - 61) 

 
«Nâmahrem olmıyan ev halkından kimlerin, ne vakitleri 

odaların harîmine giremiyecekleri hakkında.» (24 - 58 ve 59) 

 

FÂİZ 
Fâiz haram : 
(2 - 275): «Allah alım ve satımı [ticareti] helâl ve fâizi ha- 

ram kıldı.» 
Fâiz hayırsızdır : 
(2 - 276): «Allah; fâizin bereketini yok edip sadakayı ka- 

zandırır. Allah-ü Taalâ; haramı helâl sayan ve bunu irtikâbda 
israr eden her günahkâr münkiri sevmez.» 

Diğeri : 

(2 - 278): «Ey mü'minler, eğer siz fâizin haramlığına îmân 
edenlerden iseniz Allahtan sakınıp fâizden bâkî kalanı terk 
ediniz.» 

İstifçilik ve hayırsızlık edenler : 

(9 - 35(34)): «Şunlar ki altını ve gümüşü hazinelerinde birik- 
tirip Allah yolunda infak etmezler [muhtaçlara yardım etmez- 
ler] onları elemli azâb ile tebşîr et.» 
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Fâiz yiyenler : 

(2 - 275): «Ribâ ve fâiz yiyenler kıyamet gününde mezar- 
larından şeytan çarpmışlar gibi kalkarlar.» 

Kat kat fâiz : 
(3 - 130): «Ey mü'minler, kat kat fâiz yemeyiniz. Allah-ü 

Taalâdan korkup sakınınız ki âhirette felâh ve necat bulasınız 
[saadet ve selâmete eresiniz].» 

Ağıza gelen yalanlarla helâlden ve haramdan bahsetmek : 

(16 - 116): «Allaha yalandan iftirâ etmek için ağzınıza ge- 
len yalanlarla bu helâldir, bu haramdır diye söylemeyiniz.» 

Hayz hali: 
(2 - 222): «Senden hayz hakkında sorarlar. Onlara de ki: 

Bu bir ezâdır, hayz halinde bulunan kadınlardan ayrı kalınız. 
Temizlenmedikçe onlara takarrub etmeyiniz, temizlendikleri 
zaman Allahın emrettiği yerden mukarenet ediniz. 

Deniz avı : 
(5 - 99(96)): «Size ve yolculara fâide olmak üzere deniz avı ve 

onun yenmesi helâl kılındı.» 

Sihirbazlar felâh bulmaz : 
(10 - 77): «Sihir yapanlar felâh bulmazlar.» 

Namuslu kadınlara iftira : 
Namuslu kadınlara zinâ isnad edenler hakkında: 
(24 - 4 ÷ 10). 

TARTI VE ÖLÇÜLERE DİKKAT 
 

(17 - 36(35)): «Doğru ölçüp doğru tartın, bu hayırlıdır, âkıbeti 
de iyidir.» 

Diğeri : 
(55 - 8 ve 9): «Tartıda haddi tecavüzle zulm etmemeniz 

için mîzânı [tartı ve ölçüyü] vaz etti. Tartıyı adâletle yerine 
getirin ve tartıda noksan etmeyin.» 
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Diğeri : 

(83 - 3(1)): «Kile ve terazide noksan edicilerin vay haline.» 
Puta tapmak ve yalan : 
(22 - 30): «Putlara tapmak murdarlığından ve yalan söz- 

den ictinâb ediniz.» 
Allaha tapmak ve teslim olmak : 
(40 - 66): »Yâ Muhammed, de ki: bana Rabbım tarafın- 

dan âyetler ve mûcizeler geldiği zaman; size Allahtan gayri 
ibâdet eylediğiniz şeylere ibâdetten nehiy ve âlemlerin Rabbı- 
na teslim-i mevcudiyyet etmekle emrolundum. 

 

A H K Â M  

K I S Â S  

(2 - 178): «Ey îmân edenler, üzerinize katlde kısas farz 
olundu. Hür ile hür, abd ile abd [esir, köle], kadın ile kadın. 

Kardeşi tarafından bir şeyi af olunan ve bağışlanan kim- 
se; ma'ruf'a [yolun iyisine, makbulüne] tâbi' olmalı, ve ona iyi- 
lik ile borcunu ödemelidir. Bu hüküm Rabbınızdan tahfif ve 
rahmettir.» 

Diğeri : 
(2 - 179): «Ey akıl ve idrâk sahipleri sizin için kısasda ha- 

yat vardır. Bu suretle katlden sakınasınız.» 
Ganâyim : 
(8 - 1): «Yâ Muhammed, sana ganâyimden sorarlar. De ki 

ganâyim; Allahın ve Resûlündür. [Allahın irâdesi ile ve Resûl 
tarafından tevzie tâbi'dir] Allahtan sakının [kendiliğinizden bir 
şeye izinsiz el uzatmayın] aranızı islâh edin. [Bu gibi hususlar 
için aranızı bozmayın ve aranız bozulmuş ise düzeltin].» 

Diğeri : 
Ganimetler : 

(8 - 42(41)):   «Elinize   geçen   bütün   ganimetlerin   beşde   biri 
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Allah ve Resûlüne ve onun akrabasına ve yetimlere ve fakirle- 
re ve yolculara ait olduğunu bilin.» 

V A S İ Y Y E T 

Vasiyyet edenler : 
(2 - 182): «Vasiyyet edenin haktan inhirafından [ayrılma- 

sından] yahut günaha düşmesinden korkup vasiyyet eden ile 
vasiyyet olunan arasını islâh eden kimseye günah yoktur.» 

Adâlet dairesinde vasiyyet : 
(2 - 180): «Sizden birinize mevt hazır oldukta [ölüm hali 

geldikte] eğer mal bırakıyorsa, peder ve vâlidesi ve akrabası 
için adâlet dairesinde vasiyyet; müminler üzerine hak olarak 
farz kılındı.» 

(181): «O vasiyyeti işittikten sonra değiştiren olursa, gü- 
nahı o değiştirenedir.» 

AİLE  HUKUKU 

MİRAS 
Zevce vasiyyeti : 

(4 - 11(12)): «Zevcelerinizin terk eylediklerinin; vasiyyeti icra 
ve borcu ifa olunduktan sonra evlâdı yoksa yarısı, evlâdı var- 
sa; dörtte biri sizindir. [Zevcindir]. Eğer evlâdınız yoksa, terk 
eylediğinizden vasiyyet ve borç ifa olunduktan sonra dörtte bi- 
ri, evlâdınız varsa sekizde biri zevcenindir. Gerek erkek ve ge- 
rek kadın miras sahibinin ebeveyn'i ve evlâdı olmayıp bir er- 
kek veya bir kız kardeşi olsa; vasiyyetin icra ve borcunun edâ- 
sından sonra mirastan altıda biri onadır. Eğer kardeşleri bun- 
dan fazla ise cümlesi mirastan üçte birine şerik olurlar [ortak- 
laşa hisse alırlar] vârislere [vasiyyet ve borç ikrarında yanlış 
söyliyerek] zarar vermeyin. Allah-ü Taalânın emri budur. Al- 
lah zarar ve fâideyi bilici ve ikabda [ceza vermekte] teennî edi- 
cidir.» 
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ALLAHIN  HUDÛDU 
Allahın şer'î hudûdu : 

(4 - 12(13)): «Bunlar [11 nci âyet-i kerîmedeki taksimat] AI- 
lah-ü Taalânın hudûdudurlar. Allah ve Resûlüne itaat edeni 
Hak taalâ ağaçları altından nehirler akan cennetlere idhal eder. 
Orada ebedî olarak kalırlar. Bu da büyük bir fevz-ü felâh'dır 
[büyük bir saadet ve selâmete ermektir]. 

Hudûdu tecavüz edenler : 
(4 - 13(14)): «Allah ve Resûlüne âsî olup Allah hudûdunu 

[şer'î haddi] tecavüz ve taaddî [zulm ve haksızlık] eden kimseyi 
Cenab-î Hak ebedî kalmak üzere cehenneme koyar. Ona zelil 
ve rüsvâ edici azâb vardır.» 

Hudûdu tecavüz etmiyenler : 
(70 - 22 ÷35(23 ÷35)): «Ancak namaz kılanlar ki namazlarına de- 

vam üzeredirler. İhtiyaç arz edenler ve fakirler için malların- 
dan malûm hisse vardır. [Zekât verirler]. Kıyamet gününü tas- 
dik ederler. Rablarının azâbından korkarlar. Çünkü onun azâ- 
bından kimse emin olamaz. Zevcelerinden ve mülk-ü yemînleri 
olan câriyelerinden gayrısınden avret yerlerini muhafaza eder- 
ler. Zevce ve câriye ile mukarenette levm olunmazlar [muahaze 
olunmazlar]». Bundan ma'dâsını istiyenler Allahın hududunu 
tecavüz eylemişlerdir. Emanetlerine ve ahidlerine vefa eder- 
ler. Şahâdetlerini tamamiyle yerine getirirler. Namazlarını va- 
kit ve zamanında edâ ile muhafaza ederler. Onlar cennetlerde 
ikram olunurlar.» 

KADIN  VE  ERKEK  HUKUKU 

KADIN  HUKUKU 
 

Kadını zorla almak, zorla tutmak haramdır : 
(4 - 18(19)): «Ey mü'minler, kadınları cebren tevarüs etmeyi- 

niz [rızası olmıyarak nikâhlamayınız] size helâl olmaz, ve onlara 
verdiğiniz mehr'den bir kısmını [geri] almak için tazyik etme- 
yiniz [zorlamayınız].» 
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(Ayni âyet-i kerîmenin nihayeti): 

«Eğer zevcelerinizden ikrah eder olsanız bile onlara ma'- 
ruf dairesinde [güzellikle] hüsn-ü muâşeret ediniz, [iyi muâ- 
mele ediniz. Hoş tutunuz, iyi geçininiz] olabilir ki siz bir şey- 
den ikrah edersiniz. Halbuki Allah-ü Taalâ o şeyde sizin için 
bir çok hayır kılar [o şeyi hayırlara vesile kılar].» 

Dürüst hareket edin : 

(4 - 19(20)): «Eğer zevcenizi [boşayıp] diğer bir zevce ile teb- 
dili [yerine başka birini almayı] murad ederseniz ona [vaktiyle] 
bir kantar mal vermiş olsanız bile ondan bir şey [geri] almayı- 
nız, [tazyik vesilesi yaparak] onu [kadına] iftira ve sabit olmuş 
günah isnadı ile alırmısınız? [ne haddinize!] 

Nasıl alırsınız ki : 
(4 - 20(21)): «Ve o mehr'i nasıl alırsınız ki siz birbirinizle hal- 

vet oldunuz ve onlar sizden büyük mîsâk [taahhüt] aldılar.» 

Dikkat : 
İslâmiyyet beşeriyete rüşd devrinde geldiği için evvelki 

Dinlerde olduğu gibi kadın; bir erkeğin kat'î vesâyeti altında 
değildir. Erkek gibi o da fâil-i muhtardır. Öyle ki kendi ba- 
şına malına sahip olarak onu istediği gibi idâre eder. Serve- 
tini arttırmak için çalışabilir, ticaret edebilir, meşru' kazanç 
temin eden mesleklere girebilir. Netekim müteakip âyet-i ke- 
rîme bu hakikati tasrih buyurur. 

Bu cihet böyle olduğu gibi, nikâh meselesinde de kadın 
ve erkek müsâvî haklarla ve şartlarla nikâha teşebbüs ede- 
bilirler. Meselâ: boşamak hakkı erkeğin olduğu kadar kadı- 
nındır da; elverir ki nikâh zamanı bu şartlar umumî ve husu- 
sî şartlar halinde nikâh mukavelesine dercedilsin. İşte yuka- 
rıdaki âyet-i kerîmenin nihayetinde: (Onlar sizden büyük mî- 
sâk aldılar) kaydı kadının bu haklarına, istediği şartları nikâh 
zamanı erkeğe teklif edebileceğine ve istediği şartlar dairesin- 
de   evleneceğine   ve   kimsenin   zorla   kadına   şart    kabul   ettiremi- 
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yeceğine   evlenip   evlenmemekte   kadının   hür   olduğuna   işaret- ,  
tir.   

Kur'ân-ı Kerîmden : 
(4 - 31(32)): «Gerek erkek ve gerek kadın kendi kazancından 

hisseyâb olur. [Kazancını kendine alır], Allahın inâyet ve kere- 
minden isteyiniz [yâni kendiniz çalışınız ve Allahın inâyet ve 
kereminden kazanç dileyiniz].» 

Diğeri : 
(6 - 164): «Her nefsin kazandığı kendinedir.» 

Diğeri : 
(45 - 15): «Sâlih amel [iyilik] işliyen; onu kendi nefsine iş- 

ler, ve fenalık eden de kendi nefsine fenalık eder.» 

 

NİKÂH 

(24 - 32): «Sizden bekârlar ile ve köle ve câriyelerinizden 
nikâha sâlih olanlar ile nikâh ediniz. Eğer fakir iseler; Allah-ü 
Taalâ onları inâyet ve kereminden zengin eder.» 

 
«Nikâh esbabını bulamıyanlar hakkında, ve çalışıp kaza- 

narak [hürriyet ve azâdlık] diyetlerini ödemek istiyen köle ve 
câriyelerin azadlıkları hakkında, ve câriyelerin iffetsizliğe sevk 
edilmemeleri hakkında»: (24 - 33) 

ERKEK  HAKLARI  VE  MES'ULİYYETLERİ 

Nikâh câiz olmıyanlar : 

(2(4) - 21(22)): «Babalarınızın nikâhlandığı kadını nikâh etmeyi- 
niz.» 

Diğeri :  
(4 - 22(23)): «Size vâlideleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, 

halalarınız,    teyzeleriniz,   birader   ve   hemşire   kızları,   sizi    emzi- 
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ren süt analarınız, süt kız kardeşleriniz, zevcenizin anaları, 
üvey kızlarınız haram kılındı.» 

 Nikâh akd olup da zifaf olmayan zevcenin kızı ile izdivac- 
da günah yoktur. Ve sulbî oğullarınızın zevceleri ile iki kız 
kardeşin arasını cem dahi [ikisini birden almak] haram kılındı.» 
          (23(24)): «Malınız olan câriyenizden gayrı zevc sahibi [kocalı] 
kadınlar ile de nikâh size haram kılındı. Bunlar; [bu hükümler] 
üzerinize yazılmış Allahın farzlarıdır.» 

            Adâletten korkarsanız bir zevce ile iktifa ediniz :                   . 

            (4 - 3): «Eğer yetimlerde [yetim kızlarla evlenmenizde] 
adâlet edememekten [Hakkına riayet edememekten] korkarsa- 
nız; hoşunuza giden diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder ni- 
kâh ediniz. Eğer [bunlar arasında] adâlet edememekten kor- 
karsanız bir tek [kadınla]iktifa ediniz. Yahut mâlik olduğunuz 
bir câriyeyi alınız bu [tek zevce] sizin adâletten sapmamanıza 
daha yakındır.» 

Dikkat : 
Birden fazla kadına karşı adâlet mevzuunda muhabbet 

dahi bir esas teşkil etmektedir. Muhabbetin inkısamı suretiy- 
le, adâlet ve müsâvatın te'min edilip edilmiyeceğine şimdi şu 
âyet-i kerîme bir fikir vermeğe kifâyet eder. 

Kur'ân-ı Kerîmden : 
(33 - 4): «Allah bir kimsenin içinde iki kalp kılmadı.» 

Yine evvelki âyet-i kerîmeyi mütalâaya devam edelim. 
[(4 - 3(4) devamı]: «Kadınların mehrini gönül hoşluğu ile ve 

müşkilâtsız veriniz. Eğer onlar [tazyik altında olmıyarak] rıza- 
lariyle mehr'den size bir şey bağışlarlarsa onu helâl olarak se- 
fâ'yı hâtırla yeyiniz.» 

TALÂK 
   Mutallakalar :                                                                         . 

         (2 - 228): «Mutallakalar nefisleriyle  üç hayız [müddeti] 
beklesinler.» 
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Talâk tekrarı : 

(2 - 229): «Talâk iki keredir.» 

Üçüncü defa ise : 
(2 - 230): «Eğer zevcesini [üçüncü defa] tatlik ederse, ka- 

dın; diğer bir zevce nikâh olunmadıkça ona helâl olmaz.» 

 
Aile hukukuna ait diğer ahkâm: 
(2 - 222 ÷ 237) Âyet-i kerîmeleri dahilindedir. 

 
Vefatında zevce terk edenler : 
(2 - 240): «Sizden vefat edip zevce terk edenler; onların bir 

seneye kadar hanelerinden çıkarılmıyarak yedirip giydirilme- 
lerini vasiyyet etsinler.» 

(241): «Mutallakaları ma'ruf dâiresinde [iyi şartlar içinde] 
istifade ettirmek muttakîler için haktır.» 

Zevc ve zevce muâşeretine dair olan hükümler (4 - 33 ve 
34(34÷35)) dedir. 

MİRASTA  ADÂLET  EDİNİZ 

(4 - 125(127)): «Mefrûz miraslarını vermediğiniz ve mallarını 
yemek için nikâhlarına rağbet eylediğiniz kadınlar ile miras- 
tan haklarını tesviye etmediğiniz zaif [himâyesiz] çocuklar hak- 
kında kitapta tilâvet olunan hüküm; fetva verir. O yetim ka- 
dınların mihir'lerini ve miraslarını ödemekte adâlet ediniz 
[hakkı ödeyiniz].» 

ANA BABA HUKUKU 

EVLÂT  MÜKELLEFİYETİ 

Evlât mükellefiyeti : 
(17 - 24(23)): «Vâlideyn'e [anaya, babaya] ihsanı [iyiliği] Rab- 

bın kat'iyyen emreyledi.» 
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Diğeri : 

(29 - 8): «Biz insana baba ve anasına hüsn-ü muamele 
[hürmet] ve iyilik ile vesâyada bulunduk, eğer sana bilmediğin 
şeyle bana şirk etmen [şirk koşman] için uğraşırlarsa onlara 
itaat etme.» 

Diğeri : 
(6 - 151): «Baba ve ananıza iyilik edin» 

[Ayni âyet-i kerîmenin devamı:] 
«Fakirlikten korkarak evlâtlarınızı öldürmeyin.» 

Diğeri : 
(4 - 35(36)): «Anaya, babaya iyilik edin.» 
Of deme : 
(17 - 23 ve 24): «[Ana ve babadan] biri veya ikisi de yanı- 

nızda ihtiyarlarsa onlara (of!) deme [usanç gösterme] azarla- 
ma, iyi sözler söyle, merhamet ve şefkat ile tevazu' [saygı] gös- 
ter. Yâ Rabbî beni küçük iken besledikleri [bakıp gözettikleri] 
gibi onlara merhamet buyur de.» 

Ana emeği : 
(31 - 14 ve 15(14)): «Ve biz insana baba ve anası ile vasiyyet 

ettik [haklarında tavsiyede bulunduk]. Anası onu zaaf üzerine 
zaafa sabrederek karnında taşıdı, ve iki sene emzirdikten son- 
ra sütten kesti, ve ona: bana, ve babanla anana şükret ve ge- 
leceğiniz yer benim yanımdır, dedik.» 

Diğeri :  
(46 - 15): «Biz insana, baba ve anasına ihsan ile [iyilik et- 

mekle] vasiyyet etdik [emrettik]. Vâlidesi onu meşakkatle kar- 
nında tarır ve meşakkatle doğurur. Gebeliği ve süt emme müd- 
deti otuz aydır.» 

Dikkat : 
Yukarıdaki âyet-i kerîmelerde çocuğun süt emme hakkı- 

nın iki sene olduğu tasrih buyurulmaktadır. Çocuğun hakkını 
ve  ananın  mükellefiyetini   teşkil   eden  bu   müddetten   daha  az  bir 
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zamanda çocuğu sütten kesmemek icabeder. Bunda muhak- 
kak çocuğun ihtiyaç ve menfaati varki Allah böyle emir buyur- 
muştur. Netekim Hazreti Ömer'in riyâseti devrinde, evlâdına 
süt emziren her anaya iki sene müddetle millet hazinesinden 
maaş tahsis edilmiş ve anayı kendi mâişetini tedarik için ça- 
lışmaktan men ve meşgul ettiğinden dolayı anaya bu maaş; 
millet tarafından bir tazminat mâhiyetinde verilmişti. 
 

MİRASTA  EVLÂD  HUKUKU 

Miras : 
(4 - 6(7)): «Babanın ve ananın, akrabanın terk ettiği şeyler- 

den, azından ve çoğundan farz olunduğu vechile erkeklere na- 
sib vardır ve kadınlara da baba ve ana ve akrabanın metrukâ- 
tından nasib vardır.» 

Terekenin taksiminde : 
(4 - 7(8)): «Terekenin taksimi vaktinde akrabalığı olan yetim- 

ler ve fakirler bulunurlarsa onlara terekeden bir şey veriniz, 
iyi sözler söyleyiniz.» 

Diğeri : 
(4 - 10(11)): «Allah-ü Taalâ size [mirasta] evlâdınızdan erkek- 

ler için iki, kadının [kız evlâdın] hissesi kadarı ile vasiyyet eder 
[emreder] eğer vefat edenin evlâdı ikiden fazla ve kadın [kız ev- 
lât] iseler, onlara terekenin üçte ikisi vardır. Eğer evlâdı bir 
tek kız ise mirasın yarısı onundur. Evlâdı olarak vefat edenin 
peder ve vâlidesinden her birine terekenin altıda biri verilir. 
Eğer evlâdı olmayıp vâris [mirasçı] yalnız baba ve anası ise 
üçte biri vâlidesinedir. [Mütebâki pedere aittir]. Eğer vefat ede- 
nin kardeşleri var ise vâlidesi mirasın altıda birini alır bu [tak- 
simat] vasiyyetin icrâsından [ya'ni vasiyyet hükmü evvelâ icra 
edildikten] ve [vefat edenin borcu varsa] borcun tesviyesinden 
sonradır. Baba ve ananızdan, evlâdlarınızdan hangisinin fâide 
cihetinden   size   daha   yakın  olduğunu  bilmezsiniz.   Bunu   Allah 
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böyle farz etmiştir. Allah kullarının masâlih'ini [maslahatları- 
nın iktizasını] bilir, ve hikmetin muktezasını icra eder.» 

VASİYYET  VESİKASI 

(5 - 106): «Ey mü'minler, sizden kendine mevt hazır olan 
[vefat etmek üzere olan] birinin vasiyyeti esnasında lâzım olan 
şahâdet [şâhidlik] sizden iki adâlet sahibinin ve eğer seferde 
bulunduğunuz sırada mevt musibeti size isâbet ederse [eceliniz 
gelirse] sizden gayrilerden iki kimsenin şahâdetidir.» 

BORÇ  VESİKASI 

Borç senedi : 
(2 - 282): «Ey mü'minler malûm [muayyen] bir vâde ile 

borç ederseniz onu yazınız.» 

ZEVCE  VE  EVLÂD  GAFLETİ 

Emvaliniz ve evlâdınız : 
(64 - 14 ve 15): «Ey mü'minler zevcelerinizden ve evlâtla- 

rınızdan size düşman olanlar vardır. [Sizi işgal edip Din hiz- 
metinde ihmale sebep olanlar vardır] onlardan hazer ediniz 
[sakınınız]. Eğer onları af ve hatalarından sarfınazar eder ve 
kabahatlerini bağışlarsanız Allah mağfiret ve merhamet edici- 
dir. Muhakkak emvaliniz ve evlâdınız sizin için fitnedir. Allah 
indinde büyük ecir vardır.» [23] 

 
DÜNYALIKLAR 

(Dünyaya meyletme) diye vaki' ihtarlara işaretle Hazret-i Mevlâna 
Celâleddin-i Rûmî hakikati izah sadedinde: (Dünya nedir? Haktan gaf- 
lettir) diye söze başlıyarak hazer edilecek şeyin; dünya mal ve metaı, 
zevce ve evlâd alâkası değil, ancak; o gibi şeylere Allahtan fazla alâka 
ve muhabbet ve bağlılık göstermek, bu yüzden Allahtan gaflete düş- 
mek, Allahı ve Allaha ait hizmetleri ihmal etmek olduğunu izah eder. 

İmdî : 
Maksud;   mal   mülk,   servet, zevce,  evlâd,  refah  ve  saadet  istememek 

./. 
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FUHŞ HÜKÜMLERİ 
 
(4 - 14(15)): «Kadınlarınızdan fuhş işliyenler üzerine, sizden 

dört şâhidin şahâdetini isteyiniz.» 

Diğeri :  

(4 - 15(16)): «Sizden iki kişi [erkek ve kadın] zinâ ederler ise 
onlara eziyet edin ve cezalandırın. Bundan tövbe eyleyip is- 
lâh-ı hal eylerler ise onlardan vaz geçin. Allah-ü Taalâ tövbe 
edenlerin tövbesini kabul edici ve kullarına rahmet eyleyici- 
dir.» 

HIRSIZLAR  HAKKINDA 

(5 - 41(38)): «Erkek ve kadın hırsızların irtikâb eyledikleri 
şeyin cezası ve Allah tarafından ukûbet olarak ellerini kesi- 
niz, Allah hükmünde gâlip ve âdil ve hükmünde isabetlidir.» 

AHİD VE YEMİN 

(16 - 91): «Ahid eylediğinizde Allahın ahdine vefa edin. 
Bu yeminlerinizi kuvvetlendirdikten sonra bozmayın. Nete- 
kim o yeminlerinizde Allahı kefil etmiştiniz. Allah işlediğinizi 
bilir.» 

 
değil; dünya nimetlerinden el çekmek, yoksul, mahrum bir hayata gir- 
mek değil; evlenmemek, çoluk çocuk edinmemek değil; dünya hayatını, 
zevksiz safâsız geçirmek değil, ancak yürekte onlara Allah alâkasından 
üstün bir yer vermemektir. Aksi halde insan Allahın nîmetlerine şükret- 
memiş, onları Allahtan bilmemiş gibi olur, ve Allaha hakkını vermemiş 
olur. Onlar hep şükür ve hamd-ü senâ vesileleridir. Ve Allah bütün 
dünya nîmetlerini insan için yarattığını, hem de abes yaratılmış bir şey 
olmadığını beyan buyurmaktadır. O halde vazifemiz; Allahın saadet ve 
şükür vesilesi kıldığı bu ni'metlerden meşru' ve ma'kul hadler dahilinde 
azamî derecede istifade etmek ve el altındakilere ve başkalarına istifa- 
de ettirmek suretiyle dünyanın da hakkını vermektir. Netekim Kur'ân-ı 
Kerîmdeki: (dünyadaki nasibini de unutma!) emrine uyarak dünyalık 
nasibi de terk veya ihmal etmemek gerektir. 
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Allahın ahdine riâyet : 

(16 - 95): «Allahın ahdile kıymetsiz şeyleri satın almayı- 
nız [şahsî bir menfaati elde etmek için yalan yere yemin etme- 
yeniz, Allahı şâhit göstererek yalan söylemeyiniz] ahde vefa 
ile Allah indindeki sevap size daha hayırlıdır. [Ettiğiniz ahde 
veya yemîne sadakat gösterirseniz; sadâkatinizin mükâfatı 
olarak Allahtan umacağınız hayır, onları bozmaktan ele geçe- 
cek menfaatten daha hayırlıdır].» 

YERSİZ YEMİNLER 

(24 - 22): «Sizden fazl-u kerem ve vus'a sahibi olan [tâkat 
ve imkânı olan] akrabasına ve fukaraya ve Allahın yolunda mu- 
haceret edenlere iyilik etmemeğe yemin etmesin, ve onlara af 
ve safh [müsâmaha] ile muamele etsin. Allahın sizi mağfiret bu- 
yurmasını istemez misiniz? Allah mağfiret ve merhamet edici- 
dir.» 

Diğeri : 
(2 - 224): «Hayır, hasenât, takvâda bulunmamağa ve is- 

lah-ı beyn etmemeğe [ara bulmak, ara islah etmek gibi iyilik 
vazifelerini ifâ etmemeğe] yemin etmek suretiyle Allah-ü taa- 
lâyı bunlara mâni' kılmayınız.» 

(225): «Allah-ü Taâlâ yeminlerinizde lağviniz sebebiyle 
[ağzınızdan istemiyerek kaçanlardan dolayı] sizi muahaze et- 
mez, velâkin kalbinizin kesbeylediği şeyle [niyyet ve kastınızla] 
muahaza eder. Allah-ü Taâlâ; hatayı af eder, cezâda isti'cal et- 
mez.» 

 YEMİN  BOZMAK 

(5 - 92(89)): «Allah-ü Taalâ sizi kasıdsız ve itiyad sâiki ile [ağız 
alışkanlığı neticesi] olan yeminlerinizden muahaze etmez, ve 
lâkin kasd ile akd eylediğiniz yeminlerden muahaza eyler. Bu- 
nun kefâreti; ehlinize yedirdiğiniz şeylerin orta derecesinden 
olarak on fakiri doyurmak, ya giydirmek, yahut bir köle veya 
cariye    azâd    etmektir.    Bunları    bulamıyan    için    üç    gün   oruç 
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tutmak vardır. Yemininizde hulf ederseniz [yemininizi bozar- 
sanız] bu kefâretidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz [tutunuz]. 
Allah size âyetlerini bu suretle beyan eder. Tâ ki ona şükre- 
desiniz.» 

Diğeri : 
(16 - 92): «[Yemininizi bozarak] sağlam olarak eğirdiği ip- 

liği tekrar bozan kadın gibi olmayın. Yeminlerinizi aranızda 
birbirinizi aldatmağa vesile etmeyin.» 

YEMİN  TARZINDA 
BİR  ŞEYİ  AHDETMEK  VEYA  HARÂM  ETMEK 

(58 - 3): «Zevcelerinden [zıhar] edip [yâni sen bana vâli- 
dem gibi haram ol deyip] dönenlere [sonra da söylediklerinden 
peşiman olanlara] zevceleriyle temas etmezden evvel bir esir 
azâd etmek icab eder.» [24] 

  
ESİR  AZÂD  ETMEK 

Ecnebi bazıları zan eder ki rnüslümanlıkta esir ticaretine meşru' 
yer vardır. Câriye ve köle kullanmak usulü bu yüzden câridir. 

Hayır : 
Müslümanlık; esir ticaretinin ve köle, câriye kullanmanın en revaçlı 

bulunduğu bir devirde gelmiştir. Onu bir günde men etmek hikmete 
muvafık olmazdı. Nefsine hoş gelen her şeyi yapmağa ahşan iptidaî in- 
sanları bir günde medeniyete sokmak, bir günde ellerindeki her şeyi 
bıraktırmak hikmete uymazdı. İlk hamlede Dine bu derece bir ferâgat 
ile girmek kimsenin işine gelmezdi. Ve Din daveti cevapsız kalabilirdi. 
İşte Allah; tedricî bir usul takibetti. Evvelâ elde mevcut köle ve câri- 
yelere; efendilerine müsavî bir medenî hak temin etti. Hak ve adâlet 
esaslarında her kes, her sınıf birleşti. Sonra da her kefâret işinde esir 
azâd etmeği esas ittihaz ederek bu itiyâdı tasfiyeye girdi, bu suretle de 
insanlara esir kullanmanın ne fena bir itiyâd ve esir azâd etmenin ne 
iyi, ne hayırlı ne makbul bir hareket olduğunu gösterdi. 

Netice itibariyle Allah; köle ve câriye revacını tedrici tedbirlerle 
önledi ve kefâret meselesi ile de tasfiyeye tâbi' kıldı. Meselâ bu âyet-i 
kerîmede (ahdettiğiniz sözden dönerseniz bir esir azâd ediniz. Azâd ede- 
cek   esiriniz  yoksa  veya   satın  alacak   halde  değilseniz,  altmış  gün  arasız 

./. 
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(4): «Azâd edecek esir bulamıyan ve alamıyan için zevce- 
lerine temastan evvel bilâ inkitâ' [arasız] iki ay oruç tutmak 
vardır.» [25] 

Buna da kudreti olmıyan kimseye altmış fakiri yedirip 
doyurmak icabeder. Bu ahkâm; Allah ve Resûlüne iman et- 
meniz içindir [ve size bu hüküm; bir daha böyle abes söz söy- 
lememeniz için vaaz ve nasihattir].» 

Allahın hudûdu : 
(58 - 4): «İşte Allahın hudûdu budur.» 

  HARP  HÜKÜMLERİ 
  MÜŞRİKLERLE  HARP 

Harp halinde : 
(2 - 190): «Sizinle mukatale edenlerle [size saldırıp harbe 

 
oruç tutunuz) buyuruluyor. Ya'ni bir esiri hürriyete kavuşturmak için 
fasılasız altmış gün oruç gibi ağır bir müeyyideyi [bu gaye ile] ele alı- 
yor. Ve: (eğer oruç tutamıyacaksanız altmış fakiri doyurunuz) diyor ki 
böylece de bir esiri hürriyete kavuşturmanın ehemmiyetini; altmış fa- 
kirin iaşesine takdim ve tercih buyuruyor. Bu mevzu'da ibret alınacak 
çok esaslı fikirler vardır. 

Netice : 
Beşeriyyete esaretten kurtuluş ve kurtarış devrini açan bir Din 

[yâni dinimiz] nasıl olur da esir kullanmağa ve esarete revac verir. Bu- 
nu böyle düşünmek suizandır. 

Bu vesile ile Hazret-i Muhammed efendimizin memuriyyetini ta- 
zammun eden âyet-i kerîmeden bir kısmını dercediyorum: (7 — 157): 
«[O Ümmî Nebî;] [onların] omuzlarındaki ağır yükü [tahakkümü] kal- 
dırır. Üzerlerinde bulunan zincirleri, bukağıları çıkarır [yâni onları esa- 
ret ve haksızlıktan kurtarıp hak ve hürriyete kavuşturur]. 

 
 

 ALTMIŞ GÜN ORUÇ 
Fasılasız altmış günlük kefaret orucunu; bir insanın niyetli iken 

orucunu [nefsine veya şehvetine uyarak] bozanlar hakkında da tatbikini 
uygun görüp ictihad edenler, bu âyet-i kerîmedeki altmış günden fikir 
almış olsalar gerek. Zira Kur'ân-ı kerimde niyetli iken oruç bozanlar 
hakkında ayrıca bir (60) günlük kefaret orucu yoktur. 
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kalkanlarla], Allah yolunda [Allahın verdiği insanlık hak ve 
hürriyetini müdafaa ve muhafaza yolunda] mukatale ediniz 
[harbi kabul ediniz], ve [fakat] taaddî etmeyiniz. [Yâni herhangi 
bir suretle meşru' hakkı ve had'di ve tarzı tecavüz edip aşmayı- 
nız]. Zira Allah taaddî ve tecavüz edenleri sevmez.»  

(191): «[Harp halinde] onları nerede bulursanız katl edi- 
niz. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarınız. Fitne ka- 
tlden eşeddir [daha tehlikelidir]. Onlar orada sizinle mukatale 
etmedikçe, Mescid-i Harâmda [Kâ'bede] mukatale etmeyiniz. 
Orada [Kâ'bede] sizinle kıtale kalkarlarsa mukatale ediniz.» 

(192): «Eğer onlar kıtale nihayet verirlerse Allah-ü-taalâ 
mağfiret ve merhamet edicidir. [Sizin de kıtale nihayet verme- 
niz gerekir.]» 

(193): «Ortada fitne kalmayıp Din Allah-ü-taalâya olun- 
caya kadar [yani emniyet hasıl oluncaya kadar] onlarla muka- 
tale ediniz, eğer fitneye nihayet verirlerse taaddî yoktur. [İle- 
risine gitmeyiniz, haddi tecavüz etmeyiniz].» 

(194): «Haram ayının [Hac ayının] hörmet'ini bozmağa 
mukabil [bozanlara karşı mecburen] haram ayının hörmeti 
bozulur.» 

Haram [aylar] da da kısas [misli ile mukabele] vardır. Size 
taaddî ve tecavüz edenlere siz de onların taaddîlerinin misli ile 
i'tidâ ediniz. Ve Allaha ittika edip [fazlasından] sakınınız ve bi- 
liniz ki Cenâb-ı Hak ittika edip sakınanlarla beraberdir.» 

HARBE  MECBURİYYET 

(2 - 216): «Üzerinize kıtal farz kılındı, siz ondan hoşlanmaz- 
sanız olur ki siz bir şeyden ikrah edersiniz. Halbuki o sizin için 
hayırdır. Allah bilir ve siz bilmezsiniz.» 

Allah yolunda ölüm [şahâdet]: 
(3 - 157): «Eğer siz Allah yolunda katlolunur veyahut ve- 

fat ederseniz, Allahın mağfireti ve rahmeti onların cem ettikle- 
ri şeylerden hayırlıdır.» 
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Allah yolunda mücahidlcre : 

(4 - 94(95)): «Allah yolunda mücahitlere Allah tarafından yük- 
sek dereceler, rahmet ve mağfiret vardır. Cenâb-ı Hak mağ- 
firet, merhamet edicidir.» 

Allah yolunda harp ediniz : 
(2 - 244): «Allah yolunda harp ediniz.» [26] 
Diğeri :  
(8 - 40(39)): «Ortadan fitne kalkıncaya ve Din, Allah-ü Taâlâya 

hâlis oluncaya kadar [haklar emniyyet altına girinceye kadar] 
onlarla mukatale [harp] edin. Eğer küfre nihayet verirlerse 
Allah; onların işlediklerini görür ve mükâfatını verir.» 

 
[26] 

HARP  EMRİ 

Görülüyor ki İslâmda emperyalizme, kapitalizme dayanan çeşidde 
harp yoktur, yâni böyle bir harbe izin yoktur. Nitekim Peygamber Efen- 
dimiz bir Hadîs-i şerifinde: «Mücerred mülk zabtı için açılan harbde 
maktul düşmek; ölümlerin en fenası» olduğuna işaret ve müslümanları 
tahzir buyurur. 

İmdi : 
Müslümanlık'da yalnız müdafaa-i meşrûa harbi vardır. Yâni din 

hürriyetinden ve insanlık haklarından müslümanları mahrum kılmak 
için, müslümanlara saldıranlara karşı harb vardır. Bir de her hangi mü'- 
min ve azlık bir millete yapılan taarruz ve haksızlığa karşı, o millete 
Allah için yardım harbi vardır; bunlar metinde yazılıdır. 

İ'lâ-yi Kelimetullah için harb etmek demek; işte dünyada Allahın 
istediğini hâkim kılmak harbidir ki, bu isteğin gayesi; insanların Allah 
tarafından kendilerine verilmiş olan hak ve hürriyetin muhafazasıdır. 
Hür ve müstakil olmıyan bir ferdin ne riyaseti, ne imameti câiz değildir. 
Allahın yer yüzündeki hizmetlerini görmek üzere yaradılmış insanların 
bu mukaddes hizmetleri görebilmek için evvelâ hür ve müstakil olması 
lâzımdır. Din hürriyeti olacak ki amel hürriyeti olabilsin. Amel hürri- 
yeti olacak ki, insanlar Allaha karşı mükellef kılındıkları vazifeleri ifa 
edebilsin. Bu mukaddes vazifeler îfa edilecek ki insanlar yer yüzünde 
salâha kavuşsun. Hak ve adâlet dairesinde hür yaşasın. İnsanlık hakla- 
rına sahip olsun. Emniyet, refah ve saadet te'min edebilecek bir cemiyet 
kursun, ve yeryüzünü Allahın Melekût'una hazırlamış olsun. 
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Eğer harbe gitmezseniz : 
 

(9 - 40(39)): «Eğer gazâya çıkmazsanız Aliah sizi elemli azab 
ile ta'zib eder ve sizi başka bir kavim ile tebdil eder.» [27] 

Harbe çıkış tertibi : 
(9 - 122): «Mü'minlerin kâffesi birden gazâ ve cihâda çık- 

mak yoktur. Her fırkadan bir takımı çıksın ve bir takımı da 
Dinde kemâl kazanarak, harbe gidenlerin avdetlerinde onlara 
tâlim ve inzar için kalsınlar. Tâ ki Allahdan sakınalar.» 

Ma'zeretliler : 
(48 - 17): «Gazâ ve cihâddan geri kalmakta a'mâ, topal 

ve hasta için günah yoktur.» 

Diğeri : 
(8 - 58(56)): «Onlarla ettiğin muahedeyi her def'asında bozup 

 
KURTULUŞ  VE  KURTARIŞ  HARBİ 

Cenâb-ı Hakkın harbin lüzumuna bu kadar ehemmiyet vermesi; Di- 
nin Muhammedîlik devrindeki mühim hususiyeti ve umumiyeti sebebi- 
ledir. 

Cenâb-ı Hak; Mûsevîlik devrinde mü'minlere ferden kendini kurtar- 
mayı ve aile ile cemaat içinde güzel yer almayı öğretti. İsevîlik devrinde 
o mü'minlere: Dünya cemiyeti içinde iyi bir yer almak idealini, düşün- 
cesini telkin etti. 

Muhammedîlik devrinde Allah bu idealin yer yüzünde tahakkuka 
başlamasını istedi. Amelî hayat devrini beşerîyete açtı, böylece dünyada 
insana güzel bir yer almasını te'min edecek olan mücadeleyi açmış ol- 
du. 

Zira bu çağ; beşeriyetin siyasî ve içtimaî rüşdünü izhar edebileceği 
bir yaş safhası idi. Bu çağın iktizası hak ve hürriyeti aramaktı. Bunun 
için mücadeleyi göze almak lâzımdı. Harp göze alınacaktı ki, insanlar 
putperest diktatör kralların, imparatorların hükmünden, istibdadından, 
esaretinden kurtulsun, ve dünyada hak, hürriyet, adâlet, müsâvat ve 
kardeşliğe dayanan cemiyetler, hükümetler kursunlar, ve yer yüzünü 
Allah dininin istediği nizama koysunlar. İşte mücadele bunun için ve 
bu derece ehemmiyetle lâzımdı. Fakat bu emperyalist, kapitalist harbi 
değil;  kurtuluş  ve  kurtarış  harbi, hak ve hürriyet  harbi  idi. 
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nakzedenler canavarlardan daha şerli olanlardır. Onlar; Al- 
lahtan korkup şirk ve küfürden ictinab etmezler.» 

(9 - 6(5)): «[Harb haline fasıla veren] haram aylar hitam bu- 
lunca [düşman] müşrikleri nerede bulur iseniz [harb ediniz] 
katlediniz. Esir eyleyiniz. Hapis ediniz. Onların yollarını bek- 
leyiniz. Eğer [esirler] şirk ve küfürden tövbe ile, namazı kılar 
ve zekâtı verirlerse yollarını açınız [serbest bırakınız.] Salıve- 
riniz. Allah tövbe edenleri [ettikleri fenalıklardan nedâmet 
duyanları] mağfiret eyler. Rahîmdir.» 

Nusret ve yakın fütûhât : 
(61 - 13): «Sevip istediğiniz şeyi; kâfirler üzerine Allah ta- 

rafından nusrat [yardım] ve feth-i karîb'i [yakın galebeyi] 
[Allah] ihsan eyler. Ya Muhammed mü'minlere tebşir et.» 

Ölüm, harb dışında da eceli geleni bulur : 
(3 - 168): «Medinede oturup harbe çıkmayan munafık- 

lar; ihvanları için (eğer sözümüzü dinleyip itaat etmiş olsalar- 
dı, katlolunmazlardı) dediler. Onlara de ki: Eğer sözünüzde sâ- 
dıklar iseniz kendi nefsinizden [kendinizden] ölümü def'edi- 
niz.» 

HARB  İZİNİ 

Harb mazlumların hakkıdır : 
(22 - 39): «Zulüm görmüş olmaları sebebiyle mukatele 

edenlere [kendilerini müdafaaya uğraşanlara] müşriklerle kı- 
tale [harbe] izin verildi.» 

(40): «O zulüm görenler; (Rabbimiz Allahtır) dedikleri için 
[putlara tapmadıkları için] haksız olarak memleketlerinden 
[Mekkeden] çıkarıldılar.» 

Harb nizamı : 
(61 - 4): «Allah yolunda kurşunla kenetli dıvar gibi saf 

olarak [omuz omuza ve göğüs göğüse] mukatele edenleri [harb 
edenleri] sever.» 
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Düşmana arka dönen : 
(8 - 16): «Harb için manevra veyahut geride tecemmû' 

maksadı ile olmayarak, onlara arka dönen ve kaçan; Allahın 
gazabına müstahak olur. Onun yeri cehennemdir. Ve cehennem 
de ne fena gidilecek yerdir.» 

Âhıreti kazanmak istiyenler : 
(4 - 72(74)): «Âhıreti dünya hayatına tercih edenler [üstün ve 

kıymetli tutanlar] Allah yolunda [kurtarıcılık uğrunda] düş- 
manla mukatale etsinler.» 

Allahtan ziyade müşriklerden korkarak : 
(4 - 75(77)): «Vaktiyle kendilerine (kâfirlerle mukatale etmeyi- 

niz. Namazınızı kılıp zekâtınızı veriniz) denilenlerden bir tâi- 
fenin kıtal farz kılındığı zaman Allahtan ziyade müşriklerden 
korkarak: (Yâ Rabbî ne için bize kıtalı farz kıldın) dediklerini 
görmezmisin. Onlara söyle ki: dünyanın metâı az ve ehemmi- 
yetsizdir. İttika edenler için âhıret hayırlıdır. Size kıl kadar zu- 
lüm olunmaz.» 
        Şehitler hakkında Cenâb-ı Hakkın lûtf-u keremi :                   . 
     Allahın sünneti ve meşiyyeti bahsinde zikri geçti (47 - 4) 
ve (2 - 155(154)) ve (3 - 169 ve 170) ve (3 - 171(170)) 
        Mecruhlar hakkında Cenâb-ı Hakkın iltifat ve lutufları :                               .  
      Allahın sünneti ve meşiyyeti bahsinde zikri geçti (3 - 172) 

Gaziler hakkında Cenâb-ı Hakkın taltifleri : 
(3 - 173) ve (3 - 174) ve ( 3 -  175(172)) 

HARP  GÜNLERİ                 

(3 - 140): «Biz bu günleri [harp günlerini] insanlar arasın- 
da tedavül ettiririz. Bu; Allahın iman edenleri temyîz buyur- 
ması [ayırması], sizden şehitler edinmesi içindir. Allah zalim- 
leri sevmez.» [28] 

 
[28] 

ŞAHÂDETİN  MAHİYYETİ 
Allah   yolunda,   hakkı   müdafaa   uğrunda   harb   ederken     yaralanıp 
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 MÜTÂREKE  VE  SULH  HÜKÜMLERİ 
  AHİDLER 

Ahid  olanlarla : 
(8 - 60(58)): «Eğer aranızda ahid olan bir kavimden nakz-ı 

ahid ile hıyanet korkusu olursa onlara birdenbire hücum etme- 
yip, aradaki ahdin fesh'olunduğunu onlara haber ver. Bunu 
bilmekte müsavi olasınız. Allah hıyanet edenleri sevmez.» 

Diğeri : 
(9 - 5(4)): «Ancak müşriklerden aranızda ahid olup ta, son- 

ra ahidlerinden bir şeyi noksan etmediler ve düşmanlarınızdan 
birine sizin aleyhinize olarak müzâharet eylemedilerse, on- 
larla olan ahdinizi müddetinin sonuna kadar tamamlayınız. Al- 
lah-ü Taâlâ ahdi bozmaktan sakınanları sever.» 

Diğeri : 
(9 - 14(13)): «Ahid  ve  yeminlerinden  dönen  ve  Resûlü  diyarın- 

 
ölenler ve kaza eceliyle ma'sûm olarak vefat edenler şehid mertebesine 
yükselirler. 

Şehidlerin faidesi : 

Şehid mertebesine yükselenler; bir anda tekâmül etmiş olurlar. 
Cenâb-ı Hak onların can verişlerine o kadar büyük bir merhametle na- 
zar buyurur ki, bu nazardan bir anda tecelli eden rahmetin derecesi; 
onları bir anda kâmil ve velî mertebesine yükseltir. 

Ve onlar; Allaha hizmet eden semâ ehli zümresine girmiş olurlar. 
Allah; yer yüzündekilere ne vakit imdad eylemek isterse irâdesi ve im- 
dadı, bu tekâmül etmiş insan ruhlarında veya meleklerde tecelli buluyor. 
Onlar böylece imdad ve rahmete vesile oluyorlar. 

Firavun'un mazlum ve ma'sûm olarak boğdurduğu İsrail oğulları- 
nın çocukları böyle birer anda tekamül ederek semâya yükselmişler ve 
semâ'da birer hizmet unsuru olmuşlar, Hazret-i Mûsâ'nın Firavuna 
karşı mücadelesinde Hazret-i Mûsâ'ya imdada vasıta olmuşlardır. 
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dan çıkarmağa savaşan bir kavim ile mukatale etmezmisiniz. 
Onlar evvel emirde size karşı [harbe] başladılar. Yoksa onlar- 
dan korkarmısınız. Halbuki Allah; korkulmağa daha ziyade 
müstahaktır. Eğer mü'minlerden iseniz onlardan korkmayıp 
Allahtan korkunuz.» 

Diğeri : 
(3 - 175): «Size bu suretle söyleyip korkutan [düşmanın 

taarruz için toplandığını söyleyip] arkadaşlarını korkutan şey- 
tandır. Onlardan [düşmandan] korkmayıp benden korkunuz. 
Eğer îmân edenlerden iseniz.» 

İSTÎMÂN 

(9 - 7(6)): «Eğer müşriklerden biri gelip senden (amân) di- 
lerse, himâyeni isterse, ona himâyeni ve amânını ver. Belki bu 
sayede Allanın kelâmını işidir. Sonra onu kendi olduğu yere 
gönder. Çünkü onlar bilmez bir kavimdirler.» 

SULHA  MEYİL 

(8 - 63(61)): «Eğer onlar sulh-ü selâma [selâmete] meyl eder- 
lerse sen de meyl et. Ve Allaha tevekkül eyle.» 

     ESİRLER  VE  MÜLTECİLER 

(4 - 88(90)): «Ancak sizinle aralarında ahd-ü mîsak olan bir 
kavme gidip iltica edenleri veyahut, gerek sizinle ve gerek 
kendi kavimleriyle mukatele etmekten kalben eza duydukları 
için size [harb dışı kalmak üzere] gelenleri [muharib sayarak] 
esir ve [ya] katletmeyiniz. Allah murad etseydi, onları da üzeri- 
nize musallat kılar ve onlar da sizinle mukatele ederdi.» 

Diğeri : 
(8 - 68(67)): «Nebî için esirlerden fidye almak yoktur.» 
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   SEFERDE  ve  HAZAR'DA 
VAZİFELER 

(3 - 200): «Ey mü'minler, ibâdetin ve taatin meşakkatle- 
rine, size isâbet eden belâ ve musibete ve harbin şiddetlerine 
sabır ve sebatla cehd edin [mukavemete çalışın] ve hudûd baş- 
larında düşmana karşı bekçi olun ve Allaha ittika edin, tâ ki 
fevz-ü felâh'a [selâmet ve emniyyete] eresiniz.» 

Tedarikli bulunmak : 
(4 - 69(71)): «Ey îmân edenler harp alâtı ve silâhı hazır edip 

müteyakkız [uyanık] olun.» 

AZLIKLARA  GADR  ETMEYİN 

Azlıklara karşı : 
(16 - 92): «Bir kavmin diğer kavimden daha çokluk olma- 

sından [cesaret alarak ve tama' ederek] azlara gadretmeyin 
[tahakküm ve haksızlık etmeyin]» 

 
TAARRUZ, TECAVÜZ  MEMNU' 
 

Her şeye rağmen adâlet matlûp şart : 
(5 - 9(8)): «Allahın emrine itaat edenlerden, adâletle şâhit- 

lerden olun. Bir kavme şiddetli buğzunuz [meselâ Mekke müş- 
riklerine] şiddetli hıncınız; sizi adâletsizliğe sevk ile günahkâr 
etmesin. Adâlet edin ki bu; takvâya daha yakındır.» 

Diğeri : 
(5 - 3(2)): «Mescid-i Haram'dan [Kâ'beden] sizi men eden 

kavme [Putperestlere] şiddetli hıncınız; onlara tecavüz ile sizi 
vebâle sokmasın. Hayır ve hasenât ve takvâ üzerine birbirini- 
ze yardım ediniz. Zulüm ve günah üzerine yekdiğerinize yar- 
dımcı olmayınız ve Allahtan sakınınız.» 

 
             HİÇBİR  MİLLETTEN [HATTÂ PUTPERESLERDEN] 
                                   İYİLİK  MEMNU DEĞİL 
 
(60 - 8):  «Sizinle   Din   için   savaşmıyan   [harp   halinde   olmı- 
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yan] ve sizi diyarınızdan çıkarmıyanlara [yurdunuzdan çıkma- 
ğa zorlamıyanlara] hayretmekten, iyilik etmekten Allah sizi 
nehiy etmez [men etmez]. Allah; adâlet edenleri [insanlık alâ- 
kası gösterenleri] sever.» 

SULH  HALİNDE  GÜZEL  MUAMELE 

Kâfirlere dahi güzel muamele emri : 
(17 - 54(53)): «Kullarıma söyle, kâfirlere [putperestlere] gü- 

zel muamele etsinler.» 
Diğeri : 
(7 - 198(199)): «Onlara [putperestlere] af ile muamele et. Aklın 

ve örf ve âdet'in beğendiği ile emir eyle [hareket et].» 
Diğeri : 
(43 - 88 ve 89): «Yâ Rabbî, bunlar [Kurayş müşrikleri] 

îmân etmez bir kavimdir dediğini biliriz, imdi onlardan i'râz 
et [çekil, onları hallerine bırak] ve onlara: aramızda selâm ve 
selâmet vardır söyle.» 

Diğeri : 
(109 - 6): «Sizin Dininiz sizedir, ve benim Dinim de bana- 

dır [de].» 
Diğeri :  
(5 - 45(42)): «Eğer [müşrikler] hüküm istemek için sana gelir- 

lerse aralarında hüküm et.» 

[Âyet-i kerîmenin sonu]: «Eğer hükmedersen aralarında 
adâletle hükmet.» 

Diğeri : 
(45 - 14 ve 15): «Yâ Muhammed, mü'minlere de ki: Dün- 

yada kazandıkları hayır ve şer; amellerinin cezâsı [Allah tara- 
fından] verilinceye kadar Allah-ü-taalânın azab günlerini teem- 
mül etmiyenlere [putperestlere] af ve müsamaha ile muamele 
etsinler. Amel-i salih [iyilik] işliyen; onu kendi nefsine işler ve 
fenalık eden de kendi nefsine fenalık eder [yâni putperestlere 
iyilik   etmiş  olursunuz.   Onlar  size   veya   siz  onlara   fenalık   eder- 
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seniz onlar da, siz de kendinize fenalık etmiş olursunuz. He- 
piniz Allahınsınız. Ve Allaha karşı mes'ulsünüz.] Sonra cümle- 
niz Rabbınıza rücû edersiniz [Allahda birleşirsiniz].» 

Söğmek memnu' : 

(6 - 108): «Müşriklerin Allahtan gayrı taptıkları putlarına 
söğmeyiniz, onlar da zulüm ve cehaletlerinden ve bilmedikle- 
rinden Allah-ü-taalâya söğerler. Böylece her ümmete kendi 
amellerini müzeyyen kıldık. Sonra onların rücû' edecekleri 
Allah-ü Taâlâdır.» [29] 

MİLLETLER ARASI  YARDIM  HÜKÜMLERİ 

Bir ev içinde birlik teşkil eden ailede nasıl bir hayat niza- 
mı, nasıl bir tesanüt ve teavün esasında alâka ruhu, İlâhî gay- 
ret matlûp ise, Cenâb-ı Hak bütün dünya için aynı nizamı ve 
alâka ruhunu gayret ve fedakârlığını istiyor. Ev, aile; ferde gö- 
re ne ise, bütün dünya aileleri, bütün milletler ve bütün in- 
sanlar o mefhumda ayni şeylerdir.  İşte müeyyideleri: 

 
  DİNE, ÎMÂNA, MUKADDESATA VEYA PUTLARA SÖĞMEK 

Bu mevzu' câhiller arasında câri, müthiş bir îtiyad teşkil eder. Öyle 
bir itiyad ki hakikati bilenlerin yüreğini yakar vicdanını yaralar. 

Câhil, hiddetlenince onun Din bilgisi kadar insanlık terbiyesi de ki- 
fayetsiz olunca söğer. Köpüre köpüre o derece söğer ki muhatabının her 
şeyini tahkir ettikten sonra hızını alamazsa mukaddesâtına söğer. O gafil 
bilmez ki başkasının mukaddesâtı kendi mukaddesatından gayrı değildir. 
Allah birdir. Peygamberler, kitaplar; Allahındır. Dinler Allahındır, hep- 
sinin sahibi Allahtır. Bunların birine hürmetsizlik, Allaha hürmetsizlik- 
tir. Onların kudsiyeti Allahla kaimdir. Onlar, Allaha aidiyetleri cihetiyle 
mukaddestirler. 

Putlara gelince: 
Allah; Putlara da söğmeyiniz çünki putu putpereste süsliyen. sevdiren 

saydıran yine Allahtır buyuruyor. İşte aynen âyetin ibaresi: (Her ümme- 
te kendi amellerini müzeyyen kıldık). ./. 
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   ZULME  UĞRAYAN  MİLLETLERE  SİLÂHLI  YARDIM 

Başkalarının aralarını islâh ve başkaları için harp : 

(49 - 9): «Eğer mü'minlerden iki tâife [iki zümre veya 
millet] birbiriyle mukatale ederlerse, eğer biri diğeri üzerine 
saldırır, tecavüz ederse Allahın emrine uymağa mecbur olun- 
caya kadar [hakkı kabul edip haksızlıktan vaz geçinceye ka- 
dar] o tecavüz edenle [zâlime karşı mazlumu müdafaa için] 
mukatale [harp] edin. Eğer o [tecavüz eden] Allahın emrine 
itaat ederse [hakka razı olursa] aralarını adâletle islâh eyleyin 
ve adâleti iltizam edin. Allah adâlet edenleri sever.» 

İmdad harbi : 
(4 - 73(75)): «Size ne oldu ki Allah yolunda [kurtarıcılık gaye- 

si ile] harb etmezsiniz. Halbuki erkek, kadın ve çocuklardan 
bir takım zaif ve âcizler: (Yâ Rabbî bizi ehli zâlim olan bu şe- 
hirden çıkar. Ve bize ulûhiyyetin tarafından bir velî [kurtarı- 
cı] ve bir yardımcı gönder derler.» 

Dikkat : 
Allah kurtarıcıdır. Peygamberler kurtarıcılığa gelmişler- 

dir. Peygamberlerin memuriyyetine vâris olması lâzım gelen 
rüşd   sahibi   her   mü'min   de [son  İslâm   devrinde]    kurtarıcı    ol- 

 
Bu vesile ile hatırlıyalım ki: 
Putperest; çocuk demektir. Çocuk nasıl hakikatlerden habersiz ve ga- 

filse onlar da öyledir Ebeveyni, çocuğu avutmak ve ayni zamanda kendin- 
den başkasını sevmeğe alıştırmak için nasıl eline yapma bir bebek veri- 
yorsa, Allah da çocuk halindeki putperestlerde mabuda muhabbet, saygı 
esaslarında hislerini geliştirmek, onları yetiştirmek için bazı şeyleri on- 
lara müzeyyen ve câzip kılıyor. İşte o şeyler put oluyor. Onlar hakikî ma- 
bude yapacakları şeyleri, gösterecekleri hisleri putlarda deniyorlar. Put- 
lara karşı gösterip îmân ve amelde inkişaf ediyorlar. Bir gün geliyor akıl- 
ları artık eriyor, yâni hem hak ile bâtılı ayırd edecek bir rüşd devrine 
giriyor, hem de uzun tecrübe neticesi putların bir işe yaramadığını anlı- 
yor, artık puttan yüzünü çeviriyor. Her işine yarayacak ına'bûdu araştı- 
rıyor. O esnada Allah kendini duyurunca, ellerindeki yapma oyuncakları 
kırıp atıyorlar, ve Hak Allaha sarılıyorlar. 
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makla mükelleftir. Her mü'minde kurtarıcılık; îmâri ve amel- 
de en baş vazife telâkki edilecek ki Allahın yer yüzünde kur- 
tarıcılık irâdesi tahakkuk etsin, tatbik sahasına girsin. 

Yine Kur'ân-ı Kerîmden : 
(3 - 146): «Enbiyâdan ne kadarı kendileriyle beraber olan 

bir çok tâbi'leriyle Allah yolunda mukatale ettiler, ve kendile- 
rine isâbet eden mûsibetlerden ve müşkilâttan usanç ve âciz- 
lik göstermediler. Zaafa düşmediler [yürekleri zayıflamadı] 
düşmana zillet göstermediler. Allah musibetlere sabır ile se- 
bat edenleri sever. 

SULHTA  MUÂŞERET  NİZAMI 
 GÜZEL  MUAMELE 

(4 - 35(36)): «Ey mü'minler, birliğimi [tasdik ve hilâfından 
beni] tenzih ettikten sonra [bütün cemiyette birliği hedef tutun 
ve iktizasını îfa ederek] vâlideyninize ve cümle akrabanıza ve 
yetimlere ve fakirlere, komşularınıza, arkadaşlarınıza, garip 
kimselere, köle ve câriyelerinize hüsn-ü muamele ediniz [on- 
lara karşı övünmeyin, kimseyi aşağı görmeyin] çünkü Allah 
kendini beğeneni sevmez. 

Fenalığa iyilik : 
(41 - 34): «Fena muameleye güzel muamele ile mukabe- 

le et.» 

Tevazu ve mülâyimet : 
(26 - 215): «Ve mü'minlerden sana tâbi' olanlara tevazu 

ve rıfk [mülâyimet] ve ikram göster.» 
Mülayim ve güzel söyle : 
(17 - 28): «Onlara mülâyim ve güzel söz söyle.» 

Ülüv-vü Cenâb : 
(3 - 134): «[Onlar ki] hiddet ve hınçlarını hazm ve sabır 

ile kendilerini intikamdan imsâk ederler [alıkoyarlar] ve in- 
sanların kusurlarını af eylerler. Allah [onları] iyilik edenleri 
sever.» 
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Zâlime karşı hakkı beyan : 

(4 - 147(148)): «Allah âşikâr surette fena sözü ve zem'mi sev- 
mez. Meğer ki zulmüne uğradığı zâlime karşı söylemiş olsun. 
Cenâb-ı Hak mazlumun duasını işitir [mazlumun hakkını arar]. 

Su-i zandan, tecessüsten, gıybetten sakının : 
(49 - 12): «Ey mü'minler zanların bir çoğundan [iyi zan- 

dan maadasından] içtinab edin [sakının]. Zira bazı zan [sû-i 
zan] günahtır. Halkın ahvalini arayıp taramayın [halkın ku- 
surlarını araştırmayın, halkın hususiyetleri mahremiyetinde 
tecessüslerde bulunmayın] bazınız bazınıza gıybet etmeyin 
[kimseyi arkasından çekiştirmeyin]. 

 
Ziyaret : 
(24 - 27): «Ey mü'minler, kendi hânenizden gayri hânelere 

sahiplerinden izin almadıkça ve onlara selâm vermedikçe gir- 
meyiniz.» 

(28): «Eğer o hâne veya odada kimse bulmaz iseniz, size 
izin verilmedikçe girmeyiniz. Eğer izin istediğinizde size dönü- 
nüz denilirse dönünüz.» 

Ayrılmak için izin : 
(24 - 62): «Şu mü'minler ki Allah ve Resûlüne îmân et- 

tiler. Ve Resûl ile bir emr için cemiyet halinde bulundukların- 
da ondan izin almadıkça oradan gitmezler. Senden izin istiyen- 
ler; Allah ve Resûlüne îmân edenlerdir. Eğer bazı işleri için 
senden izin isterlerse ondan istediğine izin ver. Ve onlar için 
istiğfar et. Muhakkak Allah mağfiret, merhamet edicidir.» 

Diğeri : 
(24 - 63): «Resûlün duasını aranızda bazınızın bazınıza olan 

duası gibi kılmayınız. Yahut Resûle birbirinize hitap ettiği- 
niz gibi hitâp etmeyiniz. Allah-ü Taalâ birbirinize tâbi olarak 
Resûlün haberi olmadan çıkıp gidenleri bilir. Onun emrine mu- 
halefet edenler; kendilerine bir belâ veya elemli azap isabet 
etmesinden hazer etsinler.» 
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Yüksek sesle konuşmak : 

(49 - 2): «Ey mü'minler sesinizi Nebînin sesinden yüksek 
kaldırmayın.» 

Maskaraya almak : 
(49 - 11): «Ey mü'minler, bir kavim bir kavmi maskaraya 

almasın.» 

[Aynı âyetin devamı:] 
Kadınlar da diğer kadınları maskaraya almasınlar. 
[Ayni âyetin devamı:] 
Nefislerinize [kendilerinize] ayıp isnad etmeyin, ve çirkin 

lâkablarla çağırmayın. 

[Ayni âyetin devamı:] 
Bu nehiy olunan şeylerden tövbe etmiyenler zâlimlerdir.» 

Makbul  olanlar : 
(25 - 72): «Ve şunlar ki; yalan yere şâhitlik etmezler. Mü- 

nasebetsiz ve abes şeylerin yanından geçtiklerinde ondan 
yüz çevirip kerîmane bir surette [vakar içinde] geçip giderler.» 

Dininizle istihza edenlerle : 
(5 - 60(57)): «Ey mü'minler; kitap ehlinden ve kâfirlerden 

[putperestlerden] Dininizi istihza vesilesi ve oyuncak edinen 
kimseleri dost edinmeyin.» 

Mü'minlerin yerine kâfirleri dost edinmek : 
(3 - 27(28)): «Mü'minler; mü'minlere bedel kâfirleri [putpe- 

restleri] dost edinmesinler [onlara emniyyet etmesinler]. Bu- 
nu yapanların Allahın dostluğundan nasibleri yoktur. Ancak 
onlardan takvâ [şartlarına uymak] için [yâni iyi bir insan olma- 
nın iktizasına uymak için] müvâlat [ahbaplık, iyi geçinmek ha- 
li] böyle değildir [o müstesnadır. O herkese karşı lâzımdır.]» 

Sorulmayacak şeyler :  
(5 - 104(101)): «Ey mü'minler size izhar olunduğu taktirde gam 

ve kederinizi bâdi olacak şeyleri sormayınız.» 
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Evlere girmek : 

(2 - 189): «Evlere arkalarından girmek hayır ve salâh de- 
ğildir. Hayır ve salâh sahibi mahârim ve şehvetten sakınandır. 
Evlere kapılarından giriniz.» 

MEZMÛM HALLER 
KİBİR VE GURUR 

Dünya ni'meti ile gururlanmak : 

(57 - 23): «Allah-ü-taalâ dünya nîmeti ile kibir ve iftihar 
edenleri sevmez.» 

Diğeri : 

(28 - 76): «Servetine mağrur olup şımarma. Allah şıma- 
rıkları sevmez.» 

Diğeri : 
(16 - 23): «Allah onların gizledikleri ve âşikâr ettikleri şey- 

leri muhakkak bilir. Allah kibirlenenleri sevmez.» 

Diğeri : 
(16 - 29): «Onda ebedî kalmak üzere cehennem kapıların- 

dan giriniz. Orası kibir edenler için ne fena bir konaktır.» 

Şeytan gibi olmayın : 

(2 - 34): «Ve biz meleklere (Âdeme secde ediniz) dediğimiz- 
de derhal secde ettiler. Ancak iblis [şeytan] itaattan yüz çevir- 
di imtina etti ve büyüklük [azamet] taslıyarak secde etmedi 
ve kâfirlerden oldu.» 

Arkadan çekiştirenler, yüze karşı istihza edenler, mal istifciliği 
edenler : 

(104 — 1 ÷ 3): «İnsanları arkalarından çekiştirenlerin, 
 yüzlerinden  istihza   ve   zem   edenlerin   vay   başına.    O   [ki]   malı 
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toplayıp idhar [istif] eder. Ve malının kendini dünyada ebedî- 
leştireceğini hesap eder [30]. 

Allah, Allahtan başkasiyle ferahlananı sevmez. 
(28 - 76): «Kavmi ona: (Ey Karûn bu hal ile [zenginlikle] 

ferahlanma [mala güvenip ferahlanma]. Allah [kendinden gay- 
ri ile övünenleri] ferah edicileri sevmez»[31]. 

Bilmediğini biliyorum deme : 
(17 - 37(36)): «Bilmediğin şeyi biliyorum deme». 
.Mağrur görünme: 
(17 - 38 ve 39(37÷38)): «Yer yüzünde mağrurâne yürüme, aya- 

ğınla yeri delemezsin. Ve başınla dağlara kadar yükselemezsin, 
bütün bu fena şeyler Rabbının indinde mekruhtur.» 

 
MAL TOPLAMAK 

Cenâb-ı Hak; Kur'ânı Kerîmde: (İnsana çalıştığından gayrısı yoktur) 
buyuruyor. İmdi; Allah insanı çalışmağa teşvik buyurmaktadır. İmdi zen- 
gin olmağa çalışmak veya zengin olmak günâh değil; maddî serveti Allah- 
tan fazla sevmek, ona güvenmek ve onları fenaya kullanmak günahtır. 
Meselâ; Mal ve serveti halkın menfaati hilâfına tedavül dışı tutmak, is- 
tifçilik, karaborsacılık etmek, halkın zararında ve halkı istismarda, halka 
tahakkümde kullanmak memnu'dur. Bunlar günahtır. Yâni hakikî mânâ- 
sı ile kapitalistik memnu'dur. Piyasayı sarsacak, ticari muameleyi darlaş- 
tıracak, düşmüş insanlara kalkınmak için aradığı parayı büsbütün yıkıcı 
şartlarla vermek haramdır. Zira böyle bir paranın ağır şartı tüccarı ya 
ihtikâra sevk eder veya büsbütün iflâsa götürür. 

 
ALLAHTAN  GAYRI  İLE  FERAHLIK 

Âyet-i kerîmedeki (Allah ferah edicileri sevmez) ibâresinin mânâsı 
bazı basit düşünceli ve bilhassa Allah hakkındaki bilgisi hem noksan hem 
de kusurlu kimselerde yanlış anlaşılmıştır, öyle ki, bazıları sui-zanna dü- 
şerek onlar. (Allah sevinenleri, ferahlananları, yüzü gülenleri sevmez) 
gibi müthiş bir telakkiye yer vermiştir, bu Allaha iftira olur. Bu fikir; 
Allahın kemal sıfatlarına aykırıdır. Ne yazık ki öyleleri hem kendilerine 
işkence   ediyorlar,   hem   Allaha   karşı   mühim   bir  günah   işliyorlar.   Onlara 

./. 
323 



Dünya hayatı mağrur etmesin: 

(31 - 33): «Sizi dünya hayatı mağrur etmesin. Ve Allahın 
affı ile şeytanın sizi aldatmasına meydan vermeyin.» 

 
göre zühd hali; gülmezliktir. Zühd ehli gülmiyecek, elemli kederli, hü- 
zünlü bir yüz gösterecektir. Aksi halde ağlatıcı cezalara uğraması bekle- 
nir. 

Bu kanaatin akıl ve mantıkla, ilâhî hikmet ile ve ulûhiyyet şâniyle 
tezat halinde olduğuna şu bir kaç misal kâfi fikir verir. 

1) Allahın bizden istediği rızadır. Hamd-ü senâdır. Şükrandır, min- 
nettir. 

2) Halka elemli yüzle görünmek Allaha o yüzle görünmek demek- 
tir. Elem, gamın, kederin, istirabın neticesi ve hal lisâniyle halden şikâ- 
yettir. Böylesinin hamd-ü senâsı, rıza izhârı mânâsızdır. Ruhtan, yürekten 
değil demektir. 

[Lâteşbih] efendisine elemli görünmeğe mecbur edilen bir kölenin ha- 
li ne kerih bir şeydir. Ve kölenin böyle bir şey isteyen efendisi hakkındaki 
fikri de ne kadar uzaklaştırıcıdır. İnsan köpeğinin bile kendisini sevmesi- 
ni, sevgisini neşesi ile göstermesini ister ve bekler iken, severek yarattığı 
insanın yüzünü Allah nasıl sevinç içinde görmek istemez. 

İmdi; (Allah ferah edicileri sevmez) cümlesindeki mânâ bambaşka- 
dır. Ondaki mânâ; dünya malına güvenip ferahlanana; yâni Allaha güve- 
neceğine, (Allahım var, ne gamım var) diyeceğine, (param var, ne gamım 
var) diyene râcidir. Zirâ insan ancak Allah ile sevinmek, Allahtan dola- 
yı sevinmek ve Allah için sevinmek mükellefiyetindedir. Aksi halde para 
mabud, put olur. Bu da Allahın hukukuna riayetsizlik olur. Hakikatta in- 
sanı ferahlandıran şey, paranın kendi değil, parayı ve ferahlanacak bütün 
nîmetleri yaratıp kullarına ihsan eden ve (bana şükredin, nîmetimi arttı- 
rayım) buyuran Hak-Taâlânın lûtfudur. Aksi düşünce Allaha su-i zan 
olur. 

Su-i zan ehli hakkında âyeti kerime: 
(48 — 6): «Allaha fena zan ile zanda bulunan erkek ve kadın müna- 

fıkları ve erkek, kadın müşrikleri [Allah] tâzip eder. Onların su-i zanları 
kendi üzerlerine döner. Allah onlara lâ'net etti. Ve onlara cehennemi ha- 
zırladı ki ne fena bir gidilecek yerdir. 
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  CEMİYYET  HAKLARl 

İÇTİMAÎ  YARDIM 

Muhtaçlara kat'î alâka 

Muhtacı red etme : 
(93 - 10): «Sâil'i [arz-ı ihtiyaç edeni] red etme, [arka çevir- 

me].» 

Hayırdan her ne verirseniz karşılığı Allahtan verilir : 
(2 - 272): «Maldan infak eylediğiniz her şey; nefsiniz için- 

dir. Ancak Allah rızası için veriniz. Hayırdan her ne verirseniz 
karşılığı Allah tarafından size verilir.» 

Dilenmeyen fakirlere : 
(2 - 273): «Allah yolunda [mücâhedede] mahsur olup, yer 

yüzünde sefer ile ma'işetlerini tedarik edemiyen fakirleri in- 
fak [beslemek] ahsendir [en güzelidir]. İstemek ve dilenmekten 
taaffüf'leri cihetiyle [utanıp sakınmaları dolayısiyle] bilmiyen- 
ler onları zengin zan ederler. Onların yoksulluklarını simâla- 
rından anlarsın. İnsanlardan ibrâm ve ilhâh ile bir şey iste- 
mezler.» 

Borçluya yardım : 
(2 - 280): «Eğer borçlu darlıkta ise eli genişlemesine intizar 

olunur. Eğer bunu tasadduk ederseniz [bağışlarsanız] sizin için 
daha hayırlıdır. Eğer bunu bilseniz, [bunun Allaha ne kadar 
makbul ve sizin hakkınızda ne kadar hayırlı olduğunu bilse- 
niz.]»         

Yardımda kusur ve nekeslik edenler : 
(4 - 36(37)): «Onlar ki [Allah yolunda yedirmekte ve sada- 

kada] cimrilik [nekeslik] ile emir eylerler (esirgerler) ve Al- 
lahın   inâyet   ve   kereminden   verdiği    şeyleri   ketmederler   [kendi- 
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lerine saklar, hasrederler, başkalarına hisse ayırmazlar]. Biz, 
[onlar] [Allahın nîmetlerini ketmeden] kâfirler için, rezil ve rüs- 
vâ edici azâbı hazırladık.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki: Cenâb-ı Hakkın bir insana 

ihsan ettiği ni'metlerde halkın hak ve hissesi vardır. Onları 
muhtaç kimselerden gizleyip vermiyenler, esirgeyenler; küfür 
derecesinde günaha giriyor ve azâbın en şiddetlisine çarpılıyor. 

Riyâ ve gösteriş için yardım edenler : 
(4 - 37(38)): «Şunlar ki mallarını riyâ ile ve insanlara karşı gös- 

teriş olarak infak edip verirler. Ve [onlar ki] Allah-ü taalâya 
ve [ef'âlimizin hesabı görüleceği] âhıret gününe îmân etmezler 
[yâni hayatta mes'uliyyet ve mükellefiyet kabul etmezler] bun- 
lar; şeytanın arkadaşıdırlar. Şeytan ne fena arkadaştır.» 

Allaha yakınlaşmak  istiyen muhtaçlara yardım etsin : 

(9 - 100(99)): «Araplardan Allaha ve âhıret gününe îmân 
edenler de vardır. Onlar; infak eyledikleri şeyleri Allaha yak- 
laşmağa vesile ve Resûlün hayır duasını celbe sebep edinirler. 
Âgâh olun ki [iyi bilin ki] infakları [muhtaçlara yardımları] 
onlar için [Allaha] yaklaşmağa vesiledir. 

Allah-ü Taâlâ onları karîben [kısa zamanda] rahmetine id- 
hal edecektir [haklarında inâyet ve rahmet edecektir.] Cenâb-ı 
Hak mağfiret ve merhamet edicidir.» 

Diğeri : 
(47 - 38): «Ey şunlar ki Allahın yolunda infaka davet olun- 

dunuz. [Bu halde] sizden nekeslik edenler vardır. Nekeslik 
eden kendi nefsine nekeslik etmiş olur. [Yâni Allah da ona 
göre ona verdiğini kısar, azaltır] [biliniz ki] Allah ganîdir, siz 
fukarasınız [yâni her varlık Allahındır ve siz onun muhtaçları- 
sınız] eğer [Allah yolunda vermekten] çekinirseniz Allah siz- 
den başka bir kavmi yerinize [getirip] tebdil eder ki, onlar sizin 
emsaliniz olmazlar.» 
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Dikkat : 

Görülüyor ki ictimaî yardım kat'î bir mahiyyet taşıyan 
zarurettir. Bu; cemiyetde ictimaî adâletin teminini sağlıyan bir 
mükellefiyetdir. Aksi hal; zulme yer vermiş olur. Zulüm ile bir 
cemiyyetin payidâr olması mümkün değildir. Netekim Pey- 
gamber efendimiz: «bir cemiyyet; küfür ile durur, zulüm ile 
durmaz» buyurmuştur. 

Diğeri : 
(64 - 16(16÷17)): «Emri işidip itaat ediniz ve nefsiniz için maldan 

infak ediniz [muhtaçlara veriniz] nefsinin nekesliğini yenen 
kimse felâha [kurtuluşa] ermiştir. Eğer Allah-ü-taalâya karz-i 
hasen suretiyle borç verirseniz [yâni Allah rızası için muhtaç- 
lara dünyalık verirseniz] Allah onu sizin için kat kat eder, ve 
[ayrıca günahlarınızı] mağfiret eyler.» 

Beşer ne söyler : 
(89 — 16): «Diğer bir insan; Rabbı onu ibtilâ edip [darlı- 

ğa koyup] rızkını az kılarsa; Rabbım bana ihânet etti der.» 

(89 - 17 ÷ 20): «Hayır, belki siz yetimi ikram etmezdiniz, 
ve fakire yiyecek vermeğe birbirinizi sevk ve teşvik eylemezdi- 
niz. Bütün haramları yerdiniz. Ve mala son derece muhabbet 
eder severdiniz.» 

Vay onlara : 
(107 - 4 ÷ 7): «Vay [şiddetli azab] o [gafletle] namaz kı- 

lanlara ki namazlarının [mânâsından] gafillerdir. Onlardır ki 
riyâ ederler. Ve ictimaî yardımı men ederler.» 

Mes'uliyyeti inkâr edenler : 
(107 - 1 ÷ 3): «Yâ Muhammed, kıyamet gününü yalanlı- 

yan şu kimseyi gördünmü, o; yetimi kovar, fıkarayı yedirmeğe 
ne kendi rağbet eder ve ne de halkı rağbetlendirip teşvik eder.» 

 
Sarp yokuş nasıl geçilir : 
(90 - 11 ÷ 17(12 ÷ 18)): «Akabe [sarp yokuş veya geçit] nasıl geçi- 

lir  bilirmisin?    O;   esir  azâd   etmek,   yahut   açlık   ve   ihtiyaç   gü- 
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nünde yakınlığı olan bir yetimi veyahut yerde sürünen bir 
yoksulu doyurmak, sonra da îmân edip birbirine sabır ve se- 
bat ve merhamet ile tavsiyede bulunanlardan olmak [ile]; işte 
sağ tarafa geçecek [selâmete çıkacak] olanlar böyleleridir.» 

Kimler infak edilecek : 
(2 - 215): «Ne gibilere infak edeceklerini senden sorar- 

lar. De ki: Baba ve anaya, akrabaya, yetimlere, fakirlere, ve 
yolculara [gariplere] maldan her ne isterseniz onu infak ediniz. 
Hayırdan işlediğinizin mükâfatını görürsünüz.» 

Ne miktar infak edilecek : 
(2 - 219): «Ve senden ne gibi şeyleri infak edeceklerini 

[yedirmek, giydirmek üzere vereceklerini] sorarlar kendilerine 
kifayet edip yeterden fazlasını [verin] söyle.» 

(Ayni âyet-i kerîmeden [2 - 219]'dan bir kısım:)  
«Ve senden ne gibi şeyleri infak edeceklerini sual ederler. 

Adâlet dairesinde infaktır [Hakkın  iktizası    budur] cevabını 
ver.» 

Fena şeyleri seçmeyin : 
(2 - 267): «İnfak için fenalarını seçmeyin.» 

Sevdiğiniz şeyleri vermedikçe : 
(3 - 91(92)): «Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe [vermedik- 

çe] siz bir [fazilet] ve hayra nâil olamazsınız.» 

Minnet yükliyerek ve eziyet ederek değil : 
(2 - 264): «Ey mü'minler, sadakalarınızı minnet yüklemek 

ve eziyet etmek ile [hayrını] iptal etmeyiniz [boşa çıkarmayı- 
nız].» 

Verenle vermiyen bir olur mu: 
(16 - 75): «Allah bir mesel darb eder: hiç bir şeye kaadir 

olmıyan memlûk kul [köle] ile, kendisine tarafımızdan iyi rızk 
verilmiş ve bundan gizli âşikâr infakta bulunmuş olan kimse 
müsavi olur mu.» 
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Gizli âşikâr : 

(2 - 271): «Sadakanın âşikâr verirseniz de iyidir. Gizli 
olarak fıkaraya verirseniz daha hayırlıdır. Seyyiatların affına 
sebep olur.»         

Îmân ve yardım etmiyenler cehennemliktir: 
(69 - 35(33÷34)): [Onu cehenneme götürün] çünki azîm olan Al- 

laha îmân etmezdi, fıkarayı yedirmeğe rağbet etmezdi.» 

Diğeri : 
(74 - 43(43÷47)): «[Cehennemdekilerin sözleri:] Mücrimler cevap 

vererek [derler] biz dünyada namaz kılmazdık. Fıkarayı doyur- 
mazdık. Bâtıla [kötüye, eğriye] girenlerle beraber olurduk. Kı- 
yamet gününü tekzib [inkâr] ederdik, tâ ki bize ölüm geldi der- 
ler.» 

Haklarını ver fakat israf etme : 
(17 - 26 ÷ 27): «Akrabaya, fakirlere, yolculara, hakkını 

ver ve israf etme. Müsrifler şeytanın kardeşleridir.» 

Ne kıs ne de fazla aç : 
(17 - 29): «Ellerini boynuna bağlama [hasislik etme] ve 

tamamiyle de açma [boşalacak kadar da tamamiyle açma] son- 
ra melûl ve mütahassir oturursun.» 

Y e t i m l e r  

(93 - 9): «Yetimi kahretme.» 

İmdi : 
(2 - 220): «Senden yetimler hakkında sorarlar. De ki: On- 

ların işlerini islâh; hayırdır. Onlarla münasebetinizde sizin 
kardeşleriniz olduklarını düşününüz.» 

Diğeri : 
(4 - 5(6)): «Yetimleri nikâh çağına, ve bülûğ vaktine kadar 

tecrübe ve tetkik ediniz, eğer onlarda [kendi mallarını kendi 
başlarına] tedbir ve idareye    kabiliyyet görürseniz    mallarını 
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kendilerine veriniz. Eytamın malını israf ederek ve büyür de 
alır [veririm] diyerek yemeyiniz. Zengin olan; yetimin malın- 
dan iffet etsin [kendine vesâyet karşılığı ücret almasın]. Fakir 
olan da mâruf [akla mantığa, vicdana uygun, geleneklere mu- 
vafık] bir had [miktar] dahilinde yesin [vesâyet hizmeti muka- 
bili ücret alsın]. Onlara mallarını iade eylediğiniz vakit buna 
şâhit tutunuz [zabıt tutup hazır bulunanlara imza ettiriniz] Al- 
lah-ü Taalâ sizden hesap sorar.» 

Diğeri : 
(4 - 8(9)): «Vefatlarında terk edecekleri zaif [varlıksız, hi- 

mayesiz] zürriyetlerin fakr ve ihtiyaç içinde kalmalarından kor- 
kanlar, [yetimler hakkında] Allahtan korkup ittika etsinler, 
doğru ve hak sözü söylesinler.» 

  Diğeri : 
(4 - 9(10)): «Zulüm ile yetimlerin mallarını yiyenlerin karınla- 

rına doldurdukları şey ateştir. Onlar yakında alevli cehenneme 
gireceklerdir.» 

CEMİYYET   İDARESİ 

MEŞVERET  ESASI 

Meşverette ihtilâf zuhur ederse : 
(4 - 57(59)): «Ey mü'minler; Allah ve Resûlüne ve sizden iş 

başı olanlara itaat ediniz. Eğer bir hususta aranızda ihtilâf 
ederseniz onun hallini Allahın kitabına ve Resûlün sünnetine 
[örnek muamelelerine] tevdi' eyleyiniz [ona göre hal ediniz.]» 

Meşveret esası : 
(3 - 159): «Ve işlerde onlarla meşveret et [halkın reyini 

al] azm ile [neticede] karar verdiğinde, Allaha tevekkül ederek 
icra eyle. Allah-ü-taalâ tevekkül edenleri sever.» 

Dikkat : 
(Görülüyor ki Resûlüne bile Cenâb-ı Hak; cemiyyet işle- 

rinde halk ile meşvereti, halkın reyini almasını emrediyor. 
Halk hukukunu öne koyuyor. 

330 



Sonra: 
Karar aldığın zaman, Allah hakkına da riayet etmiş ol- 

mak için Allaha tevekkül et ondan sonra icraya geç buyuruyor. 
Yâni Allahtan muvaffakıyyet ve hayırlı netice dile, zirâ icra im- 
kânı da, muvaffakıyyet imkânı da, neticenin hayırlı olması da 
Allahın elindedir. Tamamiyle Allahın irâdesine göre her şey 
imkân peyda eder.) 

Yine Kur'ân-ı Kerimden : 
(42 - 38(37÷38)): «[Âhıret nîmetleri] günahlardan ve fuhuşlardan 

sakınan ve gazabları halinde af eyleyenlere de vardır. Ve Rab- 
larının davetine icabetle namazlarını kılan ve işlerini aralarında 
meşveret eden ve kendilerine rızk eylediğimiz şeylerden infak 
eyliyenlere de o nîmetler vardır.» 

Diğeri : 
(58 - 9): «Ey mü'minler aranızda gizli konuştuğunuzda 

günah, adâvet ve Resûle ma'sıyyet [esasında bir fena fikirle] 
meşveret etmeyin. Hayır ve takvâ [esaslarında iyi gayeler] ile 
meşveret edin.» 

CEMİYETTE   ŞAHSÎ  HAKİMİYYET 

 PADİŞAHLAR 

(27 - 33(34)): «Padişahlar bir memlekete girince o memleketi 
harab ve ifsad ederler. Azizlerini zelîl ve esir ederler, [kendi 
şahıslarından gayrı kimsede izzet, itibar, şeref bırakmazlar ve 
halkın insanlık haklarını gasp edip her hakkı kendilerine has- 
rederler; insanları, bir esir sürüsü  haline koyarlar.]» 

Mûsevilerin Allahın rızası hilâfına padişahlık istemeleri 
hadisesi (2 - Bakara - 246) dadır. Bu mühim vak'anın hülâsası 
da hâşiye [32] dedir. 

 PADİŞAHLARIN  İŞİ 

Evvelce de padişahlık mevzuuna temas edilmiş ve onların şer'i du- 
rumları hakkında hülâsa bir malûmat verilmişti. Şimdi yine ve doğrudan 
doğruya o mevzua temas edildiği için b ir  hülâsa malûmat daha arz etmek 
mecburiyetini duyuyorum. ./. 
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CEMİYETTE  BOZUK  ve  BOZGUNCU  UNSURLAR 

MÜNÂFIKLAR 
 

(33 - 60 ve 61(60)): «Eğer münafıklar; ve kalplerinde hastalık 
olanlar ve Medinede erâcîf [bozguncu telkinler] ile meşgul bu- 
lunanlar bu fiillerine nihayet vermezlerse onların katl ve mem- 
leketten ihracını sana havale ederiz.» 

(62): «Bu suretle muamele, daha evvel geçen kavimlerde 
de Allahın âdeti idi. Allahın âdetinde değişiklik bulamazsın.» 

Diğeri : 
(9 - 103(102)): «[Munâfıklardan] diğer bir gürûh vardır ki gü-, 

nahlarını, sâlih amellerine [iyi işlerine] fenalığı da karıştırdık- 

 
Padişahlık, putperestlik devrinden Din devrine geçmiş gayri meşru 

bir hakimiyettir. Allah ile cemiyet arasına sokulmuş bir sultadır. Şahsın 
cemiyete keyfi tahakkümüdür. Din; gayri mes'ul hiç bir hakimiyeti Al- 
lahtan gayrisi için kabul etmez. Padişahlığın Din devrinden evvelki ma- 
hiyetini Firaunlar ve Sezarlar temsil etmiştir. Onların korkunç ve ibret 
teşkil eden mahiyetleri beşer tarihinde tamamiyle taayyün etmiştir. 

Mûsevîlikte ilk padişahlık; Allahın rızası hilâfına ve politikacıların 
ihtirası ve şahsî menfaatleri yüzünden te'sis olunmuş ve bu hâdise mû-  
sevilerin felâketine sebep olmuştur. Zira tek diktatörün idaresinde mû- 
seviler, hem iç harpleriyle hem de dış harplerle yıpranmış, kral olmak 
istiyenlerin rekabet fa'aliyyetleriyle inkisame uğramış hatta defalarla 
dinden de çıkmış, putperestliğe dönmüş ve nihayet dağılmış, perişan ol- 
muştur. Ve bu perişanlık ve istirab ondan sonra da bilindiği gibi Avrıı- 
pada devam edip gelmiştir. Mûsevî mukaddes kitaplarının yazdıklarının 
hülâsası  böyledir. Mûsevilere göre padişah budur. 

İncil-i şerif'de ise, padişahlığa yer verir zannını uyandıran bir tek 
nokta vardır. O da, şudur: (Matta - 22) (15) «O zaman Farîsî'ler gidip İsa- 
yı sözle nasıl tuzağa düşüreceklerini müşavere ettiler. (16) ve Hirodesî- 
lerle beraber kendi şakirdlerini İsaya gönderip dediler: Muallim biliriz ki 
sen doğrusun ve Allahın yolunu doğrulukla öğretiyorsun ve kimseyi ka- 
yırmazsın, zira insanların şahsına bakmazsın. (17)İmdi bize söyle, sana nasıl 
görünür? (17) Kaysere [Roma imparatoruna] vergi vermek câiz midir, 
yahut değil midir? (18) fakat İsa onların kötülüğünü anlayıp dedi: Ey 
mürâîler,   beni   niçin   deniyorsunuz  (19)  Bana   vergi   parasını  gösterin.  Ve 

./. 
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larını itiraf ederler. Allah-ü-taalânın onları af etmesi me'mul- 
dür. Allah mağfiret edici Rahîm'dir.» 

 (104): «Onların mallarından sadaka-i zekâtı al, onunla on- 
ları tathir eder temizlersin. Onlar için duâ ve istiğfar et. Zirâ 
senin duan onların kalplerine sükûnet verir. Allah işitici ve 
bilicidir.» 

Tahrifciler : 
(5 - 41): «Ey Resûl, ağızlariyle (îmân ettik) deyip kalpleri 

îmân etmiyenlerden [munafıklardan] ve yahûdîlerden    küfre 

 
onlar İsâya bir dinar getirdiler. (20) İsâ da onlara dedi: Bu suret ve yazı 
kimindir.(21) Onlar, Kayserin dediler. (21) O vakit İsâ onlara: öyle ise, 
Kayserin şeylerini Kaysere ve Allahın şeylerini Allaha ödeyin, dedi. (22) 
ve bunu işittikleri zaman onlar şaştılar. Ve İsâyı bırakıp gittiler.» 

Görülüyor ki: 
Bu vak'ada Kayserin şeylerini Kaysere verin sözü; Hazreti İsâya fe- 

na niyetle gelmiş olanlara karşı zevahiri kurtarmak için söylenmiştir. 
Yoksa; halkı Allaha inanmaktan men'eden Kayser'e, ve Din taşıyanlara 
husumet ve nefretle bakan Kaysere, herkesi mânen ve maddeten kendi 
saltanatına bağlamak isteyen ve hatta Hazret-i İsa doğduğu ve münec- 
cimler bir Peygamberin dünyaya geldiğini haber verdikleri zaman, 
Hazret-i İsâyı öldürtmek üzere aratan, bulduramaymca o eyalet dahilinde 
iki sene zarfında ne kadar erkek çocuk doğmuş ise hepsini boğdurtan 
Roma hükümetinin başındaki Kaysere; Hazret-i İsânın hak tanımasına 
imkân yoktur. 

Müslümanlık devrinde : 
Müslümanlık devrinde ise Muâviye ile bu haksız gayri meşru salta- 

nat başlamıştır. Ve Muaviye bu haksızlığa şahsî ihtiraslarını tatmin için 
ve İmam-ı Ali Efendimize kılıç çekerek başlamıştır. İslâmı ikiye ayırma 
bahasına ve islâmın esas Cumhuriyet ve demokrasi idaresini yok etmek, 
Müslümanları hak ve hürriyetten mahrum etmek bahasına başlamıştır. 
Ve iki ayrık zümreyi birbirine çarpıştırarak, kanlarını dökerek böylece 
ilk defa ınüslümanlar arasında hakka karşı muhalefet ve silâhla muka- 
vemet adetini vaz' ederek, bu fena işe teşebbüs etmiş ve bu fenalıklar 
karşılığı şahsına saltanat ve evlâdına tac ve taht temin etmiştir. Ve is- 
lâmda gayri meşru bir idarenin bin küsur sene devamına sebep olmuştur. 

Bir insanın, kendi kadar aziz insanların yüzbinlerini şahsî ihtirası uğ- 
runda  nifaka,   harbe   sokması,   kanlarını   dökmesi   kadar   büyük   bir   cinayet 
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müsaraat edenler [kalkışanlar] seni mahzun etmesin. Onlar; 
yalanları işâa ederler, ve sana gelmiyen [müslüman olmağa 
gelmiyen] bir kavme de casusluk eylerler. Allahın kelâmını 
mevzuundan tahrif eyliyerek: (Eğer Muhammed size bizim söy- 
lediğimiz gibi hükmederse kabul ediniz, eğer öyle hükmetmezse 
hazer eyleyiniz [çekininiz]) derler. 

Küfür ve dalâletini veyahut azâba çarpılmasını Allahın 
murad   ettiği  kimseler  için  senin   elinde  bir   şey    yoktur.   Onlar; 

 
ve Allaha ve Dine karşı büyük bir hıyanet olurmu. Katolik kilisesi de 
bunun aynını engizisyon devrini açarak dindaşlarına ve başkalarına kar- 
şı icra etmiş. Ve krallarla anlaşarak, birleşerek haçlı orduları, müslüman- 
lara saldırmağa göndermişti. Farkları şu oldu: Kilise kral kuvvetine ar- 
kasını dayayarak tedhiş yolunu takip etti. Muaviyenin ise arkasını daya- 
yacağı bir kuvvet bulunmadığından hile yolunu tuttu; saf ve temiz müs- 
lümanları hile ile kendine celbedip aldattı ve kötü politikacı ilk müslüman 
sergerdesi o oldu. Şu yazımı bir cahil müslüman görse Muaviyenin me- 
muru imiş gibi hemen itiraz eder ve şöyle der: Muaviye eshâb-ı Resûl- 
dendir. Peygamberin eshâbını tenkit câiz değildir. İşte Muaviye böyle bir 
cehaletten istifade etti. İslâm kisvesinde şeytanlık etti. 

Ve ne yazık ki insanların saflığından, bâzı câhil müslümanlarm bil- 
gisizliğinden, irfansızlığmdan istifade etti. 

İbretle düşünmemiz lâzımgelen bir mevzua girmiş bulunuyoruz. Dün- 
yada cemiyet kurulahberi hırs adamları şeytanlık yoluyla saf, bilgisiz in- 
sanları ayartmışlar ve kendi menfaatlarma, saltanatlarına kullanmışlar, 
onlara kölelik ettirmişler, saltanatları uğruna kanlarını döktürmüşler ve 
onların çocuklarını nesillerce öyle bir hale alıştırmışlar ki artık halkta ne 
insanlık hakkından, ne de emniyyet ve refahtan eser kalmıştır. Halk, dil- 
siz ve bilgisiz sürü haline konmuştur. Müslümanların ilimde, fikirde ve 
dolayısiyle her varlıkta geri ve fakir kalmasına âmil bu idare tarzı ol- 
muştur. 

Halkın açık gözleri bir parça nüfuz peyda etmek, padişahın sadaka 
mahiyetinde verdiği kuru ekmeğe biraz katık ilâve etmek için padişah 
idaresinde hizmet aramış ve bulunca o da bir padişah gibi köylüsünün ve- 
ya mahallelisinin başına belâ olmuştur. 

İslâm ve hıristiyan dünyası ne vakit kültürsüzlükten bilgisizlikten, ir- 
fansızlıktan kurtulup ehliyetli bilginlerin talim ve terbiyesine tamamiyle 
kavuşurlarsa, işte o vakit Muaviye saltanatının ve kral ile müşterek en- 
gizisyonlu kilise saltanatının te'sirlerinden kurtulacaklardır. 
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kalplerinin tathirini Cenâb-ı Hakkın murad etmediği kimseler- 
dir. Onlara dünyada zillet ve hakaret ve âhırette büyük azab 
vardır.» 

Diğeri : 
(9 - 81(80)): «Onlar için istiğfar etsen ve istiğfar etmesen bir- 

dir. Eğer onlar için yetmiş kerre istiğfar etsen Allah onlara 
mağfiret etmez. Sebebi de Allaha ve Resûlüne küfür ettikleri- 
dir. Allah fâsık olan kavmi hidâyet etmez.» 

Diğeri : 
(9 - 85(84)): «Onlardan ölen biri üzerine ebeden namaz kıl- 

ma. Ve kabrinin üzerinde durma. Çünki onlar Allah ve Resû- 
lüne küfr ettiler ve fâsık oldukları halde öldüler.» 

(86(85)): «Mallarının ve evlâtlarının [çokluğu] seni taaccüb et- 
tirmesin. Allah; onlarla onları azâb etmek murad eder, ve kâ- 
fir oldukları halde canlarının çıkmasını murad eder.» [33] 

                                
KÂFİRLER 

Kur'ân-ı Kerîmde gördüğümüz hakikat bilgisine göre: 
1) Hidâyet ve dalâlet, yâni îmân ve inkâr, kulun elinde değil Allahın 

elindedir, 
2) İnsanı olduğu gibi; insanın amellerini, hal ve hareketlerini ya- 

radan da Allahtır. 
İmdi, Allah istemedikçe insan bir şey isteyemez. Allah irâde etmedik- 

çe insan birşey bilemez, düşünemez. Bir harekette bulunamaz, hiç bir 
teşebbüse geçemez, ve bir karara varamaz. 

3) İnsanın, bir kısmı müsbet ve bir kısmı menfî fıtratta yaradıl- 
mıştır. İnsan fıtratını, kabiliyetini kendi değiştiremez. 

Bu halde : 
Hiç bir şey elinde olmıyan, hali, hareketi Allahın dilediğinden ibaret 

olan âciz insanların bazılarına acaba Allah neden gazap ediyor. Ve gaza- 
ba uğrıyanları cehenneme atacağını  ilân ediyor. 

Sonra : 
Gazap etlikleri bu kimselerden dünya nîmetlerini de esirgemiyor. 

Bol mal ve evlât, yâni hem varlık hem de varlığı artıracak vesileler ihsan 
ediyor. 

./. 
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EN FENA TELKİN 

ALLAH  HAKKINDA  FENA  ZAN 
 

(48 - 6 ve 7(6)): «Ve Allaha fena zan ile zanda [yorumda] 
bulunan erkek ve kadın munafıkları ve erkek kadın müşrikleri 
[Allah] ta'zib eder. Onların su-i zanları kendi üzerlerine döner, 
Allah onlara lânet etti. Ve onlara cehennemi hazırladı ki ne 
fena bir gidilecek yerdir.» 

Helâke müstahak olanlar : 
(48 - 12): «[Siz, araplardan birlikte gelmeyip kalanlar;] 

belki    Resûl   ve    mü'minleri   ebeden   hanelerine   dönmez   zan   et- 
 

 
O halde : 
Gazap ettiklerini acaba neden dünya nîmetlerinden mahrum etmi- 

yor da yalnız âhiretleri fena olacağını bildiriyor. 
Bunun iç yüzü, hakikati şöyledir : 
1) Fıtratı değişik olanlar, bir tesadüfün eseri olarak böyle olmuşlar 

değil, Allah hikmeti ile böyle olmalarını istemiş ve onları böyle yarat- 
mıştır. Zira: Dünyada müsbete de menfiye de hayat ve tekâmül için lü- 
zum vardır. Nitekim tabiî sahada meselâ fizik hayatında müspet ile men- 
fînin mevcudiyetlerinin faydaları biliniyor. Nitekim: Bu sayede elektrik 
ışık veriyor. Beşer vücudundaki sıhhat; müsbet, menfî unsurların faali- 
yetleri ve bu faaliyetin muvazenesi neticesi olarak meydana geliyor. Âfi- 
yet beliriyor. 

İmdi : 
Menfî; her sahada lüzumludur. Bilhassa insan fıtratında münebbih 

olmak noktasından pek lüzumludur. Dünya medeniyeti bu münebbih un- 
surların faaliyeti semeresidir. 

Yâni: 
Menfiler, harisdir. Bütün gayeleri, dünyada zengin olmak, kuvvetli 

olmak, ve tahakküm etmektir. 
Müsbetlerin dünya cephesinde hırsları basit ve ziyansızdır. Bütün ga- 

yeleri, âhireti kazanmak ve onun için dünyada fenalık yapmamak, imkân 
derecesinde iyiliğe çalışmaktır. 

O halde : 
Menfîler kanaatsizdir. Müsbetler kanaatlidir. Menfiler, servet araş- 

tırmak,   servet   temin  etmek   için   menfi   her   teşebbüse   atılır   ve   durmadan 
./. 
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tiniz ve bu [fena] zan kalbinizde [şeytan tarafından] süslendi 
ve sû-i zanda bulundunuz ve siz helâke müstahak oldunuz.» 

Zanna tâbi' olanlar : 
(53 - 27 ve 28): «Âhırete îmân etmiyenler [kâfirler] me- 

leklere (kadın)dır derler. Bu hususta kendilerinin hakikî ilmi 
yoktur. Ancak zanna tâbi' olurlar. Zan ise Hakdan bir şey 
ifade etmez.» 

Her sesi kendi aleyhlerine zan ederler : 
(63 - 4): «Onlar [munâfıklar] dayak [mesned] yapılmış di- 

rekler   gibidirler.    Her    sayha'yı   [sesi]    kendi    aleyhlerine   zan 

 
çalışır. Müsbetler için ise bu kadar faaliyete yer ve imkân yoktur, çünkü 
hem yanan, yakan, zorlıyan bir hırsları yoktur. Hem de zararlı işde Al- 
lahdan korkarlar. Onlar ancak menfiler yüzünden faaliyete geçerler. Öy- 
le ki menfîler, para kazanmak için yakarlar, yıkarlar. Mütemadiyen kaz- 
ma, balta vururlar, işte onların bu faaliyeti müsbetlere mütenebbih ola- 
rak müessir olur. Onların bozdukları, yıktıkları şeyleri islâh ve tesviye 
etmek onlara zaruret olur. Ve bu yüzden faaliyete geçerler ki bu faali- 
yetin neticesi de medenî inkişafa bir hamle, ileri bir adım olur. 

İşte : 
Müsbetler, menfilerin hırsları peşinde koşarlar. Onların yaptıkları tah- 

ribatı tesviye etmek, yapacakları tahribatı önlemek üzere çalışırlar, bu 
yüzden bir araya gelirler, fikir birliği, iş birliği ederler. Ve bu yüzden, 
bu zaruretle edindikleri müctemi' kuvvetle menfilere karşı koyarlar, ve 
onların fena niyetlerine, tahakkümlerine karşı insanlık haklarını korur- 
lar. Ve bu sebeplerle faaliyete geçerler ki, bu esaslarda menfiler, kendi- 
lerine müsbet faaliyet münebbihi olurlar. 

Diğer bir nokta : 
Mademki menfîlerin de bir hikmet-i vücûdu varmış ve Allah o hik- 

metle onları dünyaya getirmiş ve hayat hakkı vermiş, o halde Allah on- 
ları her vesile ile ne hikmete mebni muâhaza ediyor. 

Kanaatımca hikmeti şudur : 
Din nizamı : iyiliği yaşatmak, fenalığı men' etmek gayesini hedef tu- 

tar. Bunun için şeriat; iyilik nedir, fenalık nedir, ne gibi hal ve hareket- 
ler insan için iyi sayılacak ve Allah indinde makbul olacak ve ne gibi 
hal ve hareketler fena sayılacak ve insan suçlu olacaktır. İşte bunları öl- 
çü olarak ortaya koyar. Şeriatın hedefi budur. 

./. 
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ederler [nifakları cehtiyle daima kulak tutarlar] onlar size düş- 
mandırlar. Onlardan hazer edin [onların fenalıklarına karşı 
uyanık durun] Allah [onları] kahretsin.» 

KÜFÜR  VE  İNKÂRIN  ÂKIBETİ 

O zaman ne olursunuz : 
(46 - 10): «De ki Kur'ân eğer Allah tarafından ise ve siz 

de ona küfür etmiş iseniz ve Benî İsrâîlden bir şâhit onun misli 
üzerine şahâdet edip iman ettiği halde siz, îmândan sâika-i ki- 
bir ve gurur ile çekiniyorsanız o zaman ne olursunuz? bana 
söyleyin. Allah zâlim kavme hidâyet etmez.» 

 
Onun için Allah, şeriat mertebesinde konuşurken böyle konuşur. İyi- 
leri meth, fenaları takbih eder. İyiliği teşvik ve fenalığı nehyeder. 
Halbuki : 
Hakikatta ne iyilik vardır, ne fenalık vardır, ne iyi vardır, ne fena 
vardır. Çünkü hepsi Allahın yarattığıdır. Ve Allah iyidir; niyeti, maksadı 
ve ef'âli de iyidir. Bazı ef'âli vardır ki şer zan edilir. Hayır o, ancak mü- 
nebbihdir; ve bu ef'âlinde de netice itibariyle müradı iyiliktir. Allah ku- 
lunu acı şeylerle ikaz, tenbih ve terbiye eder. Bu terbiye safhaları acıtır 
amma başka türlü olmasına da tabiat ve tekâmül kanunları müsait değil- 
dir. Her acı muamelede de yine gaye tatlıdır. 
Fakat: 

Acaba menfilerin âhiret hayatı onlara eza ve ceza olmıyacak mı, dün- 
yadaki menfî işlerini ilâhî bir vazife halinde mecburî olarak yapmış bu 
insanların bu yüzden âhirette eza görmeleri reva mıdır? Ve Allahın adâlet 
tiyle tevafuk eder mi? 

Hayır reva değildir. Çünkü Allahın şânına, adâletine, merhametine, 
lûtufkârlığına uymaz. Mutlaka bunun iç hakikati var ki o da bu olsa ge- 
rektir. Şöyle ki: bu azap keyfiyeti de şeriat mertebesinde îrâd edilmiş bir 
kelâmdır. Hakikatte bu azap; şekli itibariyle müsbetlere fena görünür 
ve ondan müsbetler kaçınır halbuki müsbetlere uymıyan cehennem, men- 
fîlere belki  bir safa yeri olacaktır. 

Yukarıki fasıllarda bir âyet-i kerime gürdük ki onda Cenâb-ı Hak: 
(bir takım insanları ve şeytanları cehennem için yarattığını) bildiriyor. 
Ve yine bir âyet-i kerime gördük ki onda: (Allahın îmânı nasib etmediği 
kimseye   îmânın   göğe   çıkmak   kadar   güç  ve   meşakkatlı)  olduğu  tarif  buy- 

./. 
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Şeytan ve şeytana uyanlar : 

(38 - 82 ve 83): «İblîs [şeytan] yâ Rabbî senin izzetin hak- 
kı için onlardan, muhlis kullarından gayrı cümlesini aldatıp 
sana şirk ve isyan ettiririm dedi.» 

Îmâna gelmezler : 
(6 - 111): «Eğer biz onlara [muhalefet ve inad eden müş- 

riklere] melâike göndersek, ölüler onlarla konuşsa [hak ve ha- 
kikati telkin etse], her istedikleri şeyi [îmân etmemek için ba- 
hane ettikleri şeylerin karşılığını] önlerine toplasak Allah dile- 
medikçe onlar [müşrikler] îmâna gelmezler. Lâkin ekserisi ca- 
hillerdir bunu bilmezler.» [34] 

 
ruluyor. O halele herkes mayesinin uygun bulunduğu sahada rahatlıyacak 
ve onun zıddında rahatsız olacaktır. Ebedî cehennem ehli için rahatlık 
cehennemde olacak ve cehennemin cehennemliği, cennetliğe göre menfur 
olacaktır. Nitekim görülür ki gübre sıcaklığında bir takım böcekler peyda 
oluyor. Dağ tepelerindeki durmuş karlarda da kurtlar vücut buluyor. Kar 
böceğini gübreye koysanız yanar ölür, gübreninkini de kara koysanız do- 
nar ölür. 

Daha sonra : 
Ebediyyen cehennemde kalacak olanlar hakkındaki bu ebedî vasfı 

da şeriat mertebesindedir. 
Hakikatta hiç bir yerde ebediyyen kalmak yok. Zirâ yine Kur'ân-ı 
Kerîmin bildirdiğine göre her şey aslına yâni Allaha dönüp Allahta fâni 
olacaktır. O halde cehennem de nihayeti Allaha varan bir yoldur. Cen- 
netlikler cennet yolundan, cehennemlikler de cehennem yolundan Allaha 
dönecekler ve tekamüllerini ayrı yollarda takip edeceklerdir. 
                     «Senlik de yoktur benlik de bizde»                                              . 
                      «Zerrat-ı âbız bir tek denizde» 
                                                                Vâridatı Süleyman Çelebi 

 
 ALLAH  İSTEMEDİKÇE  ÎMÂN  EDİLEMEZ 

İşte bu âyet-i kerime de (31) inci hâşiyedeki mevzu ile tamamen alâ- 
kalıdır. Allah istemedikçe hiç bir ferd kendiliğinden îmân edemez. Nasibi 
inkâr olan bir kul; inkârda israr eder ve inkârda rahatlar. Îmân telkinini 
daima    menfî   bir   hisle  karşılar.    Hattâ   bahsinden   bile   hoşlanmaz.   Hoşlan- 
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FENALIĞA  ÇALIŞANLAR 

(8 - 38(37)): «Allah-ü Taâlâ fenayı iyiden ayırır ve fenaları bir- 
biri üzerine toplayıp hep birden cehenneme atar. İşte o fena- 
lar; gerek malları ve gerek nefisleri cihetinden ziyan ederler.» 

 
Fenalık işliyenlerin hali : 
(10 - 27): «Fenalık edenlere ceza olarak bir seyyie vardır. 

Yüzlerini zillet ve meskenet toz'u kaplar. Onları Allahtan sak- 
layacak yoktur. Gûya yüzleri karanlık geceden bir parça gibi 
kararır. İste onlar cehennem ehli olup orada daimî kalırlar.» 

MÜŞRİKLERE  ŞEFAAT  CAİZ  DEĞİL 
 

Cehennemliklere mağfiret niyazı :  
(9 - 114(113)): «Cehennem ehli oldukları tebeyyün eyledikten 

sonra akrabaları bile olsa müşrikler için [Allahtan] mağfiret 
talebetmek, Nebî'ye ve mü'minlere câiz olmaz.» 

Kız evlâda düşmandırlar : 
(16 - 58): «Onlardan biri kız evlâd ile tebşîr olunsa gayzı- 

nı [ikrah ve hıncını] zaptetmeğe çalışarak hiddet ve teessü- 
ründen yüzü siyah olur.» 

(59): «Kendine müjdelenen şeyden utanarak insanlardan 
gizlenir. Acaba bunu horlıyarak hayatla bırakmak mı veya- 
hut toprağa gömmek mi lâzımdır diye düşünür.» 

Dikkat : 
İslâmiyyet'den evvel bu mülâhaza ile araplardan kız evlâ- 

dını yedi yaşına gelince (en iyi damad mezardır) diyerek gö- 
menler olurmuş. 

 
dıgı şey hep inkâr vâdisinde olanlardır. Öylesi; bütün zekâsını, fikrini 
inkârda derinleşmeğe sarfeder. Ve inkârda kuvvet buldukça sermaye ço- 
ğalttıkça zevk alır. Ve mü'minlere acıyacak bir gözle bakar. Kendini on- 
ların üstünde, hakikati bilen tam bir insan zanneder. Mü'minlerin de on- 
lara nasıl baktığı malûm. Demek herkes nasibinden memnun. 
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AZÂBA  MÜSTAHAK  OLANLAR 
 

Kibirliler : 
(40 - 76(75÷76)): «Bu azab size; dünyada haksız olarak şirk ve is- 

yan ile ferahlanır [övünür olduğunuzdan] ve kibirle iki tara- 
fınıza sallanarak [pervasız bir tavırla] yürür olduğunuzdandır. 
Orada ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından giriniz. Ki- 
birliler için [cehennem] ne fena yerdir denilir.» 

 

■ 
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ÎMÂNIN İCABI 

ŞAHSÎ  MÜKELLEFİYETLER 

       ISTIFÂ TERBİYESİ [35] - NEFSİ TASFİYE 

Allah temizlenenleri sever : 
(9 - 109(108)): «Ve Allah temizlenenleri sever.» 

 
Temizlenen felâh buldu : 
(91 - 9): «Nefsini pâk ve temiz eden muhakkak felâh bul- 

du [kurtuluşa, selâmete erdi]. 

Muhakkak felâh buldu : 
(87 - 14 ve 15): «Küfür ve inkârdan âsîliklerden temizle- 

nen ve Rabbının ismini zikredip ibâdet eden muhakkak felâh 
buldu.» 

 
ISTIFÂ 

Istıfâ: Nefsi tasfiye demektir. Tasfiyeden murad, nefsi kesafetinden 
kurtarmak, zararsız, fenalığa zorlıyamıyacak hale koymaktır. İnsanın, 
müslüman olmak için Allahın iradelerine teslim olması lâzımdır. Allahın 
iradelerine teslimiyyet için de bu tasfiyeye ihtiyaç vardır. Dik baş, azgın 
bir nefis ile insan Allaha teslim olamaz; insan Allaha teslim olmadıkça da 
islâm ve tam bir insan olamaz. 

İmdi : 
Gerek Allaha îmânın icabı, ve gerek insanlık idealinin iktizası; ıstı- 

fadır. Ve bu; mükellefiyetlerin en başında gelir. Bütün diğer şahsî mü- 
kellefiyetler [ki (Allaha) ve (Halka) ve insanın (kendine) teveccüh eden 
vazifeleridir. Bu her üç cepheye ait vazifelerin îfâsı] işte bu ıstıfaya bağlı- 
dır. Yani ruhun ve nefsin tasfiyesine ihtiyaç gösterir. İnsanı Hakka ve 
halka hizmete hazırlıyan kabilliyyet ve gayret; (şahsın kendine iktiza 
eden) bu terbiye ile başlar. Netice itibariyle gayesi; Allaha: ta'zim, mu- 
habbet, itaat, teslimiyet ve sadâkat; halka: alâka, şefkat, doğruluktur; 
hayırlı  olmak   ve  hizmettir.   Zirâ  kulluk   Allaha   ve   halk   hukukuna   riayet 
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Hayırlı kullar : 

(38 - 46(47)): «Onlar indimizde ıstıfâ olunmuş [tasfiye olun- 
muş] hayırlı kullardandır.» 

Öylesi hamd etsin ve öylesine selâm olsun : 
(27 - 59): «De ki, Allaha hamd [olsun] ve ıstıfâ eden kul- 

larına selâm olsun.» 

Onlara verilecek müjde : 
(39 - 73 ve 74(73)): «Cennetin Hâzin'i [melek] onlara: size Al- 

lahın selâmı olsun dünyada ıstıfâ edip pâk olmuştunuz. Ve 
[şimdi] ebedî kalmak üzere cennete giriniz, der.» 

İRŞAD 

(39 - 22): «Göğsünü [kalbini] Allah-ü-taalânın islâm için 
[teslimiyyet   için]  şerh  eylediği  [açtığı]   kimse,   Rabbı   tarafından 

 
ve hizmet demektir. Bu riayet imkânı; ruhun tasfiyesi neticesi yükselerek 
ve kuvvetlenerek, ve nefsin terbiyesi neticesi temizlenerek, kalbin nurla 
dolması ile olur. Ruhun Allaha yükselmesi; kalbin Hakka ve halka sım- 
sıkı bağlılığı; işte kalbe dolacak bu nurun sevki ile mümkün olur. Böy- 
le bir kalbde duyulacak ilk his (kulluk iftiharıdır. Bu haldeki insan, 
her hüviyetinden evvel Allahın kulu olmak zevkiyle iftihar duyar. Öylesi 
Allaha hakkiyle güvenir. Öylesine Hakka ve halka her hizmet birer zevk 
olur. Yorgunluk, fedakârlık; birer ibâdet kuvveti ve safası getirir. 

Istıfâ; irşâda ve ibâdete ihtiyaç gösterir. 
İnsan ıstıfâ yoliyle hem mükellefiyyetlerini ve mes'ûliyyetlerini, hem 

de insanlık haklarını benimser ve kalbine sindirir. 

        MÜKELLEFİYYETLER, MES'ULİYYETLER VE HAKLAR 

Îmânın icabı, bir takım mükellefiyyetleri, mes'uliyetleri kabul etmek 
ve onun karşılığında bir takım haklara liyakat kazanmaktır. Ferd ve ce- 
miyyet için hakikat böyledir. Bir de esas, Allah hakkı vardır ki, o; ferdin 
ve cemiyyetin haklarını emniyet altına alır, imdi Allah hakkı hem cemiy- 
yet hakkını ve hem de fert hakkını ihtiva etmiş olur. 

Allah hakkı; kulluk ve sadâkati, cemiyyet hakkı; alâka ve hizmeti, 
ferd hakkı; insanlık haklarını iktiza ettirir.  
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nur üzerinedir. [Yâni o açılan kalbe nur cereyan eder. O kalp, 
Allahı zikreder. Kulun zikri, Allahın kulu zikretmesine sebep 
olur. Çünkü Allah Kurân-ı Kerimde (beni zikredin sizi zikrede- 
yim) buyurur. Allahın; kulu zikri, nur ceryanının devamına se- 
bep olur. Ve işte bu nurdur ki, insanı musaffa hale koyar, tes- 
limiyyete erdirir, insanlığın kemaline yükseltir.] 

Kalbleri; Allahın zikrinden yüz çevirenlere ve katı olan- 
lara şiddetli azâp vardır.» 

Peygamber efendimiz hakkında : 
(94 - 1 ÷ 4): «Biz senin göğsünü şerh etmedik mi, ve sen- 

den belini büken yükü [tabiî kesâfeti] indirdik [yâni o tabiî ke- 
safeti gidererek seni musaffa hale koyduk] ve senin zikrini yük- 
selttik [ya'ni seni anıp ruhunu tasfiye ettik, mertebeni yük- 
selttik.]» 

Hazret-i  Mûsânın dileği : 
(20 - 25): «Mûsâ; yâ Rabbî, benim sadrımı şerh et [kalbi- 

mi aç, irşâda mazhar et dedi].» 

Vesile  arayın : 
(5 - 35): «Ve ona [Allaha] takarrüb için [rûhen yükselip ya- 

kınlaşmak için] vesile arayın [irşâd yolu arayın.]» 
 
 

MÂNEVÎ  RÜŞD 
 

İrşâdın semeresi  rüşd'dür : 
(2 - 186): «Ben yakînim, bana duâ edenlerin duasını ka- 

bul ve icabet ederim. Onlar da bana itaatle [teslimiyyetle] ica- 
bet etsinler [uysunlar] ve bana îmân eylesinler [îmânın iktiza- 
larını ifa eylesinler], tâ ki Hakka ve rüşde erişeler [yâni rüşde 
ererek hak ve hakikate ersinler, hak ve bâtılı ayırt ederek hak- 
ka hizmet etsinler].» 

Hazret-i İbrâhîmin rüşdü ve mazhariyyeti :                                . 

(21 - 51): «Ve onlardan evvel İbrâhîme rüşt ve kuvveti 
verdik.» 
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Allaha teslim olanlar rüşd ehlidir : 

(72 - 15(14)): «İslâm olanlar [islâm dininde Allahın iradeleri- 
ne teslim olanlar] muhakkak rüşdü ve doğru yolu arayıp bul- 
muşlardır [dediler, cinler].» 

İslâm Dini ve rüşd : 
(2 - 256): «Dinde zorlamak yoktur. Artık rüşd ile dalâlet 

[sapıklık,rüşdsüzlüğün eğrilikleri] belli oldu. [zirâ beşeriyye- 
tin, rüşdü idrak çağında gelen islâm Dini; rüşdün iktizasına 
uyan insanlara hak ile bâtılı anlatıp ayırttı.]» 

Her kim tâgut'ı [bâtılı] inkâr [ile] Allaha îmân ederse o 
kimse [rüşdünü izhar etmiş ve] kopmak ihtimali olmıyan sağ- 
lam bir kulpa yapışmış olur. Allah işiticidir. Hakkiyle bilicidir.» 

 
Rüşd ve kudret : 
(18 - 9(10)): «Gençler [Eshâb-ı kehf] mağaraya girdiler ve yâ 

Rabbî taraf-ı Rabbâniyyeden bize rahmet ver başımıza gelen 
işde bize rüşd ve sedâd'ı [kudreti] ihzar et [ver] dediler.» 

(10(11)): «Bunun üzerine onların kulaklarına bir çok seneler 
devam eden bir mühür vurduk [bir şey işitmez olarak uyudu- 
lar.]» 

İRŞÂDIN  İKTİZASI  —  NEFSİ  TERBİYE 
Nefsin istekleri : 
(12 - 53): «Ben nefsimi hatâ ve nisyandan tebriye etmem 

[onun sebep olduğu günah ve gafletleri bilmemezlik etmem] 
muhakkak nefis fenalıkla emredicidir. Ancak Rabbımın mer- 
hamet buyurduğu bundan kurtulur.» 

Sâmirî'nin itirafı : 
(20 - 93(96)): «Buna [yaptığı fena işe] beni nefsim sevk etti, al- 

dattı, dedi [Sâmirî; Hazret-i Mûsâ'ya.]» 

Hevâ, heves, nefsin iştihâları : 
(29 - 6): «Şehvet ve hevâ'sı ile veyahut düşmanla cihad 

edip uğraşan; kendi nefsi için [iyiliği, islahı murad ederek] ci- 
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had eder, uğraşır. Muhakkak Allah, âlemlerden ganîdir [her 
mahlûktan müstağnîdir. Nefsini temizliyenin elde edeceği iyi- 
lik insanın kendinedir.]» 

İnsana ancak uğraştığının neticesi vardır : 
(53 - 39): «Ve insana ancak çalıştığı kadar vardır.» 
 

MÜKELLEF  OLANLAR 
Amele göre mükâfat ve ceza : 
(55 - 31): «Ey teklif altında bulunan [mükellefiyet ve 

mes'ûliyyet taşıyan] ins ve cin [insanlar ve cinler] yakında si- 
zin hesabınızı [amellerinizin hesabını] görür, ve sizin mükâfat ve 
cezanızı [amellerinize ve nefislerinize uyma derecelerine göre] 
tayin eyleriz.» 

         Yaşanan yerin müsaadesizliği makbul mazeret değil :                                 . 
(4 - 95(97)): «Nefislerine [uyarak kendilerine] zulüm etmiş ol- 
dukları halde melâike tarafından ruhları kabz olunanlara me- 
lâike; siz hangi tarafta idiniz diye sorarlar [ya'ni putperestlerin 
içinde mi yaşıyordunuz diye sorarlar] onlar, biz memlekette 
zuafâ ve aceze'den idik cevabını verince melâike; Allahın arzı 
[yer yüzü] geniş değil mi idi. Siz de onda hicret edebilirdiniz 
[Dinî mükellefiyetlerinizi ifâ edecek hür sahaya gidebilirdiniz] 
derler. Onların oturacakları yer cehennemdir» 

Levm eden nefis : 
(75 - 1 ve 2(2)): «Ve kendisine daima levm eden [nefsini 

muahaze eden, nefsinin fena meyillerini beğenmeyen, onlara 
karşı koymağa çalışan, onlardan utanıp sıkılan] nefs ile kasem 
ederim. [Yâni o halde bulunan makbul kullar hakkı için yemin 
ederim.]»  

 
Her nefs ile birer âkıbet : 
(74 - 38 ÷ 42(38 ÷ 39)): «Her nefis [fena ameli neticesi] kazandığı 

günah ile nâr'de mahbustur [cehenneme konur] ancak eshâb-ı 
yemîn [sağcılar, cennetlikler] mahbus değillerdir.» 

346 



Nefse hakimiyyet : 

(79 - 40 ve 41): «O kimse ki, kıyamet günü Allahın huzu- 
runda bulunacağı zamandan korkup nefsini hevâya teba'iyyet- 
den [uymaktan] nehiy eder [korur] ona da oturacak yer cen- 
netdir.» 

    İRŞÂDIN GÜZEL SEMERELERİ 
RUHDA  YÜKSELİŞ 

(84 - 19): «Siz insanlar; halden hâle tahvîl olunursunuz.» 

Safhalar : 
(7 - 25): «Onda [yer yüzünde] yaşar, ve onda ölür, ve on- 

dan çıkarılırsınız.» 

Karanlıktan aydınlığa : 
(33 - 43): «O Allahtır ki sizi zulûmat'dan nûra çıkarmak 

için sizin üzerinize rahmetini yayar.» 

Diğeri : 
(2 - 257): «Allah îmân edenlerin dostu ve velîsidir. Onla- 

rı karanlıklardan aydınlığa çıkarır.» 
Dereceler : 
(40 - 15): Dünya ve âhırette kullarının derecelerini yük- 

selten ve Arş-ı a'zam'ın sahibidir.» 
Âhırette yükseliş devam eder : 
(17 - 21): «Âhırette daha büyük dereceler, daha büyük üs- 

tünlük vardır.» 
Dünyada yükseliş : 
(57 - 13): «O günde erkek ve kadın münafıklar; mü'minle- 

re: bize bakın [nazar ediniz] ki nurunuzdan [sizden yayılan nur- 
dan] edinelim derler. Onlara (geri dünyaya dönün ve nûru ora- 
dan arayın) denilir.» 

Bir yükseliş vesilesi : 
(9 - 100(99)):   «[Araplardan   bazıları]    infak   eyledikleri    [muh- 
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taçlara geçimlik verdikleri] şeyleri Allaha takarruba [yakınlı- 
ğa] vesiyle ve Resûlün duasını celbe sebep edinirler [evet] agâh 
olun ki infakları [ettikleri o yardım] onlar için [Allaha] takar- 
rube [rûhen mertebelere yükseltecek, Allaha yakınlığa vesile 
olacak nûrun kendilerine tecellisine] vesiledir. Allah onları ya- 
kın zamanda rahmetine idhal edecek [erdirecek] dir. Cenâb-ı 
Hak mağfiret ve merhamet edicidir» 

Ölülerden iken [ölü gibi nursuz iken] : 
(6 - 122): «Ölülerden iken [ölü gibi nûrsuz, hissiz iken] ih- 

yâ eylediğimiz [nûr vererek dirilttiğimiz] onun [nûrun] sayesin- 
de insanlar arasında ilerlemesi için kendisine nûr kıldığımız 
kimse, zulûmatda [karanlıklarda] kalan ve ondan kurtulama- 
yan kimse gibi midir?» 

Diğeri : 
(6 - 36): «[Seni dinlemiyen] ölüleri ise Allah kıyamet gü- 

nünde ba's eder sonra Allaha dönüp gelirler.» 

Nasipsizler : 
(24 - 40): «Allahın ona nûr kılmadığı kimseye dünya ve 

âhırette nûr yoktur.» 

Nasipliler : 
(57 - 19): «[Mü'minlerin] ecr-ü-mükâfatı ve nûru vardır.» 
 

MERTEBELER 

 DÜNYADA  DERECELER 

Bilgi dereceleri : 
(12 - 76): «Dilediğimize yüksek dereceler ihsan ederiz. 

Her ilim sahibinin üzerinde daha ziyade bilici [bilgili] vardır.» 

Dünya hayatında hizmet kademeleri : 
(43 - 32): «Biz dünya hayatında onların maîşetlerini [ida- 

relerini] aralarmda taksim ettik. Bazıları; bazıları tarafından is- 
tihdam olunsun için, bazını bazı üzerine derecelerle yükselttik.» 
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HİLKAT  MERTEBELERİ 
 

Tavırlarla yarattı : 
(71 - 13 ve 14(13 ÷ 15)): «Size ne oldu ki Allahın büyüklüğüne iti- 

kad etmezsiniz? Muhakkak o sizi tavırlarla halketti. Görmez- 
misiniz ki Allah yedi semâyı tabakalar olarak yarattı.» [36] 

 

RUHANİYYETTE  NEFİS  MERTEBELERİ    [37] 
Doğuştaki tabiî mertebe [nefs-i emmâre mertebesi] : 
(12 - 53): «Ben nefsimi hata ve nisyandan tebriye edip 

temize çıkaramam. 

 
HİLKAT  MERTEBELERİ 

İnsan ruhlarını ki Allah; ruhundan üflemekle yani Hay ismi ile te- 
celli buyurarak onları bir def'ada ve bir günde yarattı. Ve bu keyfiyyet; 
bir (ol!) iradesiyle hasıl oldu. Fakat hepsi bir tavırda, bir letâfette ayni 
mertebede yaradılmış olmadı. Vücud buldukları sema tabakalarının le- 
tâfet ve kesâfet derecelerine göre latîf, kesîf birer mahiyyet aldı. Me- 
selâ tecelli noktasına en yakın sahadakiler en latîf mahiyyet aldılar. Bu 
noktadan uzaklıkları nisbette diğerleri daha kesif bir mahiyyet edinmiş 
oldular, işte o noktaya en yakın sahada vücûd bulan ruhlar; büyük pey- 
gamberler, büyük velîler olarak dünyaya geldi. Ondan sonraki sahalar- 
dakiler de derece derece, ikinci üçüncü, dördüncü derecede mertebeler 
edindiler. Daha mahdut kabiliyetli Resûller ve velîler oldular. Daha uzak- 
takiler de sâlihler, muttakîler, amel ehli mü'minler oldular. Daha sonra- 
kiler ise amelsiz mü'minler ve daha sonrakiler îmânı zayıf ve ameli bo- 
zuk kimseler oldular ve en nihayettekiler; şakavete mütemayil menfî bi- 
rer mâhiyyet aldılar. 

 NEFİS  MERTEBELERİ 

İnsanın dünyaya doğduğu zaman nefisde bulunduğu tabiî mertebe; 
emmâre-i sû' mertebesidir. Buna nefs-i emmâre dahi derler. 

Bu mertebedeki insan; hayvanî temayüllerdedir. Bilhassa ruhu, se- 
mânın kesif tabakalarında yaradılmış olanlarda bu hayvanî tabiat de- 
rece derece azgındır ve işte eşkiyalar; bu derecelerde son dereceyi bu- 
lurlar. 

./. 
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Muhakkak nefis; fenalıkla [sû' ile, mesâvî ile] emredicidir. [İn- 
sanı fenalıklara zorlayıcıdır.]» 

Nefsi levvâme : 
(75 - 1 ve 2): «Kıyâmet günü ile ve kendine dâima levm 

eden nefs ile kasem ederim.» 
Nefs-i mülhime : 
(91 - 7 ve 8): «Ve insan; ve onu yaradan ve ona fücûr ve 

takvâ'yı ilhâm eden hakkı için (9 ve 10) nefsini pak ve temiz 
eden muhakkak felâh buldu, ve onu isyankârlıklar içine gömen 
ziyan etti.» 

 
Dünyaya gelmemizde başlıca iki gaye var: 
1) Allaha hizmet. 
2) Ruhların Allaha dönebilmesi için ıstıfa. 

1) Allaha hizmet; başlıca iki esas'a dayanır. 
A) Yer yüzünü imâr ve islâh. 
B) Allahın kemalâtını insanda zâhire çıkarmak. 

 

A) Yer yüzünü îmâr ve islâh; ilimle, fikirle, san'atla yâni fikrî 
tekâmül ile olacak. 

B) Allahın kemalâtının insanda zuhuru ise; insanın ruhî tekâmülü 
ile olacak, bu ise ruhî ıstıfaya ihtiyaç gösterir. Rûhî ıstıfa ise, nefsin 
ıstıfasıyle birlikte hasıl olabilir. 

2) Allaha dönebilmek; Allahtan zuhur ettiğimiz anda ve noktadaki 
sâfiyeti tekrar edinmemizle mümkündür. 

Bu safiyeti edinmek; Allahın haklarımızdaki inâyet ve merhameti 
ile kaabildir. Allahın inâyet ve merhametini tahrik için sebeplere ihtiyaç 
vardır. Bu sebepler kâmilen ve ancak dünyada mevcuttur. Zirâ fiil, âmel 
yeri dünya olduğu gibi ıstırap yeri de dünyadır. 

İyi ameller; Allahın inâyetini tahrik eder. Rahmet getirir ve rahmet 
istifaya sebep olur. 

Keza çilelerde öyledir, Allahın merhametini tahrik eder. Allah mus- 
tariplere acır, acıması rahmet ettirir. Bu da ıstıfayı inkişaf ettiren se- 
beplerden biri olur. 

Demek ki: 
Birinci   maddedeki   müsbet    hayat   ve  dünya    istirabı;   ikinci    madde- 

./. 
350 



Nefs-i mutmainne : 

(89 - 27 ÷ 30): «[Vefatı anında mü'mine Cenâb-ı Hak:] Ey 
nefs-i mutmainne; sen ondan [Allahtan] ve o da [Allah da] sen- 
den razı olduğunuz halde Rabbına rucû' et [geri dön gel] benim 
[selâmete çıkan] kullarım arasına gir ve onlarla beraber cen- 
nete dâhil ol [gir] buyurur.» 

Nefs-i Râziye : 
(9 - 101(100)): «Cennete ilk girecekler; muhacirlerden ilk ev- 

velkiler ve onlara iyilikte tâbi olanlardır. Allah onlardan razı 
oldu, ve onlar da Allahtan razı oldular. Ve onlara ağaçları al- 
tından    nehirler    akan    cennetleri    hazırladı   ki   orda   daimî    kalır- 

 
deki ıstıfayı ve Allaha dönüş için iktiza eden tam letâfeti temin eder. 
 

ISTIFÂ  MERTEBELERİ 

Istıfaya başlıyan nefis; ilk tabii mertebe olan (nefs-i emmâre) den 
ki hakiki vasfı (emmâre-i sû')dur. Evvelâ (nefs-i levvâme)ye yükselir. 
Nefsin tabiî hali, ilk bu mertebede değişikliğe uğrar. Bu mertebede insan 
kendine (levm) etmeğe başlar. Yani kendini kabahatli görmeğe, mua- 
heze etmeğe, kendinden utanmağa, yaptıklarından peşimanlık duymağa 
başlar. O derece ki hüzne müstağrak olur. Hattâ gözyaşları döker. Allah- 
tan af ve mağfiret diler.  

Bu nedâmet [peşimanlık] hali Allahın merhamet ve rahmetini tahrik 
eder. Nihayet nefis yine ıstıfada inkişaf ederek (nefs-i mülhime) ye yük- 
selir. İnsanın burada hüznü hafifler, ruh ferahlık duyar ve Allahtan il- 
hamlar başlar. 

Bu ilhamlar, insanı her zamandan ziyade Allaha tevcih eder. Bu; 
Allaha çok kendini veriş; Allahın nurunu celbeder. Bu vesile ile her za- 
mandan ziyade gelen nur, insanın bir mertebe daha yükselip selâmete 
ermesine sebep olur. Yeni mertebenin adı; (nefs-i mutmainne) dir. Bu 
mertebeye erenleri Allah riza ve cennet ile müjdelemiştir. Bu mertebe- 
nin ehli de Allaha rıza izhar ederler. Bu hakikatleri bildiren ve diğer ne- 
fis mertebelerini öğreten âyet-i kerimeler, bu hâşiyenin metnindedir. 

Ve: 
(Rıza) mertebesinden sonra (mertebe-i sâfiye) vardır. Istıfa burada 

tekâmül eder. Ve  Allaha rücû' keyfiyeti imkân sahasına girer. 
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lar. Bu; pek büyük bir fevz-ü felâhtır. [Kurtuluş ve   selâmete 
eriştir.]» [38] 

Nefs-i sâfiye : 
(27 - 59): «De ki, Allaha hamd olsun ve ıstıfâ eden [mu- 

saffa hale gelen] kullarına selâm olsun.» 

  RÜŞDÜN  İKTİZASI 
 

                   FİKİR  HÜRRİYETİ 
                                 ve 
             HER ŞEYDE AKIL ESASI 

Rüşd'de akıl esası : 
(8 - 44(42)): «Helâk mı olacak; beyyine ile helâk olsun; hayat 

mı bulacak; beyyine ile hayat bulsun. [Beyyine; aklî delil, aklî 
bürhan, aklî hüccet mânâsınadır.»] [39] 

 
RIZA  EHLİ 

Metindeki âyet-i kerîmeden Cenâb-ı Hakkın kimlerden çok hoşnut 
olduğunu ve cennete kimlerin ilk gireceğini öğreniyoruz. Bunlar: 

1) Hürriyet-i vicdan uğrunda, dar-ü diyarı terk edip muhacir ol- 
mağı göze alan, İlâhi alâkayı her alâkanın üstünde tutan mü'minler. 

2) Memleketlerine vicdan hürriyeti bulmak için muhacir olup ge- 
lenlere kardeşlik kollarını açanlar, her şeylerini Allah rızası için terk 
etmeği göze alıp gelmiş yoksul muhacirlere yardım için elinden gelen 
imkânları esirgemiyenler, onlara fedakârlıkta yarış eden yerli hür mü'- 
minlerdir. 

Bu vesile ile de bir daha anlıyoruz ki Muhammedîlik, insanlı- 
ğın rüşd devrinde gelmiş Din safhasıdır. Vazifesi; kurtulmak ve kurtar- 
maktır. Hürriyete kavuşmak ve kavuşturmaktır. Hürriyet için yerini 
yurdunu feda edip nûra atılmaktır. Zulmetten, zilletten kurtulmaktır. Ve 
nûrlu hür muhitte bir güzel birlik kurmaktır, tesanüt ve teavüne müs- 
tenit bir kardeşlik hayatı yaşamaktır. 

  
                                                  HER  ŞEYDE  AKIL 
Rüşdün iktizası olarak her şeyde aklın kullanılması lâzımdır. 
Reşit kimse; vesâyetten kurtulmuş demektir. Baba, ana vesâyetin- 
den   çıkan   kuşun  kanadı  vardır.   Rüşde  ermiş  insanın  da  aklı  vardır.   Kuş, 
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Kudret  ve  vahdâniyyeti   taakkul : 
(40 - 68(67)): «Lâzımdır ki [Allahın] kudret ve birliğini taak- 

kul edesiniz [akıl] edesiniz, akıl erdiresiniz, fikirde iyice kav- 
rıyasınız.]» 

Allahın sun'u ne mükemmeldir : 

(16(27) - 86(88)): «Her şeyi lâyıkı veçhile ittikan eden [yakinen 
ve hakkiyle bilen] Allahın sun'u [san'atı eseri] ne mükemmel- 
dir. [İşte bunu görmek buna akıl erdirmek lâzım.]» 

Allahın kudretini ve birliği eserini temâşa : 

(3 - 191): «Öyle kâmil akıl sahipleri ki Allahı ayakta, otu- 
rarak, yattıkları halde anarlar [yâd ederler] göklerin ve yerin 
yaradılışını tefekkür edip düşünürler.» 

Allah düşündürmek için âşikâr eyler : 

(2 - 221): «Tezekkür ve tefekkür etmeleri [üzerinde ko- 
nuşup düşünmeleri] için de, [Allah] âyâtını [mûcizelerini] in- 
sanlara beyan ve âşikâr eyler.» 

 
her hareketinde nasıl kanadını kullanırsa rüşd sahibi insan da aklını 
kullanmak salâhiyet ve mecburiyetindedir. 

İşte onun için, bu âyet-i kerîmede: (insan; mahiv mi olacak aklını 
kullanarak mahv olsun. Kurtulacak mı yine kendi aklını kullanarak kur- 
tulsun) buyurulmaktadır. 

Yâni mahiv de olsa harekâtında aklın, mantığın yeri olsun, her hare- 
keti makul, meşru bir delile, bir sebebe dayansın, kurtulsa da kurtulma- 
sa da öyle olsun buyrulmakla rüşt esası fikiri tâlim buyurulmaktadır ki 
bu suretle insanın ve bilhassa rüşt devrini idrak etmiş olan insanın, baş- 
kasının sözü ile, başkasının aklı ile, vesâyeti ve sevk ve irâdesiyle gözü 
kapalı hareket etmesi doğru olamayacağı anlaşılmaktadır. Zirâ rüşt sa- 
hibi kendi ef'alinden mes'uldür. Bu mes'uliyeti başkasına yükleyemez. 
Demokrasi hayatı insana hem hak ve hem de mes'uliyet verir. Bunları 
ferde hürriyet temin eder. İşte Dinimizin en kuvvetli noktası budur. Zi- 
ra aklını serbest kullanmak için insan hem hür olmak hem de aklını 
kullanacak derecede bilgili olmak gerekir. 
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Hazret-i Muhammed : 
(53 - 10(2)): «O kâmil akıl sahibi ve müstakîmdir.» 
Tâ ki konuşup düşüneler : 
(28 - 46): «Senden evvel kendilerine Resûl gelmemiş olan 

bir kavmi, Allahın azâbından korkutmak için, seni Rabbından 
rahmet olarak gönderdik tâ ki onlar tezekkür edip düşüneler.» 

      İnsanlar fikir etsinler diye : 
(60(59) - 21): «Allah-ü-taalâ belki tefekkür eder ve düşünürler 

diye bu meselleri getirip insanlar için irad eder.» 

Hakkı akıl etmiyen : 
(8 - 22): «Allah indinde canavarların en aşağısı ve şerlisi 

hakkı akıl etmiyen sağırlar ve dilsizlerdir.» 
 Diğeri : 
(13(12) - 105): «Göklerde ve yerde ne kadar mûcizeler var- 

dır ki onların yanından geçerler ve onlara yüz çevirirler.» 
Diğeri : 
(45 - 13): «Muhakkak bunda [göklerde ve yerde insana 

musahhar kılınan şeylerde] tefekkür eden kavim için mûcize- 
ler ve ibretler vardır.» 

Akıl esası : 
(7 - 198(199)): «[Putperestlere] aklın ve âdetin beğendiği ile 

emreyle.» 
Yakînen bilenler için : 
(51 - 20 ve 21): «Yakînen bilenler için, yer yüzünde ve 

kendi nefislerinde kudret-i bâligamıza delâlet eden alâmetler 
vardır. Bunu basîret gözü ile görmezmisiniz.» [40] 

         ALLAHIN  VARLIĞI 

Allahın varlığını; yerde, gökte yaradılmış herşey, ve her şeydeki hal 
ve hareket, dirilik, düzenlik ve kendi vücudumuzdaki faaliyet ve bu fa- 
aliyetteki nizam ve intizam göstermeğe kâfidir. İçimizde ve dışımızda- 
ki bu hayatiyet; muazzam, mükemmel kanunlara tâbi bulunmaktadır. 
En ufak böceklere varıncaya kadar bütün mahlûkatın hayat kanunları 
ne    mükemmel   gayeler   taşımakta   ve    takip    etmektedir.     İnsan    bedenini 
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Mevcûdât ve mahsûlâtta ibretler var : 

(20 - 53(54)): «Bunlarda [dünyadaki mevcûdat ve mahsûlatda] 
kâmil akıl sahipleri için mûcizeler ve ibretler vardır.» 

Onlar kendi kendilerine mi halk olundular : 
(52 - 35 ve 36): «Onlar yaradansız, kendi kendine mi halk 

olundular. Yoksa kendi kendilerini mi halkettiler. Gökleri ve 
yeri onlar mı yarattılar. Evet onlar tefekkür edip düşünmez- 
lermi ki anlayalar.» 

Diğeri : 
(10 - 31): «De ki, gökten ve yerden sizi rızklandıran kim- 

dir. Kulaklara ve gözlere mâlik olan kimdir. Diriden ölüyü ve 
ölüden diriyi çıkaran kimdir. Onlar; Allah diyeceklerdir. O za- 
man de ki: sizin aklınız yok mu, putların böyle şeylere kaadir 
olmadıklarını taakkul etmezmisiniz?» 

 
yaşatan milyonlarca canlı küçük mahlûkun faaliyet nizamı ve müşte- 
rek gâyeleri ve bedenin içindeki uzviyet hayatı —ki ancak doktorlar bu 
hususta bir şeyler bilmektedir.— Bütün bunlar her varlığı yaratmış, 
ihâta etmiş; bir kâmil, şuurlu ve kudretli varlığın vücuduna ve hakimi- 
yetine delâlet etmektedir. Öyle bir varlık ki her şeyi içten dıştan kav- 
ramıştır. Her zerreyi istediği gibi sevk ve idare etmektedir. Her hayvan 
doğar doğmaz ne yapacağını, nasıl yaşıyacağını biliyor. Onu dünyaya ge- 
tiren anne dahi neler yapacağını ne mükemmel biliyor. îş bilgi merte- 
besinde kalmıyor. Fevkalâde manevî vasıflar dahi zâhir oluyor. Meselâ: 
muhabbet, sabır, sebat, fedakârlık, itina, alâka gibi ki bunu her zaman 
etrafımızdaki kuluçka tavuklarda, kuş yuvalarında görüyoruz. Madde- 
cilerin gözüne bu mânevî hayat: hak ve hakikati göstermeğe kâfidir. Fa- 
kat onların basireti bağlı ki; göremiyorlar. 

Maddeciler; tabiata takılıp kalıyorlar. Onlar her şeyi tabiatın ken- 
disi, kendiliğinden yapıyor zannındadırlar. Yâni yalnız gözlerinin gör- 
düklerine inanacak, görmediklerine inanmıyacak durumdadırlar, halbu- 
ki tabiat; umumî hayat ve hareketin dış manzarasıdır, yalnız dışı görü- 
nen her şeyin bir de içi vardır. Her şeyin bir zâhiri, bir de bâtını var- 
dır. Zâhiri halk, bâtını Haktır. Tabiat; her şeyin dışım ve dışta beliren 
hayat   ve   hareketi   gösterir.    Fakat    bunlar   iç   kanunlarına   tâbidirler.   Her 
eser   bir   müessirin,   her  hareket   bir   muharrikin,   her   nizam   bir   nâzımın 
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Âl-i Firavn'ın hali : 

(7 - 130): «Biz Âl-i Firavn'ı kıtlık ve kuraklık, ve mahsulün 
ve meyvenin noksanlığı ile ahz ve azâb eyledik şayet ki tezekkür 
ve tefekkür edeler.» 

Diğeri : 
(43 - 54): «Firavn; kavmini akıllarının hafifliği cihetiyle 

aldattığından ona itaat ettiler.» 

 
mevcudiyetine delâlet eder. Hepsinin bir yaradıcısı vardır, bir ot yerden 
biter büyür amma bunu yaratan hakikatte toprak değildir. Toprak bir 
vasıtadan, bir tezgâhtan ibarettir. Toprak, hayatını, alttan, üstten [yâni 
sudan ve havadan, güneşten] alıyor da ot'u bitiriyor ve büyütüyor. Hal- 
buki toprağa hayat veren; suyun, havanın ve güneşin terkiplerindeki 
feyizlerdir. Bu feyizleri de suya, havaya güneşe Allah veriyor. Her şey 
Allahtan! Cenâb-ı Hak her an tecellileriyle suda, havada, güneşde bu fe- 
yizleri yaratıyor. 

Hakikata göre : 
Her şeyde görünen hayat ve hareket, mükemmel bir asla tâbîdir. Al- 

lahın irâdesini temsil eden kanunlara tabidir. Her zerre; hayatı da, hare- 
keti de Allahtan ve Allahın iradelerinden alır. Allahın isim ve vasıfları 
mütemadiyen tecelli halindedir. Her zerreye bu tecelliler cereyan ha- 
lindedir. Nitekim kıyamet, bu tecellilerin bir an için kesilmesiyle vâki 
olacak çünkü her şeyin mahiyeti bu yüzden bir anda kaybolacak, her şey 
inhilâl edecek. 

Allahın irâdelerini temsil eden, umumî bir hayat kanunu vardır. Bir 
de onun içinde her mahlûkun hususiyetine göre tabiat ve hareket ka- 
nunu vardır. Bir de her şeyi inkişaf ettirip hayat devrini yaptıran tekâ- 
mül kanunu vardır. İşte bunlar maddecilerin zannettiği gibi hâliksiz, 
sahipsiz, nâzımsız, sâni'siz değildir. Bu âlemde ne kendiliğinden var ol- 
muş nesne vardır, ne de abes yaradılmış birşey, ve ne de tesadüfün ese- 
ri herhangi bir şey; hepsinde bir hikmet, bir gaye vardır. Hayat ve irâde 
tâbiatın değil Allahındır. Bu gâyeleri her yarattığına Allah veriyor. Al- 
lah irâdelerini her birinde meydana  koyuyor. 

İmdi : 
Allah yalnız her mahlûkun, her maddenin kanununu yaratmış değil, 

her maddenin hususî kanunlarını bir umumî kanun çerçevesinde birbi- 
rine   bağlıyarak   ahenklemiştir.     Ve   ayrıca   kanunları   dışında   Allahın    mû- 
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Helâk olan kavimlerin  helâkleri sebebinde : 
(20 - 126(128)): «Bunlarda [helâk olan kavimlerin helâkları se- 

bebinde] kâmil akıl sahiplerine ibret vardır.»     [41] 
 

KURÂN-I  KERÎM  VE  AKIL  SAHİPLERİ 
Kur'ândan maksat düşünmek ve danışmaktır : 
(28 - 51): «Ve biz onlara Kur'ânı isâl ettik ki [gönderdik 
ki] danışalar ve düşüneler.» 

Mev'ize ve ibret : 
(39 - 21): «Bütün bunlarda kâmil akıl sahiplerine mev'ize 

ve ibret vardır.» 
Kâmil akıl sahiplerine tebşirat : 
(39 - 18(17÷18)): «Yâ Muhammed, kelâmı işidip onun iyisine tâ- 

bi' olan kullarımı müjdele. Allahın hidâyet ettikleri onlardır 
ve kâmil akıl sahipleri de onlardır.» 

 
cizeleri de mevcuttur. Allahı inkâr edenler koca bir hakikati inkâr et- 
mekle, (var) olanı yok edemediklerine kendileri de kani olsalar gerektir. 
Fakat ne yapsınlar ki Allah onlara îmanı nasip etmemiş, onlara inkâr 
mukadder imiş. Onlar yok demekle rahatlamış da olmazlar, hiç bir za- 
man şüphe ve tereddütten kurtulmazlar. Dünyanın en tesellisiz insanları, 
en zayıf kimseleri onlardır. Zirâ şahıslarından başka güvenecekleri yok- 
tur. Şahıslarının da kuvveti meydandadır. Ne kadar hiç olduğunu onlar 
her gün birer vesile ile anlamaktadırlar. Netice ve hakikat şudur. 

Maddecilerin (tabiat) dedikleri kuvvet, kendinden ve kendiliğinden 
  yaradıcı bir kuvvet değil, Allahın ism-i Zâhiridir, [yâni Allahın dışta gös- 
terdiği maddî vücudun ismidir) Bu dış âlemin bir de iç âlemi vardırki 
ona (bâtın âlemi), (ruhanî âlem) derler. Ve bu maddî dış âlemin her 
zerresi de, yine ruhanî alemde yaşamaktadır. Suda uzvî maddeler nasıl 
yaşıyorsa, madde cüz'î fertleri de ruhanî âlemde öyle yaşıyorlar. Zira 
Allah nurdur. Ve Allah nûru ile yâni rûhu ile latîf veya kesîf her zerre- 
yi ihâta etmiştir. 

[Metindeki müteakip âyet-i kerîmeler bu esası daha açıklıyor.] 
 

[41] 
      HELÂK  OLAN  KAVİMLER                                         . 

         Putperestlik devrini yaşayan kavimlerin bazıları Allah  tarafından 
âfetlerle imha edildi. Bunun şeriat ve hakikat  mertebelerindeki  fikir- 
lere göre iki nevi mânâsı vardır. 
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Akıl edip düşünmek için : 
(57 - 17): «Akıl edip düşünesiniz için size âyetlerimizi 

açıkladık ve bildirdik.» 

Kâmil akıl sahipleri : 
(65 - 10): «Ey îmân eden kâmil akıl sahipleri Allahtan sa- 

kının. [Zira aklın ve rüşd'ün iktizası fenalıklardan çekinmek, 
iyilikleri esirgememek suretiyle Allahtan sakınmak ve cezaya 
değil mükâfata liyâkat kazanmaktır.]» 

Akıl erdirip mütenebbih olmaları için : 
(38 - 29): «Âyetlerini düşünüp mülâhaza etmeleri ve onun 

muhtevî olduğu mev'izeler ve nasihatler ile kâmil akıl sahiple- 
rinin mütenebbih olmaları için sana mübarek bir Kitap inzâl 
eyledik.» 

 
Şöyle ki: 

       Şeriat mertebesindeki fikre göre: 
O kavimler, isyanları, azgınlıkları dolayısiyle ceza olarak imha 

edildi. 
Hakikat mertebesindeki kanaate göre: 
O kavimler, mertebe-i şehâdeti ihrâz ederek bir anda tekâmül etsin- 

ler ve ruhları cennete yükselerek yer yüzündekilere imdat işinde [me- 
lekler gibi] Allaha hizmete yarasınlar diye kaza eceliyle öldürüldü. Zira 
afât-ı semaviye ile ölenler, çocuk doğururken ölenler, her hangi bir ka- 
za yüzünden ölenler, şehâdet mertebesini ihrâz ederler. Bu mertebeyi 
ihraz edenler; bir anda Allah tarafından tekâmüle mazhar olurlar. Yâ- 
ni evliya mertebesine yükselirler. Sebebi: Allah onların ölümleri tar- 
zına o kadar çok acır ve onlara bir anda o kadar çok rahmet eder ki 
dünyada bir şeye hayırları olmıyan bunların, öldükten sonra hem ken- 
dilerine hem de başkalarına hayırları olur. 

Putperest; oyuncağa tapan çocuk mesabesindedir. Beşerî çağa göre 
şer'an mükellef olamıyacak bir yaşta olduğu için putperesttir. Ve çocuk 
gibi şuuru kifâyetsiz olduğu için yaramazdır, âvâredir, hayırsızdır. Yaş- 
ları itibariyle onlar bu tabii hallerinden dolayı mes'ul olmazlar ki ceza 
görsünler. İmdi bu ceza keyfiyeti zâhirî ve şer'î mânâdadır. Hakikatte 
onlar yaramaz hallerinden kurtarılmış ve âhirette en güzel bir hale er- 
dirilmiştir. 
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          Kur'ân-ı kerîm ve mâna :                                                                 . 

(44 - 58): «Biz danışıp ve düşünüp mütenebbih   olsunlar 
için sana Kur'ânı kendi lisanınla ve   anlaşılması kolay olarak 
gönderdik.» 

Diğeri : 
(43 - 1(1 ÷ 3)): «Biz o kitabı; mânâsını anlayıp düşünmeniz için 

arap lisaniyle gönderdik.» 
Diğeri : 
(3 - 7): «Kur'ândan ancak    kâmil akıl sahipleri    nasihat 

alırlar.» 

 
Bu vesile ile ceza mevzuu üzerinde biraz daha düşünelim: 
Ceza;   1)  Ya  intikamın  neticesidir.  Hınç ifade eder. 
2) Yahut adâlet, ibret ve tenbihin neticesidir. İçtimaî bir menfaatı 

hedef tutar. 
3) Veyahut terbiye ve islâhı hedef tutar, neticesi hayır ve salâhtır. 

1): Allah insan değil ki; insan gibi hayvanî hınçları, tabiatları yok 
ki hınç alsın, intikam alsın. Allah intikam alıcıdır diye vakıa bir vasıf 
vardır. Fakat bu, şeriat mertebesinde söylenmiş bir kelâmdır. O zaman 
hakikat mertebesini müdrik olmıyanları fenalıklardan korkutmak, koru- 
mak için söylenmiştir. Zira o zaman her şeyi târif ve tâlimde insan his- 
sini, insan halini misal ve ölçü olarak kullanmak lâzım gelmişti. Bunun 
böyle olduğunu en basit bir misal ile de izah kolaydır. 

Anne çocuğunu terbiye ederken çocuğa hiddetlendiği de olur. Seni 
şöyle böyle yaparım diye kuvvetli ve yapmağa kıyamıyacağı şeyleri söy- 
lediği de olur. Değilmi? Çocuk ona inanacak derecede idrâksizdir. İnanır 
ve annesi o kıyıcı şeyleri belki yapar diye de korkar. Fakat anne evlâdına 
kıyar mı hayır, kendine kıyar da evlâdına yine kıymaz. Maksadı korku- 
tup islahtır. Ve bu mübalâğalı sözlerle maksat hasıl olmuştur. Çocuk 
korkmuştur ve anneye itaat etmiştir. Fakat anne çocuğu korkutup üz- 
düğünden bile ne kadar üzgündür. 

İşte bu misal; Allahın beşerî bir hıncın tezahüründen ibâret olan in- 
tikamdan hakikatte ne kadar uzak olduğunu anlatır. Muhabbet, şefkat 
ve merhametin ki kaynağı Allahtır. Ve annelerde zuhûra gelen; bu vasıf- 
lardan ancak birer damladır. Nasıl olur da Allah Kur'ân-ı Kerîmde inti- 
kamdan ferâgati insandan isterken kendi intikama tenezzül eder. Zavallı 
insana ondan başka acıyacak kim vardır. 
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Diğeri : 

(12 - 2): «Biz onu [Kur'ân-ı Kerîmi] anlayıp akıl erdirmeniz 
için arapça Kur'ân olarak indirdik.» 

M E V H İ B E L E R  

HİKMET 

(2 - 269): «Allah dilediğine hikmeti ihsan eder. Kendisine 
hikmet verilen kimseye büyük hayırlar verilmiş demektir. Bu- 
nu ancak akıl erbabı anlar ve tezekkür eder.» 

İLİM 
(20 - 114): «Ve (yâ Rabbî ilmimi artdır) söyle.» 
Diğeri : 
(72 - 25 ÷ 29(26÷27)): «Gaybı bilen O'dur ve gaybı kimseye açık- 

lamaz. Ancak Resûllerinden ihtiyar edip razı olduğuna onun 
bazısını bildirir.» 

Diğeri : 
(2 - 32): «Kusursuz [bir] sensin, bize bildirdiğinden mâdâ 

bizde ilim yoktur.» 

Diğeri : 
(2 - 255): «Onun ilminden ancak dilediği miktar ihâta edi- 

lir [verdiği kadarı bilinir.]» 

 Diğeri :  
(39 - 9): «De ki bilenlerle bilmiyenler müsâvî olurlar mı.?» 

 
 Diğeri : 
(16 - 76): «Allah iki adam ile mesel îrâd eder: biri dilsiz 

olup elinden bir şey gelmez. Efendisine ağırlıktır. Nereye gön- 
derse hayırla dönmez. [Halbuki] adâlet ile emreden ve doğru 
yol üzerinde bulunan [diğer] kimse bununla müsâvî olur mu.?» 
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Diğeri : 
(35 - 26(28)): «Muhakkak Allahtan hakkıyle sakınan kulları 

[fenalıklardan uzaklaşıp iyiliği esirgemiyen kulları] âlimlerdir.» 

İlm-i ledün : 
(18 - 64 ve 65(65÷66)): «Orada tarafımızdan rahmet verdiğimiz ve 

ledün [bâtın] ilmini öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu [Haz- 
ret-i Hızırı] buldular. Ona Mûsa; Allah tarafından ta'lim olu- 
nan (hayır) ve (rüşd) ilmini bana öğretmen için sana tâbi olayım 
mı dedi.»   [42] 

(66 ve 67)(67 ÷ 68): «O; sen benimle sabre kaadir olamazsın. İlminin 
ihata edemediği şeye nasıl sabredersin dedi.» 

 HAZRET-İ  HIZIR 
Görüyoruz ki (Hızır) diye Allahın emrinde hizmet eden bir kul var- 

dır. Ve bu kul, hakikatlara vakıftır. Yine bu kul Allahın her istediği işi 
Allahın hikmet ve irâdesine göre ifa etmektedir. Bahusus başı sıkışan 
kulların imdâdına yetişmektedir. Ve evvelki nesillerin tam kanaatine gö- 
re bu kul, ölmezliğe mazhardır ve her devirde, her yerde hâzır olmak im- 
kânına mâlikdir. 

Fakat bu vasıfların hepsi Allahın kendi vasıflarıdır. 
Şimdi bunun hakikatini izah edelim: 
1) Bir insanın imdat için ayni zamanda insan olarak bir kaç yerde 

bulunmasına imkân yoktur. Bu imkân; Allaha mahsustur. 
O halde eğer mahlûk [yani insan veya melek] ruh-ül kudusu hâmil 

ise bu mümkündür. Hazret-i Cebrâil ve Hazret-i Azrail'de zâhir olduğu 
gibi ki bu melekler; bir anda bir çok yerlerde bulunabiliyor. Hazret-i Ceb- 
râil bir anda bir kaç yerde imdat ediyor. Hazret-i Azrail de bir anda bir 
çok yerde bulunarak eceli gelmiş olanların ruhunu kabz ediyor. Çünkü 
onlar ruh-ül kudüsü hâmildirler. Yâni Allahın zat nûrunu taşıyan birer 
mahfaza mesâbesindedirler. 

İmdi: 
Hakikatte imdat eden veya ruh kabz eden; o melekler değil, o me- 

leklerde yer almış bulunan ruh-ül kudusdür. 
Meleklerin her imdat ettikleri yerde, ve her ruh kabzı ânında, gös- 

terdikleri çeşitli muameleler dahi kendi dirâyetlerine göre değil, Allahın 
irâdelerine   göredir  ki    bu   imkân;     Allah   zaten   onların   içinde   olduğu   için 
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K E M Â L  
 

(3 - 78(79)): «Kâmil ve muhlis olarak Allaha kul olunuz.» 

Rüşd, kemâl, ilim : 
(28 - 14): «Vaktâ ki Mûsâ rüşde ve kemâle erdi. Ona nü- 

büvvet ve ilim verdik.» 
 

ISTIFÂ  NETİCELERİ 
AHLÂKTA  YÜKSELME 

AHLÂKÎ  MERTEBELER 
İSTİKAMET 

(10 - 89): «Hak Dinde müstakîm olunuz. Cahillerin yoluna 
tâbi olmayınız.» 

Diğeri : 
(11 - 111(112)): «Sana emrolunduğu vechile Dinde   istikamet 

üzere olunuz ve hududu tecavüz etmeyiniz.» 

Diğeri :  
(41 - 7(6)): «Ona [Allaha] karşı istikamet alınız [doğrulunuz].» 

 
kolayca hâsıl olmaktadır. Her an Allah onlarda irâdeleri ile tecelli et- 
mektedir. 

İşte (Hızır) mevzuu da aynen böyledir. Vaktiyle Allah Hızır adlı bir 
ruhda ruh-ül kudusü ile yer almıştır. Hazret-i Hızır bu suretle Hazret-i 
Cebrâil gibi bir mâhiyet edinmiştir. Allah her zaman istediği yerde ve 
ayni zamanda bir çok ruhlarda ruh-ül kudusü ile tecelli etmektedir. İm- 
dat görenler imdat edeni Hızır bilmektedir. 

Hakikat şudur: Ruh-ül kudüs, yaşayan insanların her hangi bir mü- 
nâsibine imdat anında giriyor. Ve mucizeler, harikalar izhar ederek im- 
dat ediyor. İmdat eden insan, Hızır hizmeti gördüğünü belki de bilmi- 
yor. İmdat gören de imdat edenin Allahın işi olduğunu belki bilmiyor. 
Onu binlerce sene ismi anılmış Hazret-i Hızır sanıyor, fakat Hazret-i 
Hızırın et ve kemikten müteşekkil bedeni ile kıyamete kadar yaşama- 
sına   zaruret   yok   ki;    bu   telâkki,  vaktiyle   bunu   kavrayamıyacak   halde   bu- 

./. 
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Diğeri : 
(46 - 13(13÷14)): «Rabbımız Allahtır diyenlere ve sonra Din ve 

ikrarlarında istikamet gösterenlere korku yoktur, ve mahzun 
dahi olmazlar. Onlar amellerinin mükâfatı olarak orada ebedî 
kalmak üzere cennet eshabından [cennetlik] olurlar.» 

Diğeri :  
(53 - 10(2)): «O; [Hazret-i Muhammed] kâmil akıl sahibi ve 

müstakîmdir.» 

Diğeri : 
(43 - 64(63÷64)): «[Hazret-i İsâ] Allahtan ittika edip sakının ve ba- 

na itaat edin. Muhakkak Allah Rabbım ve Rabbınızdır. Ona 
ibâdet edin. İşte Sırât-ı müstakîm [Doğru yol] budur dedi.» 

Diğeri : 
(16 - 69): «Ve emrolunduğunuz vechile Rabbının sana 

gösterdiği yola sâlik ol» 

İ H L Â S 
[SAMİMİYET] 

İhlâs ile teslimiyyet : 
(2 - 137(136)): «Ve biz, Allaha hâlis ve muhlis müslimleriz [tes- 

lim olmuşlarız] deyiniz.» 

 
lunmuş olan nesillerin zan ve tahminine göre böyle hasıl olmuştur. Fa- 
kat bizde bu hakikati açıklayan ne güzel bir darb-ı mesel vardır: (her 
geceni kadir, her gördüğünü Hızır bil!) derler. İşte bu ne güzel ifade 
edilmiş bir hakikattir. 

Madem ki kadir gecesinin bereketi Allahladır. Hazret-i Hızırın kuv- 
vet ve kudreti de Allahladır, Allah daim mevcut ve her yerde hâzır ve 
nâzır olduktan sonra ne günün, ne insanın Allahın işine tesiri yoktur. 
Her şey Allahın elinde ve irâdesine tâbidir. Allah ne kendi yarattığı ge- 
celerin gündüzlerin te'sir ve nüfuzu altındadır, ne de insanların. Allah 
onlara tâbi değil onlar Allaha tâbidir. Allah istediğine istediği geceyi ka- 
dir kılar. Ve imdat için de istediği adamı Hızır yapar. İsimler; mahlû- 
kun  şahsını  değil,  taşıdıkları  şahsiyetin   manâsını   ifade eder. 
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İhlâs ile ibâdet : 
(40 - 14): «Allaha Dinde ihlâs ile ibâdet edin.» 
Diğeri : 
(39 - 2): «Sen de Allaha ihlâs ile ibâdet et.» 
Diğeri : 
(39 - 11 ve 12(11)): «De ki ben Allaha Dinde ihlâs ile ibâdet 

için emrolundum.» 

Diğeri : 
(39 - 14): «De ki ben Allaha Dinde ihlâs ile ibâdet ederim.» 
Diğeri : 
(3 - 78(79)): «Kâmil ve muhlis olarak Allaha kul olunuz.» 
Duada ihlâs : 
(3 - 180(179)): «Ona [Allaha] Dininizde muhlis olduğunuz hal- 

de duâ ediniz.» 

Selîm kalp : 
(26 - 90(88÷89)): «O gün ki ne mal ne evlât fâide verir. Ancak Al- 

laha kalb-i selîm ile gelen faide görür [mahşerde]» 
İhlâs-ı tâm erbabı : 
(38 - 45 ÷ 47): «Kullarımızdan eller [yani iyi işler] ve göz- 

ler [yâni Hak ve hakikati gören gözler] sahipleri İbrâhîm ve 
İshak ve Ya'kûbu zikr et. Biz onları daima âhıreti zikreder, İh- 
lâs-ı tâm ile muhlis kıldık. Ve onlar indimizde insanlar arasın- 
dan intihap ve ihtiyar olunmuşlardandır.» 

TESLİMİYYET 

(39 - 55): «Ona hâlisâne teslim olun. 
Diğeri : 
(16 - 81): «Ve bu suretle size nîmetlerini tamamladı tâ ki 

Ona [Allaha] mevcûdiyetinizi teslim edesiniz.» 

Diğeri : 
(6 - 14): «De ki ona mevcûdiyyetini teslim edenlerin ev- 

velkisi ben olmakla emrolundum.» 
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Diğeri : 
(30 - 31): «Allah-ü Taâlâya itâat ve kulluk ile teslim oldu- 

ğunuz halde ondan korkup sakının.» 

Diğeri : 
(40 - 67(66)): «Âlemlerin Rabbına mevcûdiyyeti teslim etmekle 

emrolundum.» 

Hazret-i Dâvud'un teslimiyyeti : 
(38 - 30): «Ve Dâvud'a Süleymanı ihsan ettik. O ne güzel 

kuldur, çünki Cenâb-ı Hakka daima tövbe edici ve umûrunu 
[Allaha] teslim edicidir.» 

Hazret-i Eyyûb'un teslimiyyeti : 
(33 - 44): «Biz, Eyyûb'u belâ ve musibetlere sabredici bul- 

duk. Ne güzel kuldur, çünki tamamiyle Cenâb-ı Hakka teslim 
ve müteveccih olmuştur.» 

 
 

S A B I R  

(13 - 23 ve 24): «[Cennetde] melekler: sabrınız sebebiyle 
size Allahın selâmı olsun derler. 

Diğeri : 
(3 - 146): «Allah; musîbetlere sabır ile [Allah yolunda] se- 

bat edenleri sever.» 

Diğeri : 
(22 - 35(34÷35)): «Yâ Muhammed, Allahın zikrini işittiklerinde 

kalpleri titreyen, kendilerine isâbet eden şeylere [çilelere] sab- 
reden, namazlarını kılan, verdiğimiz şeylerden infak eyliyen 
[muhtaçlara veren] iyilik eden muhsinleri müjdele.» 

Diğeri : 
(3 - 200): «Ey mü'minler, ibâdet ve taatın meşakkatlarına, 

size isâbet eden belâ ve musîbete, ve harbin şiddetlerine [zor- 
luklarına]   sabır   ve  sebatla   cehd    edin   ve  hudutlarda   düşmana 
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karşı bekçi olun ve Allaha ittika edin ta ki fevz ve felâha ere- 
siniz.» 

Diğeri : 
(11 - 11): «Ancak sabredip sâlih amel [iyilik] işliyenlere 

mağfiret ve büyük ecir ve mükâfat vardır.» 

Diğeri : 
(3 - 134): «[onlar ki] hiddet ve hınçlarını hazm ve sabır 

ile kendilerini intikamdan imsak ve insanların kusurlarını af 
ederler Allah [öylelerini] iyilik edenleri sever. 

TEVEKKÜL 

(14 - 11): «Mü'minler, Allaha tevekkül etsinler.» 
(12): Tevekkül edenler, Allaha tevekkül etsinler. 
Diğeri : 
(39 - 38): «De ki Allah; bana kâfîdir, [her ihtiyacıma ye- 

ter] tevekkül edenler, ona tevekkül etsinler. 

Allah vekil : 
(33 - 48):   «Ve   Allaha   tevekkül   eyle,   Allah   vekil   olarak   kâ- 

fîdir.» 
 

Evvelâ müşâvere sonra tevekkül : 
(3 - 59(159)): «Ve işlerde onlarla [mü'minlerle] müşâvere et. Ve 

azm ile karar verdiğinde Allaha tevekkül ederek icra et.» 
Allah kâfîdir : 
(65 - 2(3)): «Ve Allaha tevekkül edene Allah kâfîdir.» 

Tevekkül edenlere ni'met : 
(42 - 37(36)): «Îmân edip Rablarına tevekkül edenlere Allah 

indinde olan nîmet daha hayırlı ve devamlıdır.» 

Tevekkül edenleri Allah korur : 
(58 - 10): «Allahın izni olmadıkça o gizli müşâvere; mü'- 

minlere hiç bir zarar vermez. Mü'minler, Allaha tevekkül et- 
sinler.» 
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Diğeri : 

(3 - 160): «Eğer Allah size nusret ve yardım ederse size 
galebe edecek kimse yoktur. Eğer sizi bozgunluğa uğratırsa 
ondan gayri size kim nusret edebilir. O halde mü'minler, Al- 
lah-ü Taâlâya tevekkül etsinler.» 

Diğeri : 
(9 - 52(51)): «Onlara de ki: Bize ancak Allahın yazdığı ve tak- 

dir ettiği şey isâbet eder. O bizim mevlâmızdır. İmdi mü'min- 
ler, Allah-ü-taalâya tevekkül etsinler.» 
 
Diğeri:    

(77(76) - 29 ÷ 31(29÷30)): «Bu sûre mev'ızadır. İsteyen onu düşünüp 
ve danışıp Rabbına yaklaşmağa yol edinir. Allah istemedikçe 
siz bir şey isteyemezsiniz.» 

Muvaffakiyet Allahtandır : 
(11 - 87(88)): «Bana ancak Allah muvaffakiyyet ihsan eder. 

Ona tevekkül ettim.» 

Hazret-i Mûsâ kavmine : 
(10 - 84): «Mûsâ; kavmine: Ey kavmim îmân ettiniz ve Al- 

laha teslim oldunuz ise ona tevekkül ediniz dedi.» [43] 

 TEVEKKÜL 

Metindeki âyetlerden görüyoruz ki : 
1) Allah tevekkülü emrediyor. 
2) İnsanın her ihtiyacına Allahın kâfî olduğu öğretiliyor. 
3) Kur'ân-ı kerim: Allah istemedikçe kimsenin birşey istiyemiye- 

ceğini, bir şey yapamayacağını, öyle ki; kimsenin kimseye ne faide, ne 
zarar veremiyeceğini, irâde, ihtiyar, tertip, tedbir, kuvvet gibi her var- 
lığın Allahın olduğunu bildiriyor. 

4) Peygamber Efendimiz; bana ancak Allah muvaffakıyyet ihsan 
edebilir buyuruyor, Hazret-i Mûsâ dahi kavmine, Allaha (îmân ettinizse 
teslim olun, teslim oldunuzsa tevekkül edin) meâlinde bir lisan ile ha- 
kikati tâlim ve iktizasını talep buyuruyor. 

Evet; 
Madem  ki:    insanda   bir   irâde   ve   kudret  varlığı   voktur,   her   varlık 

./. 
367 



Hay ve bâkî olan Allaha tevekkül : 

(25 - 58): «Ve ölmez, Hay ve Bâkî olan Allaha tevekkül 
et ve onun hamdı ile tesbih et. [Ona hamd tesbihi çek.]» 

ALLAHA GÜVEN 

ALLAHTAN  ÜMİT 

(12 - 87): «Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Al- 
lahın rahmetinden ancak kâfir olan kavim ümidini keser de- 
di. [Hazret-i Ya'kûb].» 

Hazret-i İbrâhîm dedi : 
(15 - 56): «İbrâhîm: Rabbının rahmetinden kim ümit ke- 
ser? meğer ki dalâlet erbabından [sapık] ola dedi.» 

  ALLAH  SEVGİSİ  VE  BAĞLILIĞI 

Allah sevgisi her sevginin üstünde : 
(9 - 24(23)): «Ey mü'minler; babalarınızı kardeşlerinizi, eğer 

küfrü imâna tercih ederlerse [değişirlerse] dost edinmeyin 
[dostunuz Allah olsun].» 

(25(24)): «De ki, eğer babalarınız, evlâtlarınız, kardeşleriniz, 
zevceleriniz,   aşîretiniz   [kavim   ve   kabîleniz),    kazanmış   olduğu- 

 
Allahındır. İnsanı muvaffak kılacak olan da, muvaffakiyetsizlikten ko- 
ruyacak olan da odur. O halde ona îmân ettikten sonra, ona teslim olup 
tevekkül etmekten, Allahı kendine vekil edinmekten doğru ne vardır. 

Hakikati bilmiyenler; tevekkülü mânâsız veya muzır bir hal, bir 
meskenet, kendine kayıdsızhk, kendini ihmal hali, bir tenbellik tesellisi 
zan ederler. Onlar ne kadar aldanırlar. Tevekkül, Allaha güven manâsı- 
nadır. Allaha güvenen cesur, atılgan olur. Allaha güvenmeyip te yalnız 
kendine güvenendir ki korknk, mütereddit ve şahsî teşebbüsten mahrum 
olur. Onlar hâdisâtın ceryanlariyle işe sürüklenirler. Ve hep korku için- 
de yaşarlar. 

Îmânlının işi bozulsa da düzeleceği ümidini besler. Zîrâ Allahtan 
ümit kesilmez ve Allanın kuluna kifâyeti hakikati yürekten silinmez. 
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nuz malınız, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, sevdiğiniz 
memleketiniz ve eviniz; size Allahtan ve Resûlünden ve onun 
yolunda çalışmaktan daha sevimli ise Allah-ü-taalânın emri gel- 
mesine [müstahak olacağınız azâbın üzerinize gelmesine] inti- 
zâr ediniz [başınıza gelecekleri bekleyiniz] Allah fâsık olan kav- 
mi hidâyet etmez.» 

SADÂKAT 

(49 - 15): «Allah ve Resûlüne îmân eden ve sonra bunda 
şek [şüphe] etmiyen ve malları ve nefisleriyle Allah yolunda vu- 
ruşub oğraşan mü'minlerdir ki sâdıklardır.» 

 
Sadâkatin  karşılığı : 
(5 - 122(119)): «O zaman Cenâb-ı Hak (İşte bu gün sâdıklara 

sıdkının faydası olduğu gündür. O sâdıklara ağaçları altından 
nehirler akan cennetler vardır. Onda ebedî kalırlar. Allah on- 
lardan ve onlar da Allahtan râzı oldular. Bu da büyük bir fevz 
ve necattır) buyurdu. 

Sadâkat esasları : 
(2 - 177): «Allahın rızasına uygun hayırlı işler sahibi şun- 

lardır ki: Allaha ve âhiret gününe ve meleklere ve kitaplara 
îmân ederler ve mallarından seve seve akrabalarına ve yetim- 
lere, fıkaraya, yolculara, ihtiyaç arz edenlere ve esirlere mua- 
venet edip verirler ve namazlarını kılarlar ve mallarının zekâ- 
tını öderler, bir şey aht ve vaat eylediklerinde vefa gösterip 
tutarlar, zarurete ve yoksulluğa maraz ve illete [uğradıkların- 
da], harp ve kıtâl zamanlarında sabrederler. İşte onlar Dine ve 
Hakka tâbi olmakta sâdıklar [dır]. 

İLK  SADÂKAT AHDİ 

RUHLARIN  ŞAHÂDETE  DAVETİ 

Kur'ân-ı  Kerîmden : 
(7 - 172): «Vakta ki Rabbın Benî Âdemin arkalarından 

zürriyetlerini  aldı,  ve  onları     (Ben,  sizin  Rabbınız  değilmiyim?) 
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diye nefisleri üzerine şahâdete davet etti. Onlar da: (evet yâ 
Rabbî Rabbımızsın, ve biz buna şahâdet ederiz) dediler. Bu 
işhad; kıyamet gününde biz bundan gafil idik, haberimiz yoktu 
dememeleri içindi.» 

(173): «Yahut bizden evvel babalarımız şirk ettiler, biz [on- 
lara tâbi olduk], bâtıla sülûk ettirenlerin cürüm ve kabahati se- 
bebiyle bizi nasıl helâk edersin dememeleri içindi.» 

Allahın muâmelesi : 
(8 - 55(53)): «Allah-ü-taalâ bir kavme in'âm eylediği nîmeti; 

onlar nefislerindeki sıdk ve îmânı değiştirmedikçe değiştirir 
olmadı.»  

  KULLUK  İFTİHARI 

(19 - 93(93÷94)): «Çünki göklerde ve yerde olanların cümlesi; an- 
cak Allahın kulu olmakla iftihar ederler. Onların sayısını ve 
miktarını birer birer [Allah] bilir.» 

MAKBUL  KULLUK 

Secde ve kıyam : 

(25 - 64(63÷64)): «Allahın makbul kulları onlardır ki yer yüzünde 
yürüdükleri zaman sükûn ve vakar ile yürürler ve cahiller on- 
lara hitâb eyledikte cevaben (selâm!) derler ve Rablarına secde 
ve kıyam ile gecelerini geçirirler.»  

(65 ÷ 67): «Ve şunlardır ki Yâ Rabbî bizden cehennem 
azâbını sarf ve def et, muhakkak cehennem azâbı şiddetli ve 
daimîdir derler. O cehennem ne fena kalınacak yerdir [derler 
ve günahtan çekinirler], infak eyledikleri zaman [muhtaçlara 
yardım ettikleri zaman] israf etmezler ve imsak de eylemezler 
[kısmazlar] ve bunun ikisi arasında kaaim olurlar.» 

(68 ve 69): «Ve şunlardır ki Allahla beraber diğer bir İlâha 
ibâdet etmezler. Hak ile [hüküm] olmaksızın Allahın haram ey- 
lediği nefsi katletmezler ve zinâya yaklaşmazlar. Bunları işli- 
yen    günaha   mülâkî   olur   [çarpılır]    ve   ona    kıyamet   gününde 
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azâbı iki kat edilir, ve bu azâb da hor ve zelîl ederek dâim ka- 
lır.» 

(70 ve 71): Ancak tövbe eden ve îmân eyliyen ve sâlih amel 
işliyenleri [bu türlü azâbdan Allah onları korur] onların gü- 
nahlarını Allah hasenâta, iyiliğe tebdil eder. Allah-ü-taalâ mağ- 
firet, ve merhamet edicidir. Ve tövbe eden ve sâlih amel [iyi- 
likler] işleyen kimseler; tövbeleri kabul buyuran Allah-ü-taa- 
lâya tövbe ederler.» 

(72): «Ve şunlar ki yalan yere şâhitlik etmezler, boş ve 
abes şeylerin yanından geçtiklerinde ondan çekinip yüz çevi- 
rirler ve âlîcenaplıkla geçip giderler.» 

(73): «Ve şunlar ki: Kendilerine Rablarının âyetleriyle va- 
az ve nasihat olundukta sağırlık ve körlük ile yüz üstü düşmez- 
ler [duyarlar ve duyarak secdeye kapanırlar.]» 

(74): «Ve şunlar ki, Yâ Rabbî bize ezvâcımızdan ve zürri- 
yetimizden gözümüzü aydın edecek evlât ihsan et, ve bizi itti- 
ka erbabına imam [önder] ve rehber [yol gösterici] kıl derler.» 

(75 ve 76(75)): «İşte onlar, sabırları sebebiyle, cennetin en yük- 
sek makamiyle mükâfat olunurlar. Orada kendilerine hürmet 
ve selâmet bulurlar.» 

(77): Yâ Muhammed, de ki: Eğer Ona duâ ve ibâdet et- 
mez iseniz; Allah indinde sizin ne kadir ve kıymetiniz olur.» 
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İ B Â D E T  

Bana ibâdet ediniz : 
(21 - 92): «Ve ben Rabbınızım, bana ibâdet ediniz.» 

Yakîn hasıl oluncaya kadar : 
(15 - 99): «Sana yakîn gelinceye kadar Rabbına ibâdet et.» 
İbâdet edin : 
(53 - 62): «Ve Ona ibâdet edin.» 
İbâdet ve hizmet edin : 
(22 - 78(77)): «Ve Rabbınıza ibâdet eyleyin ve hayrı işleyin.» 
İbâdet şartları : 
(74 - 1 ÷ 7): «Ziyâdesini istemek için verme, yahut çok ibâ- 

detinle Rabbına minnet etme [Rabbını minnettar mevkie koy- 
ma.]»  

Hiç bir şerik koşmayın : 
(4 - 35(36)): «Allaha tapın ve ona hiç bir şeyi şerik koşmayın.» 
Diğeri : 
(17 - 23): «Ondan başkasına ibâdet etmemeği [Rabbın kat'- 

iyyen emretti.]» [44] 

 
İBÂDET  ALLAHA  MAHSUSTUR 

İbâdet, Allaha edilir. Allahtan gayrisine ibâdet; Allaha şirk koş- 
maktır, küfürdür. Allahın mukaddes haklarına tecavüz ve riâyetsizliktir. 

Meselâ; 
Namaza, secdeye, rükûa; Allah namına niyyet edilir. Başkası için 

namaz kılınmaz, secde veya rükû' edilmez. 
Dua Allaha doğrularak edilir. Allahtan gayrisinden bir şey istenmez. 
Meselâ Peygamberlerden, evliyâlardan, Allahtan istendiği gibi bir 

şey istenmez. Onların mübarek kabirleri ziyâret edilerek veya herhangi 
bir noktada seslenilerek (ya Nebi!) veya (ya Velî), şu hacetimin, muradı- 
mın hâsıl olmasını (senden dilerim) denilmez, Zirâ bu esasta muhatap 
ve merci' olmak, Allahın hakkıdır. Hiç bir mahlûk için Allahtan gayri 
merci olmağa, ne hak, ne kudret vardır. Fakat enbiyâdan, evliyâ- 
dan,     Allahın     her     hangi    bir    sevgili     kulundan     şu    suretle    istifade 
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Peygamber efendimizin ibâdeti ve ef'ali : 
(6 - 162): «De ki: benim ibâdetim, kurbanım ve haccım, 

hayat ve memâtım; âlemlerin Rabbı olan Allah-ü-taalâya hâ- 
lis'dir.» 
         Peygamber Efendimizin gece ibâdet ve kıraati :                                 . 
        (73 - 1 ÷ 4): «Ey örtüsüne bürünmüş olan Nebî, geceyi an- 
cak azı müstesna olarak ibâdette kaim ol [ibadetle geçir], ge- 
cenin nısfı ve ondan az bir noksan veyahut ona ziyâde eyle 
[ya'ni gecenin yarısını veya daha azını veya çoğunu ibâdetle 
geçir]. Ve Kur'ânı dâne dâne, açık açık tilâvet et [oku]. [45] 

 
pek yerinde olur. İnsan duada Allaha doğrulur, Allah hitap ederek du- 
aya başlar, duanın sonunda: (Sevgili kulun falanın veya talan Nebî veya 
Velînin yüzü hürmetine duamı kabul buyurmanı dilerim) denir. 

Duadan maada şu esaslarda da mutlaka Allahın ismini anmak ve 
Allahın rızâsını hedef tutmak lâzımdır. Meselâ: Kurban kesilecek, mut- 
laka Allahın ismi anılarak kesilmek lâzımdır. 

Adak adanacak, mutlaka Allaha hitap edilerek adanacaktır. Yani: 
(ya filân Nebî veya Velî, bana şu işimi yaparsan veya yaptırırsan sana 
şunu yaparım, adağım olsun) denmez. Şöyle denir: 

(Yâ Allah sana yalvarırım, şu işimi senden dilerim. Eğer muradımı 
hasıl edersen, filân Nebî veya filân Velî hayrına, Allah rızası için şu hayrı 
yapmağı sana adıyorum ve hâcetimi senden diliyorum) denir. Ve murat 
hasıl olduktan sonra adak her ne ise yerine getirileceği zaman: (Yâ Rab- 
bi sana şükrederim, muradımı hasıl ettin ve beni adağımı ifaya ikdar 
ettin,   iste   şimdi  senin   rizan   ve  filân   kulunun   hayrı   için   adağımı   yerine 

 
[45] 

İBÂDETTE  İMKAN  DERECELERİ 

Bu âyet-i kerimedeki gece ibâdeti hayatı; Peygamber Efendimizin 
şahsına mahsus olmak üzere emir buyurulmuştur. Her müslüman aynen 
böyle yapmakla mükellef değildir. 

Zirâ: 
Allah her kula Peygamber derecesinde tâkat ve imkân vermiş de- 

ğildir. Öyle ibâdet eden müslüman vardır ki Allahın verdiği tâkata gö- 
re   belki   bu   ölçüden   çok   azını   ancak   ifa   edebilir.    Bazısı  da   olabilir  ki 

./. 
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Rabbına rağbet ve teveccüh et : 
(94 - 8(7÷8)): «İbâdetle meşgul ol ve Rabbına rağbet ve tevec- 

cüh et.» 
İbâdet kıyafeti : 
(7 - 31): «Ey Âdem oğulları her mescidde veyahut her 

ibâdet eylediğinizde itinalı [göze fena görünmeyen, fena kok- 
mayan, en temiz, düzgün] elbisenizi giyiniz.» 

 
getiriyorum. Nezrimin kabulünü inayetinden diliyorum.) der ve adağı 
ne ise onu icra eder. Kurban mı adadı, keser; fıkaraya bir hayır mı adadı, 
yerine getirir. Kur'ân okumak mı adadı okumağa başlar. 

ADAK  MEFHUMU 

Adak mefhumuna Allahın kullarına fayda verecek her şey girer. 
Meselâ: Vefat etmiş kimselerin ruhunu şâd edecek her hayır ve yaşayan- 
ların işine yarayacak her türlü hasenât [iyilikler] dahildir. Bu yaşayan- 
ların içine insan eline bakan hayvanlar dahi girer. Nitekim memleke- 
timizde kuşlara yem; kedilere, köpeklere gıda adamak itiyâdı câridir. 

Adak; her kesin haline iktidarına göre en ucuz şeyden başlıya- 
rak en masraflısına kadar, meselâ hastane yaptırmak, köprü, çeşme, 
muinsiz yetimlere, âciz ihtiyarlara bakımevleri yaptırmak ve onları va- 
kıf iradlarla destekleyip devam ettirmek dahildir. 

Yalnız oruç adamak yerinde değildir. Zirâ orucun kimseye bir fay- 
dası olmadığı gibi oruç, orucu tutana eziyyet ve dolayısiyle Allaha da 
bir nevi ezâdır. Orucun yeri ya ramazan ayı veya günahların Kurân-ı 
kerimce taayyün etmiş kefâretlerindedir. 

Mum adağı : 
Mübarek ruhlar için adanan, mum yakmak nezri bir şart ile câiz- 

dir o da şudur: Işık'la mübarek ruhun kabrinin bulunduğu yeri gelip 
geçene belli etmek. Eğer ruh'u karanlıkta bırakmamak fikri ile yakılır- 
sa bâtıldır. Zirâ ruhların mum aydınlığına ihtiyacı yoktur ve mübârek 
ruhlar zaten yer yüzünde değil göklerde, cennetlerdedir. 

 
[45 nci hâşiyenin devamı]                          . 

bundan çoğunu yapmadıkça uyuyamaz rahatlıyamaz. Nitekim  Cenâb-ı 
Hak, Kur'ân-ı Kerimde şöyle buyurur: (Allah bir kimseyi ancak ona ver- 
diği kadarı ile mükellef kılar) (65 - 7). 

Yâni: 
Çok   tâkat,   imkân   verdiğinden;   çok   karşılık   ister.   Az   verdiğinden,  az 

karşılık  ister. ./. 
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Maksad-ı mahsusla ibâdet : 

(22 - 11): «İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah-ü-taalâya 
bir taraf üzerine [bir hususî maksatla] ibâdet eder. Eğer ona 
bir hayır, menfaat isâbet ederse onunla mutmain olur, eğer bir 
belâ ve fitne isabet etse yüz çevirir ve ardına döner. O; dünya 
ve âhırette ziyan etti.»    [46] 

D U Â  

(25 - 77): «Yâ Muhammed de ki: Eğer Ona [Allaha] dua 
ve ibâdet etmezseniz Allah indinde sizin ne kadir ve kıymeti- 
niz olur.» 

 
Meselâ: 
Birine çok servet vermiş; ondan ona göre zekât, sadaka, içtimaî yar- 

dım ister. 
Birine çok akıl, zekâ ihsan etmiş, ondan ona göre çok hayırlı teşeb- 

büsler, iyi işler ister. 
Birine çok bilgi vermiş, ondan o bilgiyi [hayırlı, faydalı bilgileri] bü- 

tün dünyaya yaymasını ister. 
Kendisine ihtiyaç arz edilen her insandan o ihtiyaca yarar karşılık 

[kudreti dahilinde bir mukabele] ister. 

                     İBÂDET 

İbâdet; kulluğun iki temelinden biridir. Diğeri hizmettir. İbâdet, 
hizmeti temin eder. Allaha ibâdetle insan, hizmet için nûr alır, böylece 
kuvvet ve gayret bulur. Hizmet şevki yükseldikçe yükselir. Allahın hilkat- 
taki muradı hasıl olmak için kul hizmete mecburdur. Bu mecburiyet, 
bir takım hâdiseler, hisler, ihtiyaç ve zaruretlerle kendini gösterir. Kul 
bilir bilmez hizmet eder. Kaydsızlıklara, alâkasızlıklara karşı mühim 
mes'uliyetler taşır. Dünyada ve âhirette saadet ve felâkete götüren mü- 
eyyideler, bu vazife ve mes'uliyeti destekler. 

Teklif ehli kul; evvelâ Allahın emrini ifa için namaz kılar. Mes'uli- 
yetten korktuğu için fenalıktan sakınır ve iyiliği mecburiyet tahtında 
yapar. Sonra hal ve irfan ehli olur. Artık sırf Cenâb-ı Hakkın rızası için 
ve bu esasta gönlünün en mühim bir ihtiyacını tatmin için ibâdet eder. 

./. 
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İhlâs ile dua : 
(40 - 65): «Ona Dininizde muhlis olduğunuz halde dua edi- 

niz ve âlemlerin Rabbı olan Allaha hamd eyleyiniz.» 
Dua yalnız Allaha edilir : 
(13 - 14): «Ona dua etmek haktır, ondan başkasına dua 

edenlere hiç bir şeyde icâbet olunmaz.»    [47] 
Allahtan istiyenler : 
(40 - 60): «Rabbınız benden isteyin size icâbet edeyim de- 

di.» 

 
Ve o şevk ile hizmet eder, her iyiliği seve seve, istiye istiye âzamî dere- 
cede yapar. Böyleleri bu temiz niyete, hususi şeyler [maksatlar] karıştıra- 
maz. Böyle şeyler akıllarına bile gelmez, gelse de Allahtan ve kendi vic- 
danlarından yâni kulluklarından utanırlar. 

Bazıları ibâdetin kat'î bir borç olduğunu bilmez gibidir. Başı sıkıldığı 
zaman sıkıntıdan kurtulayım diye veya bir muradını elde etmek için 
ibâdete başlar. İstediği şey olmayınca da küser ve ibâdeti bırakır. Ya'- 
ni böyleleri için ibâdet; bir vazife değil, hususî maksatların istihsaline 
vasıta gibi telâkki edilmiş mahiyyet alır. Artık bu gibilerin işi Allahın 
merhametine kalır. 

 
[47] 

ALLAHTAN  BAŞKASINDAN  BİRŞEY  İSTENMEZ 

Bu; mevzuların en mühimmidir. Zirâ Allah hukukuna taallûk eden 
mukaddes hakların başta gelenidir. Bundan evvel de Allahın mukaddes 
haklarına temas eden mevzularda meselâ [ibâdet mevzuuna ait 44 ncü 
hâşiyede izah edildiği üzere] tekrar hatırlatalım ki: 

Duada: 
1) Allahtan başkası merci' ve muhatap ittihaz edilip müracaat ve 

dua edilmez. 
2) Müracaat ve dua edilirse Allaha şirk koşulmuş ölür. Şirk koş- 

mak küfürdür. 
3) Her şey Allahtan istenir. Her isteme bir dua  ifade eder. 
4) Dua yalnız namaz sonlarına veya belli başlı mevzulara ve mu- 

ayyen hal ve vakitlere inhisar etmez. Dua; tahdit kabul etmez. Tahdit 
fikri,    büyük    hatadır.    İnsanın   Allahtan    müstağni    kalabileceği    bir   an   ta- 
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Allaha dua edenlere  Allahın inâyeti : 
(2 - 186): «Bana  dua edenlerin duasını kabul ve icâbet 

ederim.» 
Allah ne güzeldir : 
(37 - 82(80)): «Biz ne güzel dua kabul ediciyiz.» 

Ümit ile duâ ediniz : 
(7 - 56): «Ve havf ve ümid ile dua ediniz [yâni yüreğiniz 

titriyerek ve ağzınızla birleşerek candan dua ediniz.]» 

Duanın âdâbı : 
(7 - 55): «Rabbınıza tazarru' ve niyâz ederek ve gizli ola- 

rak  dua  ediniz.    Zira  her   şeyde   olduğu   gibi   duada  da   haddini 

 
savvur edilebilir mi ki dua tahdit edilsin. 

An vardır insan halinden memnundur. Hemen Allaha şükretmesi 
lâzımdır. İşte bu bir duadır. An vardır insan halinden memnun değil- 
dir. Hemen Allaha iltica ve istimdat etmesi lâzımdır. İşte bu da bir dua 
vesilesidir. An vardır insan günahkârdır. Hemen af dileyerek Allaha 
iltica etmesi, istiğfar etmesi lâzımdır. İşte bu da bir duadır. An vardır 
insanın gönlünde bir muradı belirir, husûli için hemen dua etmelidir. 
İşte bu da bir dua vesilesidir. An olur insan bir aksiliğe uğrar, bir müş- 
külâtla karşılaşır. An vardır insan rahatsızdır. An olur insan ânî bir 
tehlike hisseder. An olur insan iftiraya uğrar haksızlığa uğrar, gün olur 
insan bir mahkemeden bir imtihandan geçer, işte bu gibi her şey dua 
vesilesidir. Hattâ en ehemmiyetsiz bir şeyini, meselâ nereye koyduğunu 
unutup arayan kimse dahi: (Allahım senden dilerim kaybımı bulayım) 
der ve bu müracaatı pek yerinde olur. Zira Allah isterki biz kendimi- 
zin ne kadar zavallı âciz ve Allaha muhtaç olduğumuzu pek iyi bilelim 
ve her vesile ile bu hakikati Allaha izhar edelim. Ve her vesile Allaha 
teslimiyetimize âmil olsun. Ve her şeyde yalnız ona güvenelim yalnız 
ondan istiyelim ve ne beklersek ondan bekliyelim. 

Allah insan değil ki bizlerden bıksın usansın, sık müracaatlarımız- 
dan rahatsız olsun. Bilâkis Allah; kendini yegâne iltica ve müracaat yeri 
bilen kulundan hoşlanır. Her an her vesile ile kendine teveccüh ederek 
söz söyliyen kulunun güven ve teslimiyetinden memnun olur. Ve o kul 
da iyi bilsin ki bu sık sık iltica ve dua ve hamdüsena vesileleri, ona bü- 
tün   gününü   ibadette   geçirtmiş   olur.     Ve   o;   Allahın   istediği   gibi   Allahın 
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tecavüz edenleri [âdab ve tevazua riâyet etmiyenleri, ya'ni Al- 
lahın şânına ve kulluğun âdabına yakışmıyacak tarzda Allaha 
hitab edenleri, bağırıp çağıranları Allah] sevmez.» 

Diğeri : 
(17 - 110): «De ki: Gerek Allah; gerek Rahmân deyiniz. 

Her ne suretle çağırırsanız çağırınız. Onun Esmâ'i- hüsnâ'sı var- 
dır. Yâ Muhammed dua eylediğin vakit bağırma, gizli de etme; 
bunun ikisi arasında bir yol tut.» 

Mazlûmun duası : 
(4 - 147(148)): «Cenâb-ı Hak mazlûmun duasını işidir.» 
Her hususta Allaha dua : 
(11 - 87(88)): «Bana ancak Allah muvaffakıyyet verir ve ona 

tevekkül ettim. Her hususta ona tazarru' ve niyâz ederim.» 

 
kapısına sımsıkı sarılmış, bağlanmış, teslimiyetkâr bir kul yâni hâlis 
bir müslüman olur. 

Yalnız ne yazık ki bazı kimseler bu hakikatları bilmezler. Bil- 
medikleri için de her duâ fırsatını kaçırırlar. Duâlarını ya namaz sonla- 
rına veya müstesna hallere hasrederler. Ve o zamanlarda da kendilik- 
lerinden dua etmezler de başkasından öğrendikleri ezberledikleri bir 
duayı okurlar. Onlar zan ederler ki dua; âlimlerin bileceği, ediplerin 
tertipliyeceği güç bir şeydir. İmdi birşey bilmiyenlerin dili duaya mü- 
sâit değildir. Ve duada ne söylenir, ne söylenmez iyice bilinmezse güna- 
ha girilir. Halbuki bu fikirler ne kadar yanlıştır. Tamamiyle hatadır. Ne 
kadar câhil olursa olsun herkesin dua etmek hakkıdır. Dua ihtiyaç ve 
zarureti, herkes için kat'îdir. Bir insan samimiyetle zihnini, yüreğini Al- 
laha verip bir şey mırıldansa da, hattâ abuk sabuk şeyler söylese de, o 
yine adamına göre edilmiş bir duadır. Zira Allah kulunun yüreğinde ola- 
nı, zihninden geçeni bilir, ne demek istediğini anlar. O zihin, o yürek, 
Allaha karşı samimî ve hâlis ise; her şey yerindedir. Hattâ dili tutuk 
bir insan yüreğini Allaha verip avuçlarını açıp dursa dahi dua etmiş 
olur. Allah onun ne demek istediğini, hattâ ne demek isteyeceğini bilir, 
elverir ki yürek Allaha hâlis olsun. 

Yeni söz söylemeğe başlıyan iki yaşındaki bir çocuk annesine nasıl 
yüreğinden ağzına gelen sözleri geldiği gibi söylerse; bir şey okumamış, 
işitmemiş olanlar da aynen o haldedir ve öyle söylemelidir. İçlerinden 
ne   gelirse   onu   Allaha   söylemelidir.      Madem   insan   bilgisizliği   ile  haklar- 
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D U Â    E S A S I  

   HAMD-Ü SENÂ — TEKBİR VE TA'ZÎM 

(17 - 111): «Ve de ki, evlâd edinmeyen, mülkünde şeriki 
olmıyan, zilletten kurtulmak için dosta ve velîye muhtaç bulun- 
mayan Allah-ü-taalâya hamd olsun ve onu pek büyük olmak 
üzere büyükle [tekbîr ve ta'zîm et.]» [48] 

Fâtiha-i şerîfe sûresi : 
(1 - 1 ÷ 3): «Hamd-ü-senâ; âlemleri besleyen, terbiye edip 

yetiştiren,    kâffe-i   mahlûkata    dünya   ve  âhırette   merhamet   ve 

 
dan mahrum ve tekliflerden hariç olmaz. O halde hâl-i hâzırı ne ise o 
halde dua etmelidir. Allahın ondan istediği onun yapabileceğinden ibâ- 
rettir. Mesnevi-i şerifte meşhur bir çoban kıssası vardır: 

Bir çobanın dua hakkında bilgisi yokmuş, fakat Allaha muhabbeti, 
iştiyakı varmış, bütün arzusu Allahı görmekmiş, dua olarak Allahı davet 
eden sözler söylerrniş: (Allahım seni özlüyorum, görmek diliyorum ya- 
nıma gel bak sana neler vereceğim, sana ne hizmetler edeceğim, sıcak 
süt içireceğim, gömleğini yıkayacağım) gibi sözler, söylermiş. Bu sami- 
mî sözler, Cenâb-ı Hakkın gücüne gitmezmiş, bilâkis çok hoşuna gider- 
miş. Hattâ çobanın böyle söylediğini işiten Hazreti Mûsânın çobanı ikaz 
etmesi ve çobanın şaşalayıp susması üzerine Allah, Hazreti Mûsâya gü- 
cenmiş de: (ne istedin de bu sevgili kulumun şevkini kırdın) buyurmuş. 

İşte hakikat böyledir. Ve bu misal çok yerinde bir örnektir. 

                           ZİLLET 
Cenâb-ı Hak zilletten ikrah buyurur. Müstekreh en mühim mevzu- 

larda (zillet) vasfını kullanır. İyi insanlardan bahis buyururken (onların 
yüzünü zillet tozu kaplamaz) diyerek kendilerini bu târif ile medih bu- 
yurur. 

Fenalıkları itiyat etmiş günahkârlardan bahs buyurduğu zaman da 
onların zelil olacaklarına işâret buyurur. Yâni Allah bütün fena âkıbet- 
lerin hey'eti umumiyesini bu kelimenin geniş şumulü içinde anlatır. 

Zira : 
Zillet; insan haysiyeti, vekarı ve şerefi ile hiç birleşemeyecek ma'nâ- 

da fena bir vasıftır, aşağılığın alçaklığın timsalidir. 
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inâyet eden, Din gününün [amellerimizin hesabı görülecek 
olan hüküm gününün] sahip ve mâliki bulunan Allah-ü-taalâya 
mahsustur.» 

(4): «Yalnız sana kulluk ve ibâdet eder, ve yalnız senden 
inâyet ve yardım dileriz. 

(5): Bizi Doğru yola hidâyet buyur, götür. 

(6) O yol kendilerine in'âm ve ihsân eylediklerinin yolu- 
dur. 

(7) Üzerlerine gazbolunanların, dalâlete düşenlerin yolu 
değil [o yollardan koru, âmîn].» 

Diğeri : 
(2 - 202(201÷202)): «Onlardan, yâ Rabbî bize dünyada hayır ve 

âhırette de hayır ve iyilik ihsân et ve bizi cehennem ateşinden 
koru diyenlere   kazandıkları şeyden dolayı nasib vardır.» 

 
Diğeri : 
(14 - 41): «Yâ Rabbî, beni baba ve anamı, ve mü'minleri 

hesap gününde mağfiret buyur dedi. [Hazreti İbrâhim duasın- 
da dedi].» 

Diğeri : 
(23 - 119(118)): «Ve de ki: Yâ Rabbi beni mağfiret et. Ve ba- 

na rahmet eyle, ve sen merhamet edenlerin hayırlısısın.» 

OImıyacak ve istenmiyecek şeye dua : 
(22 - 13): «[o ki] zararı faydasından daha yakın olan şeye 

dua eyler, o; ne fena mevlâ; ve ne fena kabiledir.» 

 KIBLE 

(2 - 146(144)): «Yâ Muhammed, biz senin yüzünü semâya çevir- 
diğini gördük. Seni razi olacağın kıbleye tahvil edeceğiz. Yü- 
zünü    Mescid-i   Harâm'a   [Mekkedeki    Kâ'beye]   çevir,   ey   mü'min- 
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ler, her nerede olursanız olunuz yüzünüzü onun tarafına çevi- 
riniz.» 

Diğeri : 
(2 - 151(150)): «Nereden çıkar isen çık [nerede olursan ol] yü- 

zünü Mescid-i Haram [kıble] tarafına çevir.» [49] 

Z İ K İ R  

Allahı anmak; Allah tarafından 
 anılmağa vesiyledir 

 

(2 - 30(152)): «Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim.» 
Te'kid : 
(2 - 153(152)): «İmdi beni zikrediniz ki ben sizi zikredeyim.» [50] 

[49]

 
KIBLE 

İnsandaki tabii his; Allaha dua ederken elleri semâya açtırır. Yüzü 
yukarıya, göğe kaldırır, gözü göğe bakdırır. Allaha olan ta'zîm hissinin, 
Allahı yüksek görme meylinin tabiî bir ifadesîdir. Hıristiyanlar ve mû- 
sevîler elyevm göğe bakarak dua ederler. Hattâ bazıları duayı hâilsiz 
yerde, yani dam dışında doğrudan doğruya semanın altında ve tamamiy- 
le semâyı görerek etmeğe çok itina ederler, daha az itina edenler kapı 
veya pencere açarak ve hâilsiz semâya bakarak dua etmek itiyadında- 
dırlar. İşte bu tabiî sevklerin ve muhitin tesiri altında peygamber Efen- 
dimiz dahi vaktiyle yüzünü göklere kaldırarak, semâya bakarak dua 
edermiş ki Cenâb-ı Hak birinci âyet-i kerimede buna işâret buyuruyor 
ve bâdema yüzünü her şey için [duâ, namaz, rükû', secde için] kıbleye 
çevirmesini, kıbleye doğrulmasını emir buyuruyor. Ve o zamana kadar 
Ehl-i kitap için kıble olan Kudüs-ü Şerifteki Beytullah [Hazret-i Süley- 
manın bina ettiği mukaddes beyt] yerine Mekkedeki Kâbeyi [Hazret-i 
İbrâhîm ve İsmailin inşa eylediği Beytullahı] kıble ittihaz etmesini emir 
buyuruyor. 

                                       ZİKİR 
İbâdetin birinci temeli fikir,  ikinci temeli zikirdir. Her ibâdet bu 

iki temele dayanır. Ve bu iki temel üzerinde yükselir. 
Fikir; malûm olduğu üzere Allahı düşünmektir. Zikir; Allahı her 

hangi bir vesile ile kalben veya lisanen anmaktır. 
./. 
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Kalp zikr ile rahatlar : 
(13 - 28): «Îmân edenlerin Allah zikri ile kalpleri mutmain 

olur. Âgâh olun ki Allahın zikri ile kalpler mutmain olur.» 

          İnsan zikr ile temizliğe erer ve felâh bulur :                                                 . 
          (87 - 14 ve 15): «Kendini pâk kılan, Rabbının adını anıp 
çağıran muhakkak felâh buldu.» 

          Felâha ermek için Allahı çok zikrediniz : 
(62 - 10): «Ve Allahı çok zikrediniz, tâ ki felâha eresiniz.» 

Allah her ismi ile çağırılabilir : 
(18(17) - 110): «De ki: gerek Allah ve gerek Rahmân deyiniz. 

Her ne suretle çağırır iseniz çağırınız onun [Allahın] Esmâ-i 
Hüsnâ'sı [güzel isimleri] vardır.» 

 
İslâmın beş şartının temeli de Allahı düşünmek, anmak ve ikti- 

zalarını ifa suretiyle tatbik sahasına koymaktır. 
Meselâ: Namaz; tatbik tarzı itibarı ile münâcâttır. Fakat esası iti- 

bariyle zikirdir. Ve zikir olmasındaki fazilet, tatbik sahasında ihtiva et- 
tiği teferruattan ekber yani daha büyüktür. Bu hakikat, namaz emrin- 
de belirtilmektedir. 

Münâcât bakımından : 
Fâtiha sûre-i şerîfesine göre Namaz; Allahın şânını senâ ve Allaha 

hamd ile izhâr-ı rizadır. Ve kulun kulluğunu taahhüt ve âciz halini Alla- 
ha ikrar ve ilticadır. İmdi Allahın şânını senâ keyfiyeti zikirdir ve diğer 
ikinci kısımdan yâni kulluk ikrarından ekberdir. 

Bu ekberiyet — büyüklük keyfiyetini tasrih eden âyet-i kerîme şu- 
dur : 

(29 - 45): «Ya Muhammed sana kitaptan vahiy olunanı tilâvet et ve 
namazı kıl. Muhakkak namaz fahiş ve münker olan şeylerden nehyeder. 
Ve Allahın zikri ekber-i ibâdettir.» 

Cuma namazı ve zikir : 
Cenâb-ı Hak Cuma namazım zikir olarak tavsif buyuruyor. İşte 

esası : 
(62 - 9): «Ey mü'minler cuma günü namaz için davet olundukta Al- 

lahın zikrine koşunuz. 
Cuma namazının sırf (zikir) vasfı iktisap etmesi şu yüzdendir. 

./. 
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Zikirde teveccüh şartı : 

(73 - 7 ÷ 9(8)): «Rabbının ismini zikret ve ona    teveccüh-ü 
tam ile müteveccih ol.» [51] 

ZİKİR  ve  TEFEKKÜR 

(3 - 191):  «Öyle   kâmil  akıl   sahipleri  ki   Allahı   ayakta,   otu- 

 
Cuma namazı müctemian îfâ edilen bir ibâdettir. İçtimâi iktiza et- 

tiren, içtimâî hayat ihtiyaçlarıdır. Hutbe, zikir mevzuudur. 
Zirâ : 
Hutbe hamdü senâ ile başlar. Allah namına takva, istikamet, salâh 

talebi ile devam eder. Ve Allahın emir ve nehiylerini zikreder ve zama- 
nın ihtiyaç gösterdiği bilgileri vererek sona erer. 

Yâni : 
       Hamd-ü sena ile Allah zikredilmiş olur.                                                 . 
       Allahın her iyilik talebi ile Allah zikredilmiş olur. 
Allahın emir ve nehiylerini tekrar ile yine Allah zikredilmiş olur. 
İşte bu esaslar;  günlük hayatın ihtiyaç gösterdiği  malûmat  tefer- 
ruatından ekberdir. 

 
TAM  TEVECCÜH 

Evvelki hâşiyede ibadetin iki temelinden birincisi fikir, ikincisi zi- 
kir demiştik. Fikirden maksat hem düşünmektir, hem de fikri Allaha 
vermektir ki fikri Allaha vermeğe (teveccüh) denir. 

Ve birinci düşünme tarzına da (murakabe) denir. İnsan (murakabe) 
ile bir mevzuda fikrini derinleştirmeğe, ve genişletmeğe çalışır. Tevec- 
cüh ile ise, fikrini Allahta tutmağa çalışır, zirâ ibâdette fikri Allah mef- 
humuna sım sıkı sardırmak, başka taraflara kaydırmamak lâzımdır. 
Meselâ ibâdetin namaz, rükû', secde, zikir, dua safhalarında fikrin böy- 
le teveccühü lâzımdır. Bâtın ilmi tahsili için yapılan murakabelerde 
ise ilham araştırmak üzere fikri kullanmak yâni muayyen bir mevzu et- 
rafında fikri dolaştırmak iktiza eder. 
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rarak yattıkları halde zikrederler. Göklerin ve yerin yaradı- 
lışını tefekkür ederler.» [52] 

Zikir; ayakta, oturarak ve yatarak edilir : 
(4 - 101(103)): «Namazı ikmal ettiğinizde Allahı ayakta, otura- 

rak ve yattığınız halde zikredin.» 

ZİKR  ETMİYENLERİN  ZARARLARI 

(63 - 9): «Ey mü'minler emvâliniz, ve evlâdınız sizi Al- 
lahın zikrinden alıkoymasın.» [53] 

Azâb : 
(39 - 22): «Kalpleri Allahın zikrinden yüz çevirenlere ve 

katı olanlara şiddetli azâb vardır.» 
 

[52] 
DÜŞÜNMEK 

Evvelki hâşiye; (zikir ve teveccüh) için bir izahdı ve bu izahda te- 
veccühün iki hedefi vardı. Biri; murakabe, diğeri; râbıta olduğu kayde- 
dilmişti, işte bu âyet-i kerîmedeki (düşünmek) murakabe nev'indendir. 
Ya'ni: aklı olan insanlar için etrafa bakarak Allahın varlığını, birliğini 
anlamak ve onun kuvvet, azamet ve kemalini her şeyde görmek; onun 
ne büyük tertip ve tedbir kudreti olduğunu, her şeyin nizam ve intiza- 
mında müşahede etmek kolay olduğu ihtar buyurulmaktadır. 

Filhakika yerde gökte görülen küçük büyük bir şey yoktur ki in- 
sanı Allaha götürmesin ve hayranlıklar içinde Allahı andırmasın. Elve- 
rir ki aklı olsun ve elverir ki bir parça düşünsün. 

 ZİKRE  MÂNİ  YOKTUR 

Bazıları emvâlini idare yâni ticaret meşgalesi, bazıları da evlâtları- 
nın bakım meşguliyeti dolayısiyle Allahın zikri ile meşgul olamadıkları- 
nı söylerler ve kendilerini mazur gibi göstermek isterler. İşte bu âyet-i 
kerîme o gibilerin mazur sayılamıyacaklarını ihtar buyuruyor. 

Evet, Allahın zikrine bir şey mâni olamaz. Zira zikir için muayyen 
ve mahsus hal, zaman ve mekâna ihtiyaç yoktur. İnsan günün hangi za- 
manında imkân bulursa Allahı zikreder. Hattâ yolda yürürken de, bir 
nakil vasıtası içinde iken de, her nerede olsa ve otururken, ayakta ve 
yatarken   de   olsa   zikredebilir.   Bu   esasta   İslâm  büyükleri:   (gönül   Hak'da, 

./. 
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Diğeri : 
(72 - 16 ÷ 18(17÷18)): «Rabbının zikrinden yüz çevireni Allah 

meşakkatli azâba uğratır, ve muhakkak mescidler Allah için- 
dir.» 

Mâişette darlık kıyametle körlük :  
(20 - 122 ve 123(124)): «Ve zikrimden yüz çeviren kimseye 

maîşette darlık [geçim sıkıntısı] vardır. Onu kıyamet gününde 
kör olarak haşrederiz.» 

Zikirden yüz çevirenlerden yüz çevir : 
(53 - 29 ve 30): «Zikrimizden yüz çevirenlerden ve ancak 

dünya hayatını istiyenlerden yüz çevir. Onların bildikleri şey 
ancak dünya hayatıdır.» 

Zikirden yüzçevirene musallat olacak olan : 
(43 - 36 ÷ 39(36)): «Rahman olan Allahın zikrinden göz yu- 

man kimseye dünyada iken bir şeytan musallat kılarız ki ona 
karîn olur.» 

ZİKR  EDENLERE  ÖRNEK 

(33 - 21): «Allahın sevap ve lika'sını [cemâline kavuşmayı] 
ve âhıret gününü ümit eden [âhıret gününde ni'met uman] ve 
Allah-ü Taâlâyı çok zikreyleyenler için Allahın Resûlünde gü- 
zel bir muktedâ [uyulacak örnek] vardır.» 

Zikir usûlü : 
(20 - 7 ve 8) «Sen zikir ve duayı yüksek sesle edersen 

(Allah;  senin  cehr'inden  müstağnidir).     [Yani   Allah   işitmek   için 

 
el işde) düstûrunu koymuşlardır. Yâni ne iş zikre manîdir, ne zikir işe 
manîdir. Yüreği Allah'da olarak Allahı anan bir kimse; eliyle, ayağıyle, 
gözüyle, kulağıyle her işi görebilir. Hattâ felce uğramış yatan ve dili tu- 
tuk bir hasta bile yüreğinden sessiz ve sözsüz Allahını zikredebilir ve 
zâten   bu    hâle  düşmüş    bir   insana   zikirden    ya'ni   Allahı    çağırmaktan    da- 
ha ümit verici ne vardır. 
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ses yüksekliğine ihtiyacı yoktur, O her şeyi işitir.] Çünki O sır 
olanı ve daha gizli olanı da bilir. O bir Allahtır ki ondan gayri 
İlâh yoktur, ve Onun [zikredilecek] güzel isimleri vardır.» 

Sabah ve akşam : 
(7 - 205): «Sabahlar'da ve akşamlar'da Rabbını mutazar- 

rırâne ve azabdan korkarak ve bağırmayarak zikret ve gafiller- 
den olma.» 

Hacda zikir : 
(2 - 200): «Hacca müteallik ibâdetinizi tamamladıktan son- 

ra Allah-ü-âzîm-üşşânı babalarınızı zikreylediğiniz gibi [muhab- 
bet, iştiyak ve hürmetle sık sık] ve hatta ondan ziyâde [muhab- 
bet, bağlılık ve hürmetle ve daha sık] zikr eyleyiniz.» 

ZİKİR  VAKİTLERİ 

Sabah ve akşam : 
(33 - 41 ve 42): «Ey îmân edenler, Allahı çok çok zikredin, 

ve onu sabah ve akşam tesbih eyleyin.» 

Sabah ve akşam : 
(24 - 36 ÷ 38(36÷37)): «Allahın tâzîm ve i'lâ edilmesini emir bu- 

yurduğu ve sabah, akşam Allahın ismi zikir ve tesbih olundu- 
ğu beyt'lerde bir takım adamlar vardır ki onları ticaret ve ka- 
zanç, ve ne de alım satım [meşguliyeti]; Allahın zikrinden, na- 
mazlarını kılmaktan ve zekâtlarını vermekten alıkoymaz.» 

Sabah ve akşam tenzih : 
(48 - 9): «Ve sabah ve akşam tesbih ve tenzih eyliyesiniz.» 

Sabah ve akşam zikir : 
(7 - 205): [Yukarıda kayıtlıdır.] 

Evvelki ümmetlerde sabah ve akşam tesbihi :                          . 

(19 - 11): «Zekeriyya namazgâhından kavminin yanına çı- 
karak onlara sabah ve akşam Rablarını tesbih eylemelerini işa- 
retle anlattı.» 
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Beş vakit tesbih : 

(30 - 16 ve 17(17÷18)): «Akşam ve sabah vakitlerinde Allah-ü 
taalâyı tesbih ve tenzih edin. Göklerde ve yerde hamd yalnız 
ona mahsustur. İkindi ve öğle vakitlerinde de ona hamd ey- 
leyin. 

Dikkat : 
Bir çok kimseler bu âyet-i kerîmeyi beş vakit namazın 

dört vaktinin esası zan ederler. Vakitlere bakarak bu zehaba 
düşerler. Halbuki namazla alâkası yoktur. Bu vakitler; zikir ve 
tesbih vakitleridir, ve neticesi şunu emretmektedir: 

Akşam ve sabah vakitlerinde: (subhanallah) tesbihi çekile- 
cek. 

İkindi ve öğle vakitlerinde de: (Elhamd-ü-lillâh) tesbihi çe- 
kilecek. 

Netekim namaz tesbihleri denilen ve (subhanallah) (elham- 
d-ü lillâh), (Allah-ü ekber) tesbihlerini otuz üçer defa çekmek- 
ten ibâret olan her kesin bildiği tesbihin iki esası olan (tenzih) 
ve (hamd) tesbihlerinin bu âyet-i kerîme ile alâkalı olduğu gö- 
rülmektedir. 

Şimdi görülmek üzere olan âyet-i kerîmenin dahi namaz 
tesbihleri ile alâkalı olduğu anlaşılır: 

(4 - 101(103)): «Namazı ikmal ettiğinizde Allahı ayakta, otura- 
rak ve yattığınız halde zikredin.» 

    PEYGAMBER  EFENDİMİZİN  TESBİHLERİ  VE 
ZİKREDECEKLERİ  ALLAH  İSMİ 

Allahın büyük ismi : 

(56 - 74) : «İmdi Rabbının büyük ismini tesbih ve takdîs 
et.» 

İsm-i azîm :  

(56 - 95 ve 96(96)): «İmdi Rabbının azîm olan ismini tesbih et.» 

Diğeri : 
(69 - 52): «İmdi azîm olan Rabbının ismi ile tesbih et.» 
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Sabah ve akşam ve gece : 

(76 - 24 ÷ 26(25÷26)): «Rabbının adını sabah ve akşam zikret ve 
gecenin bir kısmında ona secde ve ibâdet eyle ve uzun gece onu 
tesbih et ve tenzih et.»  

Hamd tesbihi : 
(20 - 128(130)) : «Güneş doğmadan ve batmadan evvel ve gece 

esnasında Rabbının hamdı ile tesbih et, günün iki tarafında da 
tesbih eyle tâ ki râzı olasın. [Halinden hoşnud olasın.»] 

Diğeri : 
(52 - 48 ve 49): «Ve meclisinden kalkarken Rabbının hamdı  

ile tesbih et ve gecenin bir kısmında ve yıldızların gaip olmala- 
rını müteakip dahi Rabbını tesbih eyle.» 

 Namazın arkasında : 
(50 - 39 ve 40) : «Kâfirlerin söylediklerine sabret. Güneş 

doğmazdan evvel ve batmazdan mukaddem Rabbının hamdı ile 
tesbih et, ve gece saatlerinde ve namazın arkasında da tesbih 
et.» 

İstiğfar ve hamd : 
(40 - 55 ÷ 57(55)): «Yâ Muhammed müşriklerin ezasına sabret. 

Ve günahına istiğfar et, ve akşam ve sabahları da Rabbının ham- 
dı ile tesbih et.» 

Hamd ve istiğfar : 
(110 - 2 ve 3(3)): «İmdi Rabbının hamdı ile tesbih et. Ve ona 

istiğfar eyle, O son derece bağışlayıcı [af edici] dir.» 

İstiğfar : 
(4 - 104(106)): «Ve Allah-ü Taâlâya istiğfar et. Allah mağfiret 

istiyenlere mağfiret, merhamet edicidir.» 

BAŞKALARI  İÇİN  DUÂ  VE  İSTİĞFAR 

(47 - 19): «Günahına, erkek ve kadın mü'minlerin günah- 
larına istiğfar et.» 
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Diğeri : 

(24 - 62) : «Ve onlar için istiğfar et.» 

Diğeri : 
(4 - 62(64)): «Ve sen de onlar için istiğfar etse idin; Allahı töv- 

beyi kabul edici ve son derece rahmet eyleyici bulurlardı.» 

Diğeri : 
(9 - 104(103)): «Onlar (Münâfıkların sâlih amel işliyenleri için] 

dua ve istiğfar et.» 

İstiğfar azâbı karşılar : 
(8 - 33): «Ya Muhammed, sen onların aralarında bulunduk- 

ça Allah onlara azâp edici değildir. Onlar arasında istiğfar eden- 
ler mevcut oldukça onlara Allah azâp etmez.» 

Hazret-i Yâkûp: 
(12 - 98): «Yâkûb da [evlâtlarına] sizin için Rabbıma istiğ- 

far edeceğim o Rabbım mağfiret, merhamet edicidir dedi.» 

Nasibsizler hakkında istiğfar : 
(63 - 5 ve 6): «Onlara [muhâlif münâfıklara]: gelin, Resûlul- 

lah sizin için istiğfar etsin denilirse [onlar] başlarını çevirirler. 
Görürsün ki böbürlenerek geçerler [aldırmazlar] onlar için is- 
tiğfar etsen ve istiğfar etmesen müsâvîdir. Allah onları mağfiret 
etmez. Muhakkak Allah fâsik olan kavmi hidâyet etmez.» 

MELEKLERİN  TESBİHİ  VE  İNSANLAR HAKKINDA 
İSTİĞFAR  VE  DUASI 

(40 - 7 ÷ 9): «Arşı hâmil olan ve arşın etrafında bulunan 
melekler; Rablarının hamdi ile tesbih ederler ve ona îmân eyler- 
ler, ve mü'minler [hakkında] istiğfar ile: (Yâ Rabbî her şeyi rah- 
metin ve ilmin muhittir. Tövbe eden ve senin yoluna tâbi olan- 
lara mağfiret et ve onları cehennem azâbından sakla, Yâ Rabbî, 
onları kendilerine vaad eylediğin Adin cennetlerine idhal et, ve 
babalarından,    zevcelerinden    ve   evlâtlarından   salih    olanları   da 
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oraya kabul buyur. Muhakkak sen galip ve kaadir ve hakîmsin, 
ve onları dünyada seyyiattan [fenalıklardan] sakla, dünyada 
seyyiattan sakladıklarına bugün rahmet edersin. Senin onları 
hıfzın büyük bir necattır) diye dua ederler.» [54] 

 HERKES  TARAFINDAN 
 İSTİĞFAR 

 
(41 - 7(6)): «Ve ona istiğfar ediniz.» 

Diğeri : 
(27 - 58(59)) : «De ki, Allaha hamd ve istiğfar ettiği kullarına 

selâm olsun [yâni selâmet olsun.]» [55] 

 
ARŞI  HÂMİL  OLANLAR  VE 
ETRAFINDA  BULUNANLAR 

Arş; Allahın hükümranlık tahtı'dır. Bu taht; tasarrufu ve hakimiy- 
yeti ifade eder mânâda ruhanî, nûranîdir. 

Bazı meleklerin bu taht'ı hâmil olması demek; onlardan bazılarının 
Rûh-ül-kudüs'ü hâmil olmaları mânâsınadır. Tahtın etrafındaki melek- 
lerden maksat; Ruh-ül kudüs'ü hâmil olmıyan ikinci derecedeki hizmette 
bulunanlar demektir. Tahtı veya Rûh-ül-kudüs'ü hâmil olan melekler, 
melâike-i mukarrebîn denilen meleklerdir ki Hazret-i Cebrâil ve Azrâil 
bu meyandadır. 

     HAMD  VE  İSTİĞFARIN 
EHEMMİYYETİ 

İnsan hiç bir gün hamd ve istiğfarsız kalamaz. 
Çünki: 
Allahla kulluk münasebeti zikir ve tesbihlerle cereyan eder ve bun- 

ların içinde en zarurisi (hamd) ve (istiğfar) dır. Allahın güzel isimlerinden 
ve sıfatlarından her, hangi birini tesbih etmekle, Allah anılmış ve övülmüş 
olur. Fakat bilhassa hamd veya şükür edilmedikçe ve bilhassa istiğfar çe- 
kilmedikçe günün İlâhî hakkı verilmiş olmaz. Zîrâ insan her nefes, her an 
Allahın lûtfu, in'âmı, imdadı, ihsanı, hıfz ve siyâneti ile yaşamakta, çalı- 
şabilmekte  ve   muvaffak  olmaktadır .  İmdi,   günün   her   dakikası   insana   bir 
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Diğeri : 
(11 - 3) : «Rabbınıza istiğfar edin ve ona tövbe eyleyin ki 

sizi ecel-i müsemmânıza kadar güzel surette geçindirsin.» 

TÖVBE 

(17 - 45(25)) : «Allah; ikab'da [işlenen günahın cezasını ver- 
mekte] acele etmez. Ve tövbe edenleri bağışlar.» 

Tövbede azim ve samimi niyyet : 
(66 - 8): «Ey mü'minler bir daha günah işlememeğe kat'iy- 

yen azmetmiş olanlar gibi Allaha tövbe edin. Me'muldur ki Rab- 
bınız seyyiâtınızı af buyura.» 

Diğeri : 
(27 - 11): «Ancak onlar ki nefislerine zulm ettiler. Sonra fe- 

nalığı iyiliğe tebdil edip tövbe eylediler. Ben onları, af ettim, 
çünki mağfiret ve merhamet ediciyim.» 

 
hamd borcu kaydetmektedir. Ve günü gününe bunları ifâ etmek elzem- 
dir. 

İstiğfara gelince: Malûmdur ki insan hata ve nisyandan hâlî değildir, 
ve insanın Allaha ihtiyaç ve iftikarının başlıca ifadesi; (istiğfar) ile teza- 
hür eder. İnsan her gün bilir bilmez, istiyerek istemiyerek günahlar iş- 
ler, zira insan zaif ve âcizdir. Allah korumazsa insanın hali haraptır. O in- 
san ki hak ve hakikatin iktizasına uymaktan ziyâde nefsinin temayülleri- 
ne uymak zaafındadır. Bu yüzden mütemadiyen günah işler durur. İşte 
buna göre insanın bildiği her günah vesiylesi ile istiğfar etmesi ve bilmi- 
yerek işledikleri günahlar için de hergün istiğfarı tesbih etmesi mecburî- 
dir. Aksi halde insan; ya günaha ehemmiyet vermemiş veya Allaha karşı 
mes'uliyyet kabul etmemiş olur. Netice itibariyle Dini hiçe saymış olurki, 
bu halde bulunmaktan Allah cümlemizi merhamet buyurup korusun. Bu 
hal, dünyayı da insana cehennem kılar, âhıreti de; ve azabların envaına 
dûçar kılar. 

Bu esaslarda istiğfar hamd'den dahi insana lüzumludur. Zîrâ hamd 
etmekte kusur eden, Allahı senâda kusur etmiş olur. İstiğfarda kusur eden 
ise Allaha îmânda, kulluk mes'uliyyet ve mükellefiyyetini kabulde kusur 
etmiş ve Allahtan müstağnî görünmüş gibi olur. 
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Benî İsrâil devrinden bir misal : 

(7 - 153): «Şunlar ki [İsrâîl oğulları ki] fena şeyleri işlediler 
[altundan put buzağı yapıp ona tapmak istediler] ve sonra [fena- 
lığı anlayıp peşiman oldular] bundan tövbe ettiler ve îmân eyle- 
diler [îmânlarını yenilediler], Rabbın [onları] günahtan sonra 
tövbe edenleri mağfiret eder, rahîmdir.» [56] 

Ş Ü K R  

(14 - 7): «Eğer şükrederseniz ni'metimi arttırırım, eğer kü- 
für [nankörlük] ederseniz azabım şiddetlidir.» 

 
TÖVBE 

Tövbe; peşimanlıktır. Peygamber efendimiz tövbeyi böyle târif bu- 
yurmuştur. İmdi; tövbenin temeli peşimanlıktır. Peşimanlık duymayan 
insanın tövbe etmesi o an için hakikî bir mânâ ifade etmez. Zira Allah 
insanın içini bilir. Hakikaten yaptığı fenalıktan peşiman olmuş mu, ol- 
mamış mı bilir. Hakikî peşimanlığı eğer insan duymuş ise, söz olarak 
tövbeyi kullanmasa dahi Allah onun duyduğu peşimanlık acısına merha- 
met eder; o kadar acır ki onun yüreğini rahmeti ile okşar. Bu halde gü- 
nah da beraber silinmiş gibi olur. 

İmdi bilmeliyiz ki Allah aldanmaz, aldatılmaz. İnsan ancak kendini 
aldatır. Hayatın ise bu nevi oyunlarla idaresine tahammülü yoktur. Her 
işde olduğu gibi bu işde de samimî olmak gerekir. Biri bir suç mu işle- 
miş, bu suç değildir demek günahı büyütür ve Kurân-ı kerîmde onun suç 
olduğu yazılı ise insanı küfre kadar götürür, cehennemlik yapar. Binaena- 
leyh marifet; suçu müteakip hemen istiğfar etmek, hem suçun suç oldu- 
ğunu düşünerek nedâmet duymağa bakmak ve hem de: (Yâ Rabbî beni 
bu suçumdan dolayı af et ve emsalinden muhafaza buyur) diye dua et- 
mektir. O suçu tekrar yapmak ihtimâlini nefsinde görüyorsa duayı böyle 
etmelidir. Eğer nedâmet o kadar kuvvetli duyulmuş ve bir daha böyle bir 
suç yapmak imkânı kalmamış gibi o suça karşı şiddetli bir nefret hasıl, 
olmuş ise, o vakit duayı şu tertipte etmek yerinde olur. (Yâ Rabbî güna- 
hımdan tövbe ettim. Tövbemi kabul buyurmanı ve bir daha böyle bir su- 
çu tekrardan bu kulunu muhafaza buyurmanı dilerim) demelidir. 

Zirâ : 
İnsanın içinde, işlediği suçu tekrara meyil ve arzu henüz varken Al- 

laha tövbe etmesi yalan olur. İnsanın kendinin inanmadığına, Allahı inan- 
dırmağa kalkmak nasıl olur. 
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(2 - 153(152)): «Ve bana şükür ediniz, küfür etmeyiniz.» 
Diğeri : 
(4 - 146(147)): «Şükreder ve îmân eylerseniz Allah sizi azab et- 

mez. Cenâb-ı Hak şükrün mükâfatını ve îmânınızı bilir.» 

Diğeri : 
(16 - 114): «Allahın ni'metlerine şükrediniz.» 

Diğeri : 
(2 - 185) : «Buna hidâyetinden dolayı Allahı tekbîr ve tâ'- 

zim ve size olan ni'metime şükreyleyesiniz.» 

Diğeri : 
(16 - 78): «Allah sizi; vâlidelerinizin karnından hiç bir şey 

bilmediğiniz halde çıkardı. İşidir, görür, kalp sahibi kıldı. Tâ ki 
onlara kükredesiniz.» 

Diğeri :  
(2 - 173(172)): «Ey îmân edenler, size rızk eylediğimiz helâl ve 

güzel şeylerden yeyiniz. Ve eğer ona ibâdet ve perestiş ediyor- 
sanız [Allaha tapıyorsanız] Allaha şükrediniz.» 

Diğeri : 
(35 - 12) : «Bütün bunlar şükredesiniz içindir.» 

Diğeri : 
(31 - 12): «Biz Lokman'a ilim ve hikmet verdik ve Allaha 

şükür et dedik, şükür eden kendi nefsine şükreder. [şükrün 
fâidesi netice itibariyle insanın kendinedir.]» 

Peygamber efendimiz hakkında : 
(93 - 11): «Ve Rabbının sana olan ni'metine şükret.» 

BAŞKALARI  İÇİN  ŞÜKÜR 
 

(46 - 16(15)): Yâ Rabbî bana ilham et ki kendime, babama ve 
anama olan nîmetlerine şükredeyim, ve senin rızânı câlib, sâlih 
amel [iyilik işleri] işliyeyim.» 
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Diğeri : 
(27 - 19): «[Süleyman Rabbına] ve yâ Rabbî beni muvaffak 

eyle ki kendime ve vâlideynime [anama, babama] olan ni'metine 
şükredeyim.» 

Dikkat : 
Zikir bahsinden itibaren buraya kadar gördüklerimizin hü- 

lâsasını göz önüne almak üzere [57] nci hâşiyeye dercediyorum. 

 
ZİKİR  VAKİTLERİ  VE 

 ZİKREDİLECEK  ALLAH  İSİMLERİ 

Zikir bahsinde gördüğümüz âyet-i kerîmelerden alacağımız bilgi ve 
fikirleri şuraya hülâsa ediyorum : 

Zikir vakitleri: 
Günlük zikir mükellefiyetinin iki esas vakti var. Biri sabah diğeri 

akşam. 
Bu had; asgarîdir. Allahın rızasını daha ziyade isteyenler, kulluk 

mükellefiyetini daha geniş ifâ etmek isteyenler, zikir ve tesbihi öğle ve 
ikindiye de teşmil ederek dört vakte çıkarırlar. 

Zikir esasları: 
Kur'ân-ı Kerîmde emrolunan başlıca zikir esasları: 
1) Tenzih 
2) Tekbir 
3) Tâzîm 
4) İ'lâ 
5) Hamd 
6) İstiğfar 
7) Tevhid'dir. 
Mânâları : 
1) (Tenzih) için kullanılacak söz : 
Subhan'Allah'dır. Mânâsı: 
(Allahı her kusurdan, her noksandan uzak tutar, tenzih ederim. Al- 

lah kusursuz iyidir, güzeldir) demektir. 
2) (Tekbir) mukabili kullanılan söz ; 
Allah-u Ekber'dir. Mânâsı: 
(Büyüklük Allaha mahsus) demektir. 
3) (Tâzim) mukabili kullanılan söz; 
Yâ Azîm'dir. Mânâsı: 

./. 
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TEZKÎR 

            ANDIRMAK (VAAZ ETMEK) 

(88 - 21 ÷ 23(21 ÷ 22)): «Yâ Muhammed onlara tezkîr et, muhakkak 

 
(Azametli) dir. (Yâ Azîm - Ey azamet kendine mahsus olan Allah) 

demektir. 
Fakat — Bu Azîm kelimesi; her hangi bir tesbihle birleştirilerek de 

söylenir ve maksat birlikte hasıl olur. Meselâ: 
(Sübhan'Allah-il-Azîm) veya (Estağfirullah-ıl Azîm) gibi. 
4) (İ'lâ) ve (ûlâ) mukabili kullanılan söz (taâlâ)dır. Ve (aliyy-ül- 

azîm) de de bu mânâ vardır, (ûlâ, yüksekliktir). 
5) (Hamd) Mukabili kullanılan söz : 
(Elhamdülillah) dır. Mânâsı: 
(Hamd-ü sena Allaha mahsustur) demektir. 
6) (İstiğfar) mukabili kullanılan söz : 
(Estağfurullah)dır. Fakat en güzeli; azîm kelimesi ilâvesi ile tâzimli 

olarak : 
(Estağfurullah - ül - azîm) demektir. Mânâsı: 

Allah azîm - üş - şândan günahlarıma af ve mağfiret dilerim) demek- 
tir. 

7) (Tevhit) mukabili kullanılan söz: 
(Lâ İlâhe İll'Allah) dır. Mânâsı: 
(Allahtan gayri İlâh yoktur) demektir. 

Dikkat: 
Peygamber Efendimizin kullandığı ve Hadîs-i şerîfinde medh ettiği 

bir terkip vardır ki Kur'ân-ı kerîmde bu; günlük ifâsı emrolunmuş tesbih- 
lerin cümlesini kendinde toplayıp ifâsını kolaylaştırmaktadır. O da ma- 
lûm olduğu üzere şudur: 

(Subhan'Allah v'elhamd-ü lillah ve lâ İlahe ill'Allah, v'Allah-ü ekber 
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ b'illah'ıl Aliyyül Azîm) 

Mânâ-yi Şerîfi: 
(Allahı her kusurdan tenzih ederim [uzak tutarım] ve Allaha hamd 

ederim [yani hamdı Allaha tahsis ederim] ve imân ederim ki Allahtan 
gayri İlâh yoktur, Ve büyüklük Allaha mahsustur, Ve şânı yüksek ve azîm 
olan Allahtan başkasında ileri geri hiç bir kuvvet ve kudret yoktur). 

Namazların iptidasında okunan (Suphaneke) tenzihi de ayni esasları 
ihtiva etmektedir. Metnini ve tercümesini gözden geçirelim diye kayıt 
ediyorum. 

./. 
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sen onlara Allahı anıcısın. Onlar üzerine cebredici değilsin.» 
Diğeri: 

(87 - 9): «Eğer vaaz ve nasihatin fâide etmese bile vaaz ve 
nasihat et [Kur'ân-ı kerîmle].» [58] 

 
1) Subhaneke Allahümme, 
2) Ve bi hamdike, 
3) Ve tebâreke İsmüke, 
4) Ve teâlâ ceddüke, 
5) Ve celle senâüke, 
6) Ve lâ İlahe gayrüke.  
Mânâ-yı Şerîfi: 
1) Allahım seni kusurlardan münezzeh tutarım. 
2) Ve sana hamd ederim. 
3) Ve senin ismini mübarek tutarım. 
4) Ve şânını i'lâ ederek yüksek tutarım, 
5) Ve seni medh-ü sena ederim. 
6) Ve senden gayri İlâh olmadığını ikrar ederim. 

VAKTE  GÖRE  TESBİHLER 

Sabah ve akşam: 
Subhane Rabbi - el - Azîm. 
Ma'nâyı şerifi : 
Şânı azîm olan Allahı tenzih ederim. 

2) Sübhane Rabbi - el - A'lâ. 
Ma'nâyı Şerifi : 
Şânı yüksek olan Allahı tenzih ederim. 

Öğle ve ikindi: 
Elhamdülillâh tesbihi. 
Metinde vakitlere göre emrolunmuş tesbihleri yukarıya dercettim. 

Yine metindeki âyet-i kerîmelerde gördük ki vakitle mukayyet olmıyarak 
zikredilecek Allahın isimleri, sıfatları vardır. Bilhassa istiğfar ve tekbir 
vardır. 

 
VAAZ 

Tekzîr hakkındaki emirlerden herkesin alacağı ders ve hisse vardır. 
Peygamberimiz Efendimizin esas vazifesini ve yahut vazifesinin tatbik va- 
sıtasını  teşkil  eden  tezkîr   ya'ni  vaaz  ve   nasihat   keyfiyeti;   Peygamber  Efen- 

./. 
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   YERDE  GÖKTE  MEVCUT  BÜTÜN 
       MAHLÛKATIN  TESBİHLERİ 

Hiç bir şey yoktur ki hamdı tesbih etmesin: 
(17 - 45(44)): «Yedi gök ve yar ve onlarda olanlar onu tesbih 

ederler.   Hiç   bir   şey   yoktur   ki    Allahın  hamdı  ile  tesbih  eder  ol- 

 

dimizden sonra Din bilginlerine intikal etmiştir. Her bilgin bu esasta bir 
mükellefiyet taşır. Peygamber Efendimiz bu hususa işaret buyurarak 
(bilginler; Peygamberlerin mirasçılarıdır.) buyurmuşlardır. Buradaki mi- 
ras Peygamber Efendimizin Allahtan naklettiği Din bilgisidir. Din; insan- 
lığın ferdî ve içtimaî her türlü mükellefiyyet ve haklarına temas eder. Bir 
insan fert olarak, bir cemaat ve cemiyyet olarak bu medenî, insanî yüksek 
haklara, bilgi ve duygu ile erer. Ve bu haklara ait tâlim ve terbiyelerle 
insanlıkta yükselir; şerefli, hürmete lâyık bir adam ve Allahın lûtufla- 
rına lâyık bir kul olur. 

Fakat ve fakat iyi düşünmeliyiz ki Peygamber Efendimizin vaaz işi- 
ni her nesilde o güzellikte, o yükseklikte devam ettirecek ehliyetli bilgin- 
ler ve mükemmel insanlar lâzımdır. Her hangi bir nesil yüksek insanlık 
terbiyesinde inkişaf edememiş ise bu vebâl; o neslin bilginlerinin boynun- 
dadır. Eğer nesilde bilgin yetişmemiş ise vebâli onları yetiştirmiyenlerin 
boynundadır. 

Beşeriyyet, bu esasları düşünemiyecek derecede mustarip, hürriyet- 
siz, ezilmiş devreler geçirdi. Fakat elhamdülillâh bu gün düşünebiliyoruz, 
iyi bir devrin içine girmiş bulunuyoruz. İhtiyacımız; bilgili, irfanlı, hür fi- 
kirli, taassup küçüklüğünden tamamen münezzeh bilginlere, Peygamber 
Efendimizin işini bütün güzelliği ile devam ettirecek insanlara, ahlâklı, 
gayretli ve güzel gayeyi hepimizden iyi bilen kimseleredir. Her şeyin mu- 
kallidine belki tahammül edilir, fakat bu işin kötü mukallide tahammülü 
yoktur. 

Bugünkü insanların en büyük ihtiyacı teselliye, ümide, muhabbete, 
nizâma ve intizamadır. Hakkı ve halkı sevdirecek hakikatleredir. Güzel 
bir    hayatı    sevdirecek   sözleredir.     Yüreklerdeki   kararsızlığı,   karartıyı   gide- 
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masın, ve lâkin onların tesbihlerini fehm etmezsiniz [anlamaz- 
sınız]»   [59]  

Göklerde ve yerde olanlar tenzih ettiler: 
(57 - 1 ÷ 5(1)) : «Göklerde ve yerde olanlar; Allah-ü taalâyı 

tesbih ve tenzih etti.» 

Kuşlar tesbih ederler: 
(24 - 41):   «Görmezmisin  ki    göklerde   ve   yerde   olanların kâf- 

 
recek hakikatleredir. Teselli, ümit, muhabbet telkin etmiyen; insanı Al- 
laha, Dine, insanlara yaklaştırmıyan vaaz, vaaz değildir; zehirdir. Halbu- 
ki vaaz ilâçtır. Beşeriyyet, müstebit hükümdarlar idaresinde ve o hüküm- 
darların kullandığı vâizler elinden zehirlerin türlüsünü içmiş, kâh uyuş- 
muş, tereddiye düşmüş, insanlığını kaybedecek hâle gelmiş, kâh kendi he- 
sabına yaşamak isteyen, her hakkı, her şeyi inkâr eden unsur olmuş ve 
cemiyyet için korkunç bir mahiyyet almıştır. Bu çok mühim ya'ni Din 
kadar mühim bir bahse, Dinin intişar vasıtası olan vaaz dolayısiyle temas 
ettik. Fakat kitaplarca tafsilâta değeri olan bu bahse birkaç cümle ile 
dikkati çekebildimse o da hiçten iyi bir şeydir. 

Allah güzel, Peygamber güzel; zavallı halk, ruhta güzeldir. Fakat gü- 
zel halkın cevherini inkişaf ettirecek, halkı Allahla ve insanla güzel müna- 
sebete koyacak olan vaazlar ne kadar yerinde ve güzel olmalıdırki bekle- 
nen maksadı temin edebilsin. Aksi halde herşey derece derece ziyan olur. 

 
EŞYANIN  TESBİHİ 

 
Yukarıdaki âyet-i kerîmeden anlaşılıyorki tesbih; ya'ni Allahı senâ 

ile zikir ve bilhassa hamd tesbihi yalnız şuurlu mahlûklara meselâ; me- 
leklere ve insanlara mahsus değil, her mahlûklara, ya'ni cemad, ve hay- 
vanâta dahi şâmildir. Her şey zikrediyor. 

İzâhı : 
Her şey; zerreleri ile zikreder. Zirâ Allah nûrdur, ve her şeyi Allah; 

nuru ile ihâta etmiştir. Her şeyi ihâta etmiş olan bu nûrda Allahın ruhu 
vardır. Bu ruh, Allahın (Hay) isminden her an tecelli etmektedir. Çünkü 
Allahın sıfatı; Allahın zâtına ibâdet eder. Allaha hamdüsenâ ve onu tenzih 
eder. İşte her zerredeki bu sıfat nûru: o zerrenin Rabbıdır. Onu yaradan, 
yaşatan,   tabiat   ve   tekâmül   kanunlarına   göre   onu   halden   hale   tahvil   eden- 
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fesi ve saf saf kuşlar; Allahı tesbih ederler. Cümlesi kendisinin 
ibâdetini ve tesbihini bilir.» [60] 

Cümle mahlûk tenzih ederler: 

(64 - 1): «Göklerde ve yerde olanların cümlesi Allah-ü Taâ- 
lâyı tesbih ve tenzih ederler.» 

Diğeri : 

(62 - 1) : «Göklerde ve yerde olan şeylerin cümlesi; kavî, 
gâlib ve hakîm, padişahların padişahı olan Allah-ü-taalâyı tes- 
bih ve tenzih ederler.» 

Allah; halkın ibâdet ve hamdından ganîdir: 

(31 - 26):   «Göklerde   ve  yerde  olan  şeylerin  cümlesi  Allah-ü 

 
dir. Madde zerresindeki hassaları, ma'nâları ona veren ve onda zâhire çı- 
karandır. İşte bir zerrede meselâ bir çiçeğin zerresinde renk, koku nasıl 
zâhir oluyorsa zikir, tesbih dahi öylece; o zerreyi ihâta etmiş olan ruhun 
beyan ve ibâdeti olarak zerrede zâhir oluyor. 

Bir kimse vardır ki Allaha imân etmez ve kendi bunu itiraf eder. Fa- 
kat onun vücudunu ihâta etmiş olan Allahın ruhu; onun her zerresinde, 
hattâ inkâr eden dilinin, dudağının her zerresinde bile Allahı tesbih et- 
mekte berdevamdır. 

 
GÖRMEK 

Bu âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak herkese değil de Peygamber Efen- 
dimize hitap ederek: 

(Görmezmisin ki göklerde ve yerde olanların kâffesi ve saf saf kuş- 
lar Allahı tesbih ederler) buyuruyor. 

Çünkü ruh ve ruhâniyet âleminde cereyan eden ahvali görmek im- 
kânı; ancak Allah tarafından kalp gözü açılanlara veriliyor. İmdi bu maz- 
hariyyete nâil olanlar için görme ölçüsü değişir. Herkesin göremediğini 
onlar görür. Herkesçe meçhul farz edilen ahval onlar için malûm bir ma- 
hiyyet alır. 
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Taâlânındır. Muhakkak Allah, halkın ibâdet ve hamdından 
ganîdir ve bizâtihi hamde müstahaktır.» [61] 

RÜKÛ' 
(2 - 43): «Ve rükû' edenlerle beraber rükû' edin.» [62] 
Îmânın iktizası : 
(22 - 77 ve 78(77)) : «Ey îmân edenler rükû' ve sücûd edin. Ve 

Rabbınıza îbâdet eyleyin ve hayrı işleyin tâ ki fevz-ü felâh bula- 
sınız.» 

 
Allah zâtının tesbihten ganî olmasının izahı 

Yukarıki âyet-i kerîmede: (muhakkak Allah halkın ibâdet ve ham- 
dinden ganî ve bizâtihi hamde müstahak olduğu) bildirilmektedir. 

59 uncu hâşiyede buna dâir tafsilât verilmiş ve Allah sıfatlarının; Al- 
lah zâtına ibâdet şevki tabiîsinde oldukları izah edilmişti. İşte bu âyet-i 
kerîme o hâşiye muhteviyatını esasta teyit buyurmaktadır. 

59 uncu hâşiye muhteviyatını burada hulâsa ederek hatırlayalım. 
./. 

 
R Ü K Û' 

Namaz içinde ettiğimiz rükû'lar aslında esasında başlıca bir ibâdet 
hareketidir. Doğrudan doğruya hal ve hareket ifadesi ile mahviyyet, 
perestiş ve tâzim ifade eden bir harekettir. Bu esasta daha mânâlısı 
secdedir. 

Rükû'u yalnız namaza bırakıp namaz dışında rükû' ibâdetinden isti- 
fade etmemek yazıktır. Rükû'; her yerde, her zaman ve kolaylıkla ifâ edi- 
lecek bir tapınma hareketidir. Hem bu kadar mânâlı ve bu kadar kolay 
bir hareketten her vakit istifade gerektir. Bir insanın yüreği Allah huşû'u 
ile Allaha çekildi mi derhal rükû' veya secde etmelidir. Rükû'da yalnız 
sübhane rabbi-el-azîm demekle kalmak şart değildir. Secdede olduğu gibi 
rükû'da da Allahın şanına lâyık veya kulluğun ubudiyyet hissini ifade 
eden her münasip söz söylenir ve içten geldiği gibi ve ana dili ile söylene- 
bilir, tnsan güzel bir haber aldı mı sevinçle ayni hareketi şükrederek ne 
güzel ifâ eder. Veyahut insan bir günah işledimi Allahın mağfiretine ilti- 
ca ederek yine rükû' veya secde etmesi pek yerindedir. Buna mümasil hâ- 
diselerde ayni hareket tekrar olunmalıdır. 
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S E C D E  

Allaha kulluğun iktizası: 

(32 - 15): «Ancak âyetlerimize şunlar îmân ederler ki onla- 
ra o âyetlerle vaaz olundukta secdeye kapanırlar ve Rablarının 
hamdı ile tesbih edip ona ibâdetten kibr'etmezler,» 

Allaha secde ile yaklaşılır : 
(96 - 19): «Allaha secde et ki ona takarrüb edesin [yaklaşa- 

sın].»  [63] 

 
Allah; denince, zat ve sıfat kasdedilmiş olur. 
Sıfat; zattan zâhir olmuştur. 
Mahlûkat sıfattan hasıl olmuştur. 
Her zerre mahlûku; sıfat nûru ihâta etmiştir. 
Allah sıfat nûru ile her yerde hâzır ve nâzırdır. Ve her şeyi içten dış- 

tan bu nûrla kaplamıştır. 
Her zerredeki hayat ve hareket; bu nûrun sevki, idaresi ve tedbiri 

iledir. 
Her zerre Allaha ibâdet eder. Çünkü onu ihâta etmiş olan sıfat nûru, 

Allaha ibâdet eder. Allahın sıfatı; zâtına mecluptur, âbiddir. Zat, mâbut- 
tur. Sıfatın ibâdeti eşyanın ibâdetini intac eder. 

 
SECDE 

Rükû gibi secde dahi başlıca bir ibâdet hareketidir. Ve ibâdetin ta- 
pınma esasına en uygun bir tarzıdır. Allaha karşı teslimiyyet, mahviyyet, 
tevazu, tâzîm ifade eden en ma'nâlı bir harekettir. 

İmdi secdeyi yalnız namaz zamanlarına tahsis etmek yazıktır. Kaçı- 
rılacak fırsatlar için yazıktır. 

Nitekim âyet-i kerîmede görüldüğü üzere secde, kendi başına Allaha 
yakınlık gibi bir gaye temin etmektedir. Namaz gayesi, fenalıklardan el 
çekmeği temin ettiği halde; secde Allaha yakınlığı temin etmek gibi pek 
mühim ma'nâyı ihtiva etmektedir. 

Hepimize lâzım olan; namaz dışında dahi her vesileden istifade ede- 
rek secde etmeğe alışmak, Allaha yaklaşmağa çalışmaktır. Secde bahsi- 
nin   ilk   âyet-i   kerîmesinde   Cenâb-ı   Hak;  (ancak   âyetlerimize  şunlar   îmân 

./. 
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Diğeri : 
(53 - 62) : «Ey insanlar, Allaha secde edin ve ona ibâdet 

edin.» 
Diğeri : 
(15 - 98): «Rabbının hamdı ile tesbih et ve secde edenler- 

den ol.» 

 
EŞYANIN  İBÂDETİ 

İbâdet; şuurlu ve şuursuz mahlûka göredir. Şuurluda mütenevvi ve 
şuursuzlarda muayyen ve basittir. Nitekim yukarıdaki âyet-i kerîmelerde 
gördük ki eşyanın başlıca ibâdeti (tenzih) ve (hamd) dır. Bir de (secde) 
dir. Namaz yoktur. Çünkü namaz; şuurlu mahlûka ve bilhassa insana 
mahsustur. Zira insan, şuuru hasebiyle ibâdet ve hizmet için bir takım va- 
zifelerle mükellef ve mes'uliyetleri hamildir. Namazdaki münâcat ve mü- 
nâcât mevzuu olan fâtiha-yi şerîfe suresi bu esasları ihtiva eden örnektir. 
Şuursuz olan mahlûkat, mükellef ve mes'ul değildir. Şuursuz oldukları 
için her hareketleri gibi ibâdetleri de sevki tabiî iledir. Zikirleri de; Allahı 
tenzih ve takdis ve hallerine hamd-ü senâdır. Mahiyyetlerinin iktiza ettir- 
diği tesbihler bunlardır. Bu sevki tabiîyi idare eden; Allahın her zerreyi 
kaplamış olan ruhudur. Ruh her şeyi bilir, görür, işitir, duyar. Eşya zer- 
resi ise böyle değildir. Fakat ruhla iç içedir, ruhun içinde yaşar. Ve ruh 
tarafından sevk ve idare olunur. Dünyaya geldiği gün hayvanları, her şeyi 
bilir  halde ve yapar halde görmemiz bunun neticesidir. 

 
ederler ki onlara o âyetlerle vaaz olundukta secdeye kapanırlar) buyu- 
ruyor. Bu mevzu secde için bir misaldir. O halde Allahla alâkalı her hâ- 
disede secde güzel bir fırsattır. Buna ilâveten iyi bir haber almak veya 
kederli bir hal karşısında kalmak veya bir hata işlemek vesaire gibi ya 
Allaha hamd-ü senâ veya Allaha iltica veya Allahtan af dilemek icapların- 
da veyahut kulluk hisleriyle kaynamağa başlıyan kalbin bir huşû' ânında 
secdeye hemen kapanmak ne yerinde, ne hayırlı bir iştir. Acaba abdestim 
yoksa olur mu diye düşünmeğe mahal yoktur. Zira abdest o fırsatı geçir- 
tecek bir mâhiyyet alabilir. Abdetsiz namaz kılınmaz, Kur'ân-ı kerîm âye- 
ti okunmaz. Fakat secdede âyet-i kerîme okumak şart değildir. (Yâ Alla- 
hım sana secde için yere kapanıyorum) demek bile kâfidir, [namaz dışın- 
da] secdenin ne adedi hakkında tahdit vardır, ne de başın secdede kala- 
cağı müddet hakkında. Bu, içten gelen arzuya tâbîdir. Vakit esasında ge- 
ceye işaret buyrulmuş bir âyet-i kerîme vardır. Aslı metindedir. (25 — 63 
ve 64). 
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Diğeri : 

(84 - 20 ve 21) : «Onlara ne oldu ki îmân etmezler ve yanla- 
rında Kur'ân okunduğu zaman secde etmezler.» 

Cenâb-ı Hakkın rükû' ve secde edenlere iltifatı : 

(48 - 29) : «Sen onları rükû' ve sücud ederken görürsün. 
Allahtan fazl-u kerem ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerinin 
eserinden îmân alâmeti vardır.» 

Peygamber efendimize secde emri 

(76 - 24(26)): «Gecenin bir kısmında ona secde ve ibâdet eyle.» 

Gece secdesi : 
(25 - 64): «Ve [Allahın makbul kulları] Rablarına secde ile 

gecelerini geçirirler.» 

BÜTÜN  MAHLÛKATIN  SECDELERİ 

(16 - 49): «Ve göklerde ve yerde olan her şey Allaha secde 
ederler.» 

Diğeri : 
(22 - 18): «Yâ Muhammed bilmezmisin ki göklerde ve yer- 

de melekler ve insanlar ve güneş ve ay ve yıldız ve dağlar ve 
hayvanlar ve nâsdan bir çoğu Allah-ü Taâlâya secde ederler.» 

Diğeri :  
(55 - 4(6)): «Yıldızlar ve ağaçlar secde ederler.» 

Diğeri : 
(13 - 15) : «Göklerde ve yerde olanlar ve bunların gölgele- 

ri ,gündüz ve gece istekleriyle veya cebren Allaha secde eder- 
ler. 

Diğeri : 
(16 - 48):   «Nazar  etmezler   mi   ki   Allahın   halk   eylediği   her 
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şeyin gölgesi sağdan ve soldan gölge salarak Allaha secde eder- 
ler.»    [64] 

Melekler : 
(7 - 206): «[Melâike]onu tesbih ve tenzih eder ve ona secde 

ederler. 

       

 
EŞYANIN  SECDESİ 

Tabiatdaki (câzibe) kanunu; her şey zerresindeki Allah ruhunun, Al- 
lahın zâtına muhabbet ve iştiyak ile kendini verişini temsil eder, ya'ni Al- 
lah zâtının onları kendine çekişinin timsali ve remzidir. (Sukut) kanun- 
ları da, her şeyin Allah zâtına secde için yere düşüşünün, yere dökülüşü- 
nün, yere kapanışının timsal ve remzidir. Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerîmede 
gölge esasını göstererek bu bapta herkese anlıyacağı bir fikir vermiştir. 
Kur'ân-ı kerîmin nâzil olduğu zaman ona muhatap olanların ilim ve fikir 
seviyesi, ruh bahislerini kavramaya müsait bulunmadığı için Cenâb-ı Hak, 
Peygamber Efendimize: (Sana ruhtan sorarlarsa o Allahın işidir de) bu- 
yurmuş ve o bahsi zihinleri karıştırmamak için kapalı bıraktırmıştı. Fa- 
kat, zaman ile ya'ni Allahın tekâmül kanunları ile gelişen insana, Cenâb-ı 
Hak ilhamları ile tedricen hakikatleri bildirmiştir. Ve bundan sonra da 
bildireceği şüphesizdir, tşte bu gün gölge misaline bir de ruh misali ilâve 
mümkündür. 

Güneş nasıl şua' zerreleriyle, ay nasıl ziya zerreleriyle yer- 
lere düşüp kapanıyorsa; hiç bir dikili cemad, nebat ve ayakla duran in- 
san veya hayvan yoktur ki vücudunu kaplamış olan Allahın ruhu ile Alla- 
hın zâtına secde etmesin, ya bir gölge gibi veya güneşin ve ayın ziyaları 
gibi ruhan secdeye kapanmış olmasın. Zira esas kanuna, nizama göre Al- 
lahın sıfatları ve o sıfatların terbiyesi altında bulunan her şey Allaha 
secde eder. Bu secdeler; ruhânî olduğu için keşfi açık olmıyan insanlar 
tarafından görülmez. Fakat bu bir hakikattir. Ve gören gözler bunu güzel 
güzel görür. Hatta keşfi açık insanlar; eşyanın etrafını eşyadan intişar 
eden rûh ile çerçeveli görür. 
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İSLÂMİYYETİN  BEŞ  ŞARTI 

     BİRLİĞE  ÎMÂN 

Tevhîd : 
(42 - 13): «Allah, tevhîdine [birliğine inanmağa] dilediğini 

seçer ve kendisine tam bir tevhîd ile doğrulanı o birliğe hidâyet 
buyurur.» 

Diğeri : 
(2 - 164(163)): «Ve İlâhınız; İlâh-ı vâhid'dir [Allahınız bir tek Al- 

lahtır]. Ondan gayri İlâh yoktur. Dünyada kâffe-i mahlûkata ni'- 
metler ihsan ve iyilikler edici ve âhırette rahmetini yayıcıdır. 
[Âhıret ni'metlerine erdiricidir.]»      [65] 

 
 

ALLAH  BİRDİR 

Allah birdir. Fazla olamaz. Bütün kâinatın hayatında görülen nizâm 
ve intizam bir tek elden idare edildiğini gösterir. Ve bu tek el; ancak bir 
olan Allahın elidir. Allah birden fazla olursa kuvvet inkisama uğrar, irâde 
inkisama uğrar. Âlemin nizâmı bozulur. Zira birden fazla Allahta birden 
fazla irâde tecelli eder. 

Birden fazla irâde; birden fazla elin işe müdahalesini icabettirir. O 
vakit her şeydeki birlik, ahenk, alâka bozulur. 

Hayatı nizamlıyan tabiat, tekâmül ve meşiyyet [sevk ve idare] ka- 
nunları; hükümlerini kaybeder. 

Malûm ve muayyen ve hesaplı mahiyyetini muhafaza edemez. Her 
mahlûkun mukadderatı, muayyen bir seyir takip edemez. 

Allah; kuvvet ve kudret ifade eder. Birden fazla kuvvet mutlaka çar- 
pışır. Ve neticede ya her şey mahv olur veya birinin hâkimiyyeti teessüs 
eder. Ve fazlası yok olur. Neticede Allah yine bir olur. 

İlâhi cephedeki durumun hülâsası bu; bir de mahlûk cephesinden 
mevzuu mütalea edersek şu neticeye varmamız tabiîdir: 

Allahtan gayriye, meselâ Hazret-i İsâya veya Hazret-i Meryeme Allah 
dersek onların Allah olduğunu ispat edemeyiz. 

./. 
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Dikkat : 
Allahın birliğine ait diğer âyet-i kerîmeler kitabın baş tara- 

fında sahife (27) dedir. 

N A M A Z 

Namaz emri ve namazda gaye : 
(29 - 45): «Yâ Muhammed sana kitaptan vahy olunanı ti- 

lâvet et [oku] ve namazı kıl. Muhakkak namaz; fâhiş ve münker 
olan şeylerden [günah, fena, memnu' şeylerden] nehiy eder 
[sakındırır, alıkoyar] ve Allahın zikri ekberdir.» [66] 

 
Zira : 
Allah; Bizâtihi bir varlıktır. Ve bir şeye muhtaç olmıyan bir varlık- 

tır. Allah, Allahlığı ile tanılır. Allahlığın ilk vasıfları; sonsuz bir kuv- 
vetle her varlığa hâkimiyeti, mâlikiyetidir. Her istediğini her 
an yapar olmasıdır. Halbuki Hazreti Meryemin de, Hazreti Îsâ- 
nın da hayatı malûmdur. Beşer hayatı yaşadılar. Yani her beşer gibi onlar 
dahi her şeye muhtaçdılar ve her istediklerini yapamadılar. Doğdular, ih- 
tiyaç ve tazyik içinde yaşadılar ve nihâyet her âciz beşer gibi onlar da 
mukadderata tâbi oldular ve cennete alındılar. Hazret-i Meryem yaşaya- 
bilmek ve oğlu Hazret-i Îsâ'yı yaşatabilmek için Filistinden Mısıra firar 
etmeğe mecbur oldu. Ve Hazret-i İsâ büyüyünceye kadar Mısırdan ayrı- 
lamadı. Hazret-i İsâ'nın şâkirdi hiyanet edip para mukabilinde kendisi- 
nin saklandığı yeri haber verdi. Âkıbet malûm, tafsilâta lüzum yok. 

Allah; doğmaz ve ölmez. Allah; her an her mahlûkun her ihtiyacına 
cevap   veren,   yediren,  giydiren,   her   adımda   her   birini   koruyan,   kurtaran 

./. 

                              NAMAZ 

Bu âyet-i kerîmede üç esas beliriyor: 

          1) Namaz; ayağa kalkıp, Allaha doğrulup, Kur'ân-ı Kerîmden [mâ- 
nâsı; münâcât esasında namaz mefhumuna uygun] bir ifadede bulunmak. 
Gaye : 

   2) Namazda gaye, insanı fenalıklardan sakınır hale getirmek. 
  3) Namaz; Allahın zikrine bir vesiledir ki, Allahı zikrin ehemmiyeti; 

her şeyden büyüktür. 
./. 
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Namaz gayesinden gâfil olanlar : 

(107 - 4 ÷ 7) : «Vay... [şiddetli azap] o namaz kılanlara ki 
namazlarından gafillerdir. Onlardır ki riyâ ederler ve ictimaî 
yardımı men ederler.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme; açık gösteriyor ki namaz; hizmet gayesi- 

ni  te'mine   yarayan   bir   ibâdettir.   Allah   hakkına   riâyet   için   na- 

 
her an birine imdada muktedir olandıı-. Bu; emsalsiz varlık demektir. 
Hazret-i İsâ'da mucizeler zâhir oldu. Fakat kendi kudreti ile değil, Alla- 
hın kendinden tecelli eden kudreti ile zuhura geldi. Her harika gösteren 
mahlûka Allah diye tapmak beşeriyetin putperestlik devrindeki çocukluk 
halinin tezâhürüdür. Beşeriyet; ne olduğunu anlamıyarak cinlere dahi o 
devrede taptı, gaipten ses veren mahlûka Allah nazariyle baktı. Fakat 
sonraki insanlar tekâmül ettiler ve hakikati anladılar. Ne beşer Allah 
olur, ne cin, ne melek. Allah, Allahlığını kimseye vermez. Kimseyi de işine 
karıştırmaz. Allah iptidasız ve sonsuzdur. Allah her yerde hâzır ve nâ- 
zırdır. Onunla yaşıyoruz, Onda yaşıyoruz, Onunla ayakta duruyoruz. 
Onun kudretiyle yiyoruz, içiyoruz ve yediklerimizi hazmediyoruz, Onun 
eliyle her müşkülden her derdden sıyrılabiliyoruz. İşte bu kuvvet tek 
bildiğimiz Allahındır. 

Sonra : 
Allah sevgi cephemizdir. Sevgi kaynağımızdır. Yüreğimiz bir tek; 

onu yaradanımız doldurdu. Başka yüreğimiz yok ki başkasına verelim. 
Yürek bizim değil ki istediğimiz gibi kullanalım. 

 
İzah edelim : 

 
Namaz : 
A — Ayakta kıbleye karşı durmak, fikri Allaha doğrultmak, yüreği 

Allaha vermek ile. 
B — Niyet edip Allahı anmakla [Allah-ü Ekber] demekle başlar. 
C — Namaz; münâcâtdır, Kulun, Allahına hal ve kulluk ifâdesidir. 

Hal ifadesi hamd-ü senâ ile başlar. Kulluk ifâdesinin esaslarını da Ce- 
nâb-ı Hak Fâtiha-yi şerîfe sûresinde göstermiştir. 

Fâtiha-yi şerîfeyi [mânâsını düşüne düşüne, ağır ağır] okumalıyız. 
Fâtiha-yi   şerîfe    sûresini   tekmil    bilmiyorsak    hiç   olmazsa   ilk   âyetini   he- 

./. 
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maza duruyoruz. Fakat dolayısiyle ve hakikatte halk hukukuna 
riâyet edecek hale gelmeği hedef tutmuş oluyoruz. Allah; âlem- 
lerin Rabbıdır. Yarattıklarını doyuran, bakıp gözetendir. İşte 
halka bu esasdaki hizmetimiz, ayni zamanda esasta Allaha hiz- 
met oluyor. 

 
men öğrenip namaza başlamalıyız. Çünki metinde görüldüğü üzere Ce- 
nâb-ı Hak: (namazda size Kur'ândan kolay olanı okuyun) buyurur. (73 - 
20) İslâm âlimleri de bunun; mânâsı, tamam bir âyet olacağını meselâ: 
(Elhamdülillâh-i Rab-bil-âlemîn) denilmekle namazın kılınacağını söyler- 
ler. 

Fâtiha-yi Şerîfenin mânâsı: 
Şahsen çok ehemmiyetle mânâ mevzuunda ısrar edip dururum. 

Çünki: 
— Kitaptan maksut mânâdır. Cenâb-ı Hak müteaddit âyet-i-kerî- 

melerde bu esasa işaret buyurmaktadır. Ve: (Kur'ânın mânâsı [ilk muha- 
tap olan kavim tarafından] anlaşılsın, mânâsı üzerinde düşünülsün. Alla- 
hın onlardaki muradına akıl erdirilsin) diye arapça indirildiği sarih ola- 
rak bildirilmektedir. 

İmdi, mânâ olmayınca maksat kaybolur, çünki bilinmez. İnsan (hiç 
olmazsa hal ifade mevzuu olarak) namazda kullandığı Fâtiha-yi şerîfe sû- 
resinin mânâsını ve hiç değilse ilk âyetinin mânâsını muhakkak öğren- 
meli, bilmelidir. 

İnsan, Kur'ânı ya kendine okur, ya Allaha okur, kendine okuması 
demek neler yazdığını anlaması, düşünmesi ve benimsemesi demektir. O 
halde arapça biliyorsa arapçasını, bilmiyorsa bildiği lisana tercümesini 
okuması lâzım gelir. 

Eğer Kur'ânı Allaha okuyorsa yani maksûdu sevap kazanmak ise 
[ki bu sevabı ya kendi hesabına edinmek veyahut vefat etmiş bir insanın 
ruhuna hediye niyâzında bulunmak için okuyor demektir] o vakit arapça 
metni okumak lâzımdır. [Arapça metni okumasını bilmiyenler müstesna, 
onlar başka dilde tercümeyi veyahut arapça hurufatlı olmıyanı da okuya- 
bilirler. Kimse onlara karışamaz. Bu keyfiyet Allah ile kul arasındaki hu- 
susiyete dayanır. Allah, ister kulun niyetini, dileğini kabul eder, ister ka- 
bul etmez Bu; Allahın irâdesine kalır. Ve gâlip olan zan, böyle bir kulun 
az çok ilâhî lutuftan, inayetten mahrum kalmıyacağıdır]. 

O kanaatteyim ki hiç bir yazıyı okuyamıyan bir insan ihlâs ile dua 
edip: (Yarabbi Kur'ân okumağa, hatm-i şerîf indirmeğe çok arzuluyum. 
Fakat  ne  okuyacak,  ne  de  okutacak  imkânım  var.      Kur'ân-ı   Kerîmini   göğ- 
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Düşünelim ki yaradılmamızın sebebi ibâdet ve hizmettir. 
Hizmet; Allahın Rabbanî sıfatlarının yer yüzünde tahakkukuna 
çalışmaktır. Her mahlûk kendi sahasında ictimaî yardım ile 
mükellef bulunuyor. Biz, birbirlerimizi ve her hayvan kendi yav- 
rularını   doyurmak    ve    bakıp   gözetmekle     Allaha    yardım   etmiş 

 
süme koyup sarıldım. Okumuş gibi telâkki ve kabulünü dilerim.) dese ve 
abdestli olarak Kur'ân-ı kerîmi her defasında göğsüne dayayıp gözünü 
kapayıp yüreğini; muhabbetle, samimî kulluk hissi ile ve Allaha tam gü- 
venle verse; maksadı, muradı hasıl olur. Zira Allahın merhameti; güzel 
vasıfları böyle bir kulu redde müsait değildir. Ve belki bu tarz çok bilen- 
ler ve kendine çok güvenenlerin okuduklarından daha makbul olur. 

Hayır yapmak istiyenler, Fâtiha-yi şerîfe sûresinin ma'nâsını bir kâ- 
ğıda bastırarak  her ihtiyacı olana hediye etmelidir. 

Fâtiha-i şerîfe sûresinin hem arapça metnini, hem de türkçesini 
derc ediyorum: 
                1) Bismillâhirrahmânirrahîm 

2) Elhamdülillahi 
3) Rabbilâlemîn 
4) Errahmânirrahîm 
5) Mâliki yevmiddîn 
6) İyyâke na'büdu 
7) Ve iyyâke nestaîn 
8) İhdinassırâtel mustakîm 
9) Sırâtellezîne en'amte aleyhim 

 10) Gayril magdûbi aleyhim 
 11) Veleddâllîn 

             12) Âmîn. 

Türkçe Mübârek Meâli 

  1) Rahman ve rahîm olan Allahın ismi ile [başlıyorum] 
2) Hamd ü senâ Allaha mahsustur [Allaha hamd olsun]. 
3) [O Allah ki] her mahlûkun Rabbidir. Her yarattığını benimseyen 

bakıp gözetendir. 
4) [O Allah ki] Rahmândır. [Yâni ayırt etmeksizin, karşılık bekle- 

meksizin, her mahlûkuna merhamet edendir] 
Rahîmdir [her nesne iyiliği rahmeti ile mükâfatlayandır] 
5) Din   gününün   sahibidir     [ya'ni    dünyadaki     mükellefiyetlerimizin, 

./. 
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oluyoruz. Hepimiz bu gayreti; insanlar şuurla; hayvanlar sevki 
tabiî ile Allahtan alıyoruz. 

Namazda kolaylık: 
(73 - 20): «Namazda size Kur'ândan kolay olanı okuyun.» 

[Ayni âyet-i kerîmenin devamı:] 
«Allah-ü  Taâlâ  sizden  hastalar  olduğunu,   Allahın   inâyetin- 

 
mes'uliyetlerimizin, amellerimizin hesabı görülecek ve hakkımızda amel- 
lerimize göre hüküm sadır olacak olan günün hâkimidir.] 

6) Ancak sana kulluk ederiz. [Yâni senden gayrisine ibâdet etmeyiz, 
boyun bükmeyiz, avuç açmayız. Senden gayrisi için kulluk, kölelik kabul 
etmeyiz.] 

7) Ve ancak senden yardım dileriz [ya'ni ne istersek senden isteriz, 
ne beklersek senden bekleriz, zaten sen vermedikçe kimse vermez, ve se- 
nin verdiğini kimse men edemez. Biz ancak sana güveniriz ve senin eline 
bakarız] 

8) Hidâyet buyurup yolun doğrusunu, [sana doğrulanı] önümüze aç. 
9) O yolu ki açtıklarına ni'met kıldın, 

10) [O yol ki] gazab ettiklerine açtığın değildir. 
11) Sapıkların da yolu değildir. [Onlardan cümlemizi koru] 
12) Duamı kabul buyurmanı dilerim. 
Fâtiha-i şerîfenin şümûlü: 
Fâtiha-i şerîfe her münâcât vesilesiyle Allaha ifâde ettiğimiz sûre- 

dir. 
Bilhassa namaz dışındaki her duamızın kabulü için tevessül ettiği- 

miz mübârek bir vesiledir ki, dualarımızın içinde ve sonunda veya dışın- 
da da onu okuruz. Meselâ vefat etmiş bir insanın ruhunu şâd etmek için 
en kolay müracaat ettiğimiz vesiyle yine budur. 

Fakat namazda bunun mânâsı bilinerek okunmalı ki Allaha bir hâl, 
bir meram, bir dilek ifâde edilmiş olsun, insan anlamadığı bir ibâreyi 
okumakla bir şey ifâde etmiş olmaz. Ancak Kur'ân-ı Kerîmden bir ibâreyi 
ezbere okumuş olur. Bu da vesile-i rahmettir. Fakat münâcât esasında, 
hâl ifâde ve maksat temin edilmiş sayılmaz. Meğer ki Allah lütuf edip, 
merhamet buyurup onu öyle kabul buyursun. Asıl matlûp olan; Fâtiha-i 
şerîfede her cümleyi; mânâsını düşünerek ve benimsiyerek okumaktır. 

 
Hıristiyanların bizim Fâtiha-i şerîfemize mukabil kendi ibâdetlerin- 

de ve her günlük dua vesiyleleri ile İncili şerîfden okudukları hazret-i 
İsâ'nın bir münâcâtı vardır. Metni şöyledir: 

./. 
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den kâr ve temettü' istiyerek yer yüzünde seyahat eder diğerle- 
ri bulunduğunu, ve Allah yolunda cihad ve kıtal ile meşgul bir 
cemaatin de vücudunu bilir. İmdi gece namazından size kolay 
olduğu kadarını kılın ve üzerinize farz olanı edâ edin.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i  kerîmeden  anlaşılıyor  ki  hal  ve  vakti  müsait  olmı- 

 
(Matta — 6 — 9): «Ey göklerde olan babamız, ismin mukaddes ol- 

sun. (10) Melekût'un gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden ol- 
sun. (11) Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, (12) ve bize borçlu olan- 
lara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla, (13) ve bizi ig- 
vâ'ya getirme. Fakat bizi şerirden kurtar. Zira Melekût [hükümranlık] ve 
kudret ve izzet ilelebet senindir. Âmin.» 

Mûsevî namazında : 
Bizim fâtiha-i şerîfe sûremiz mukabili Mûsevîlerin her namazda 

muayyen olarak kullandıkları münâcât metni üç devrelidir. Günde üç va- 
kit namaz kılarlar ve her namazı üç devre itibar ederler, her devrede bi- 
rer münâcât okurlar, üç vakit namazın birincisini hazret-i İbrâhîmin 
ikincisini hazret-i İshakın üçüncüsünü hazreti Ya'kûbun kıldığı namaz 
diye kılarlar. 

Birinci namaz devresinde okudukları : 
«Ya mübârek Allahımız; İbrâhîmin, İshakın, Ya'kûbun Allahı. 
Büyük Allah, Ekber Allah. 
Sen beşeriyyete lütuflar ihsan edersin.» 
İkinci devrede: 
«Sen ölüleri ihya edeceksin. 
Sen yağmurları ve rüzgârları kendin halk ve idare edersin. 
Bütün kâinatı lutufla yaşatırsın. 
Düşkünleri, Hastaları büyük merhametlerle tedavi edersin. 
Mahpusları tahliye edersin. 
Kimdir senin gibi kahraman. 
Öldüren ve ihya eden sensin. 
Kıyamette sen ölüleri dirilteceksin. 
Sen mukaddes ve ismin mukaddes, ve mukaddesler her gün sana 

hamd-ü senâ ederler. Ya Allah, ya mukaddes, mübarektir mukaddes Al- 
lah. 

Sen   insana   hikmet   ve   akıl   öğretirsin.  Ya   Allah bize   akıl   ve   hikmet 
ver. 

Bizi tövbekâr kıl ve ibâdetine bizi yaklaştır. 
[Ey]   babamız   günahlarımızı   af   et,   sen   iyisin,   af   edicisin,   merhamet 

edicisin. ./. 
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yanlar; ancak fanı edâ etmekle iktifa ederler, ve namazın kolay 
olduğu kadarını kılarlar. 

Halbuki bu âyet-i kerîmenin emir tarzındaki mefhumun- 
dan gafil olanlar, yalnız farzı kılanları muahaze ve tâzib edip 
dururlar. Onlar namazı kılmayanları namaza heveslendirmek, 
kolaylık   gösterip  namaza  alıştırmak  yoluna  yanaşmazlar  da; yal- 

 
Ya Allah bizim cefamıza nazar eyle ve bize bir an evvel kurtuluş ih- 

san et. Zira kurtuluşu nasib ve takdir eden sensin. 
Bizim hastalıklarımıza şifâ ihsan eyle, zira şâfî sensin. 

Bizi mübarek kıl, her işlediğimiz işlerde ve topraklarda bereket ol- 
sun, ve senemizde feyiz ve bereket, huzur ve selâmet ve iyi hayat ihsan 
eyle.  

Sen esirlikten halâs eyle ey mübarek Allah sen esirleri toplıyacak- 
sın. 

Muzir ve zâlim adamlardan, senin düşmanlarından, sâdık batnı 
adamları hıfz et ve merhamet kıl ve iyi amellerini mükâfatla, zirâ sen 
mübârek Allah; sadık adamların istinadgâhı, ve ilticagâhısın. [Melekût'- 
unu ihya eyle] 

Münâcâtımızı dinle ya merhametli babamız, bize acı ve duamızdan 
razı ol ve onlara icabet buyur.»   

Üçüncü devre : 
«Dualarımızı kabul eyle, rıza ile kabul eyle. 
[Ey] Allah; ve ecdadımızın Allahı ve ebediyyen ve her devrede Allah 

olduğuna îmân ederiz. 
Ve senin yapmış olduğun hârikaları ve mu'cizeleri daima naklederiz. 

Hayatımız ve ruhumuz senin elindedir. Senin mu'cizelerin her gündür. 
Sabah, öğle ve akşam her daimdir. 

Senin merhametin bitmez, tükenmez. Daima gözümüz sendedir. 
Şimdiye kadar söylediğimiz şeyler dolayısiyle ismin mübârek olsun. 

Muazzam olsun, ebediyyen padişahımızsın; Bütün beşeriyyet, kâinat, dai- 
ma sana hamd-ü senâ ederler. 
          Yâ mübârek Allah; ismin iyidir, ve sana hamd-ü senâ yakışır. 
         Sulh ve selâmet ve bereket ihsan eyle ya Rab hayat, lutuf,   sadâkat 
ihsan eyle zira nûrun ile yaşıyoruz ve bize [Kitap] verdin, onunla yaşıyo- 
ruz. 

Muhabbet, lutuf, sadâkat, merhamet, bereket ve sulh ve selâmet 
daim olsun. 

Münâcâtımızı kabul eyle, Âmîn.» 
./. 
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nız farzı kılanla uğraşıp dururlar. Ve kıldığı farzı da ona bırak- 
tıracak hale koyarlar. Halbuki alâka gösterilecek onlar değil, na- 
mazı kılmasını bile bilmiyen ve teşvik görmiyenlerdir. 

Ehline namaz emrini tebliğ et : 
(20 - 130): «Ehline namaz ile emir ve maişet darlığına sab- 

ret.» 

 
Haklarında bir fikir verecek ve kültür esasında fikri açmağa yara- 

yacak olan evvelki iki ümmetin namazdaki münâcât mevzularını da kay- 
dettik. Herbirinin her cümlesi yüksek ma'nâ ve maksatlar taşımaktadır. 

 
Şimdi yine hâşiyenin evveliyatındaki ikinci maddeye gelelim: 

 
Namazdaki gaye ki insanı fenalıklardan alıkoymasıdır. Bunun nasıl 

husul bulduğunu hülâsaten izah edelim: 
İnsan kulluk hissiyle Allaha ibâdet için doğrulunca, Allah da kuluna 

iltifatla nazar buyurur. Bu nazar; kulun kalbine nûr, yâni rahmet ve feyiz 
getirir. Kulun münâcâtta söylediği samimî her güzel söz, samimîliği ve 
güzelliği nisbetinde Allah nezdinde makbul ve iltifata vesiyle olur. İltifa- 
tın bu sözlerle yenilenmesine, feyz ve rahmetin devamına sebep olur. 

Netice itibariyle kulun kalbine biriken nûr; vücude yayılır, vücudde- 
ki kesafeti dışarı atmağa başlar, ve insan tedricen ve hiç olmazsa nama- 
zını müteakip fenalık işliyemiyecek bir hale erer. Vakıa zamanla tabiî ke- 
sâfet, beşerî vücudde yine kendini hissettirecek bir hal alır, fakat arka- 
sından diğer namazın vakti gelir yetişir. Ve ayni iyilik yer alır. Yâni ke- 
sâfet tekrar azalır. 

İşte bu hâl; her gün devam ederken, her günün nûr vâridatı; mev- 
cut kesâfeti günden güne azaltır. Ve nihayet insan fenalığa meyledemiye- 
cek bir musaffâ hale gelir. Daha ve daha sonraları insan nûrdan ibâret 
bir mahiyyet alır. Artık elinden fenalık gelmez olur. 

 
Namaz; Allahı zikre vesiyledir. Zikir mevzuu her mevzu'dan ehem- 

miyetçe büyüktür. Zîrâ kulluk; Allaha teveccühü, Allahı tefekkürü, Allaha 
münâcâtı ve netice itibariyle Allahın zikrini iktiza ettirir. Kulluk bu mü- 
nasebetlerle kaimdir. Allahını anmıyan kulun kulluğu lafzda kalır. Kullu- 
ğunu ifâ etmiyen insan; nursuz kalır, kesâfete, zulmete gark olur. Böyle- 
lerin içi safadan mahrumdur. Türlü endişe ve kederle doludur. Böylele- 
rin içini her şey kemirir durur. İhtiras ateşlerini yakar durur. 

./. 
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NAMAZ  VAKİTLERİ 
Namaz vakitle mukayyettir : . 
(4 - 101(103)): «Muhakkak namaz mü'minlere vakti muayyen 

bir farz oldu.» 
Gündüz ve sabah namazı: 
(17 - 79(78)): «Güneşin zevâlinden gecenin karanlığına kadar 

[olan müddete mahsus] namazı [gündüz namazını] ve sabah na- 
mazını kıl.» 

 
İbâdette başı örtmek: 
Kur'ân-ı kerîmde namaz kılındığı zaman başın ne örtülmesi ne de 

örtülmemesi hakkında bir emir yoktur. 
Fakat Peygamber Efendimizin başlarını örttüklerini öğrenmiş bu- 

lunuyoruz.     Acaba : 
Bu başı örtmek keyfiyeti islâma mahsus bir âdet olarak mı te'sis 

buyrulmuştur. 
Hayır! 
Zîrâ Mûsevîlerin hahamları dahi başlarını örterler, hatta sarık sa- 

rarlar. 
Bu esasa dair mukaddes kitaptaki malûmatı nihayete dercediyo- 

rum. 
Demek ki başı örtülü ibâdet etmek ve hatta sarık sarmak islâmlıkta 

teessüs etmiş değildir. Hatta Hintlilerin ve bu meyanda müslümanlıkla 
alâkası olmıyanların sarık; millî kisveleridir. 

Ruhanî kisve. 
İslâmda ruhanî kisve yâni kıyafet var mıdır. 
Hayır yoktur. Geniş kollu siyah çuha uzun latalar hıristiyan orto- 

dokslardan geçmiştir. 
Giyim; aslında ve esasında insanın tesirât-ı havaiyeye karşı kullan- 

mak ihtiyaç ve itiyâdında bulunduğu bir şeydir. İbâdette asıl olan setri 
avrettir. 

    Kitap ehli ümmetlerden Mûsevîler ibâdette başlarını örttükleri hal- 
de, Hıristiyanlar başlarını açarlar. 

Acaba niçin açarlar? Hatta ruhanî reisler başlarını taclar ve hatta 
sarıklı başlıklarla örttükleri halde, Hıristiyan halk başlarını niçin açar- 
lar? 

Hattâ hıristiyanlık ki, mûsevî dininin devamından ibâret bir safha- 
sıdır. Ve şeriat kitapları ki müşterektir. Yâni Hıristiyanlar Mûsevî şerîa- 
tına tâbidirler. Böyle olduğu halde bir takım esasta ve usulde niçin ayrı- 
lırlar ve başlarını açarlar. ./. 
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Gündüz namazı : 

(2 - 238): «Namazları ve salât-i vustâ'yı [gün orta namazını] 
muhafaza ediniz ve Allah-ü-taalâya muti' ve ümidvar olduğunuz 
halde namaza durunuz.» 

Sabah ve gece namazı : 
(11 - 113(114)):«Günün iki tarafında [iki ucunda], gecenin gün- 

düze yakın bir kaç saatinde namazı kılın. Muhakkak hasenât; 
seyyiâtı izâle eder.» 

 
Bildiğime göre başlıca iki sebebi vardır. Biri, kendini daha evvelki- 

lerden ayırma sevki tabiisidir ki Mûseviler başlarını örttükleri için onlar 
açmışlardır. Yeni Din taşımağa başlıyanlar yeni şahsiyyet yapmak için 
heveslenirler. Bunu her hal ve hareketlerinde göstermeği kıymet sanırlar. 
Nitekim hıristiyanlar ahkâmda ayni kitaba tâbi oldukları halde sünnet 
olmak ve namaz ve boy abdestlerini almak ve muayyen günlerde oruç tut- 
mak esaslarını dahi terk ederek Mûsevîlerden ayrılmışlardır. 

Yalnız dinde değil milliyette de öyledir. Hattâ ayni ırktan oldukları 
halde bir bayrak altında yaşayan muhtelif vilâyet ahalisinin yekdiğerin- 
den farklı kıyafetler giydiği görülür. Muhtelif ırkları bir bayrak altına 
toplıyan devlet idarelerindeki ırklarda da bu benlik ve ayrılık gayretleri 
kıyafet ve âdetlerde göze çarpar, İngilterede İskoçyalıların ve Avustur- 
yada Tirol'lilerin çok farklı kıyafetleri ve Osmanlı devrinde taşınan muh- 
telif kıyafetler buna misal teşkil eder. 

Örtünme itiyadında Hıristiyanların Mûsevîlerden ayrılmalarının ta- 
rihî bir sebebi de Avrupada derebeylik zamanından kalma bir âdetin alış- 
kanlık neticesi devam edip gelmesidir. Derebeylik devrinde belli başlı 
kimseler kılıca karşı başlarına miğfer [çelik başlık] ve üstlerine çelik zin- 
cirden örme zırh palto ve ellerine zırh eldiven giyerlermiş. Düşman ve ra- 
kip edinen bu gibi mütehakkim kimseler kal'a gibi şatolarda otururlar ve 
sokağa çıktıklarında âni bir taarruzdan korkarak böyle zırhla örtünür- 
lermiş. 

Fakat bir dost evine geldikleri zaman dostlarının odasına o sokak 
kıyafeti ile girmezler, dostlarına olan itimatlarını göstermek üzere onla- 
rı çıkarıp odanın dışında bırakırlar, dost huzuruna müdafaasız halde gi- 
rerlermiş. 

Bu devirler, yâni miğfer, çelik eldiven ve zırhlı palto devri geçmiş. 
Fakat miğfer yerine kumaş şapka, zırhlı eldiven ve palto yerine, zırh- 
sız   eldiven   veya   palto  kaim  olduktan  sonra  da  bu  âdet  devam   etmiş   şap- 
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Cum'a namazı: 
(63(62) - 9 ve 10): «Ey mü'minier, Cum'a günü namaz için davet 

olundukta Allahın zikrine koşunuz. Ve alım satımı terk ediniz. 
Eğer bilseniz bu; sizin için hayırlıdır .Namaz kılındıktan sonra 
yer yüzünde dağılınız ve Allahın inâyetinden talep ediniz [tut- 
tuğunuz işlerde muvaffakıyyet ve kazanç dileyiniz] ve Allahı çok 
çok zikrediniz [eliniz işde, yüreğiniz Allahta olsun; dilinizden 
Allah adı eksilmesin] tâ ki felâha [selâmete] eresiniz.» 

 
ka, eldiven ve palto ile odaya girmek hürmetsizlik esasında bir mânâ al- 
mıştır. 

Netice : 
Görülüyor ki baş örtmek veya çıkarmak esasta sıhhî bir ihtiyaçtır. 

Fakat hadiselerle bir takım fikrî mahiyyet dahi almıştır. İhtiyaç; güneşe, 
kara, yağmura, soğuğa karşı başı örtmek; sıcağa karşı çıkarmak ihtiyacı- 
dır. Hıristiyanlığa kadar da fikre sıhhî noktayi nazar hâkim olmuş, on- 
dan sonra ise kendilerini evvelki Dinin âdetlerinden ayırmak ve miğfer 
devrinden kalma ihtiram fikri kaim olmuştur. 

Baş açmak ameli bakımdan zorlukludur. Baştan alınan başlık bir 
yere konmazsa eli işgal eder. Bir yere konmak için mahsus bir tertibat 
lâzımdır. Camilere girenler için ayaktan çıkarılan kunduraları koyacak 
yer bulmak nasıl bir mesele olarak devam ediyorsa, başlık da ayni halde 
bir mesele teşkil eder. 

Sonra: 
Bizim bu günkü Camilerimizin hah ile döşenmiş durumu yalnız dış- 

ta ayakkabı giyenlerin girmesine müsaittir. Çıplak ayakla sokakta gezen 
bir yoksul bu şartlar içinde Camiye giremez. Zîrâ ayağını ne kadar yıkasa 
musluk başı ile Cami arasında yürüyeceği bir kaç adım yine ayağını 
çamurlatır veya kirletir. İmdi aslında camiler, mescitler herkes tarafın- 
dan girilir halde, yâni kolay süpürülüp temizlenir bir halde imiş. 

Kanaatimce : 
İbâdette hürmet meselesi; baş örtme veya açma gibi mülâhazaların 

büsbütün üstünde ve dışında bulunmak gerektir. Yâni baş örtmek veya 
çıkartmanın hürmetle değil, ihtiyaçla alâkası olmak gerekir. Bir insan 
evinde mi namaz kılacak, hava sıcak mıdır. Bşını açıp, açık başla na- 
maz kılması, kadar doğru bir şey yoktur. Bir insan soğuk bir yerde veya 
kızgın bir güneşin altında mı ibâdet edecek, hasta olmamak için başını 
örtüp namaz kılması kadar doğru ve tabiî bir şey olmaz. Zira Dinde sıh- 
hat fikri, her fikrin önünde yürür ve üstünde durur. 

416 



(11): «Eğer bir ticaret ve eğlence görseler seni namazda 
ayakta bırakarak ona koşar ve dağılırlar. De ki; Allahın yanında 
olan [ni'met] eğlenceden ve ticaretten hayırlıdır. Allah rızk ve- 
renlerin hayırlısıdır.» 

Peygamber efendimize emrolunan namaz : 

(17 - 80(79)): «Senin için nâfile olarak geceden bir kısmını te- 
heccüd et. Me'muldür ki Rabbın seni Makam-ı Mahmûd'a eriş- 
tire.» 

Dikkat : 
 

Bu nevi, umumun namaz vakitleri dışında olarak, Peygam- 
ber efendimize emrolunan namaza (nâfile) veya (teheccüd) na- 
mazı derler. 

 
Umuma göre ise: 
Her kim neye kanaat etmiş ise, ona göre doğrusu odur. Bir insan 

baş açıklığı terbiyesizlik mi sayıyor ona göre o öyledir. Birine göre baş 
kapalılığı mı doğru; ona göre de durum öyledir. Birine göre de baş açık- 
lığı veya kapalılığının ibâdette yeri mi yok ona göre de bu doğrudur. Bu 
günkü durum böyledir. Fakat bütün bu dağınıklık, kanaatlerin temelsiz- 
liğinden ileri geliyor. 

İmdi: 

Allahın tekâmül kanunları; mütemadiyyen insanları olgunlaştırıyor. 
Daha amelîsini düşünmeğe, daha intizamlısını buldurmağa sevk edecek- 
tir. O zaman şahsî kanaatlar, müttehit ve müşterek şuur ile; bu günkü 
(muhtelif kanaatlerin üstünde, gönül hoşluğu ile bir tek kanaat hal ve sevi- 
yesinde birleşecektir. Tekâmül yükseliştir. Ayırıcı temayüllerin üzerinde 
 isâbetle birleşmedir. Bu günkü vazifemiz her kesin şahsî kanaatına, ve 
hürriyetine hürmet etmek, Allahın tekâmül kanunlarını takip ve haki- 
katin tecellisine intizar etmektir. 

Ayrılmak yâni kendini ayırma temayülleri; iptidailiğin sevki tabiisi- 
dir. En nihayet bu şevki tabiî, zıddına tahavvül eder. İnsanlarda her şeyde 
anlaşmak, birleşmek, her ihtilâfın üstüne yükselmek, her ayırıcı fikrin 
üstünde birleşmek gayreti peyda olur. Kemal devrinin sevki tabiisi de iş- 
te budur. Bütün dünya halkının beklediği de böyle bir kâmil şuur ile 
îtilâf ve huzurdur. 

./. 
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 FEVKAL'ÂDE  AHVALDE  NAMAZ 

YÜRÜYEREK  VEYA  BİNMİŞ  HALDE 

(2 - 239): «Eğer korku varsa, halin iktizasına göre yaya ve 
binmiş olduğunuz halde namazı edâ ediniz.» 

Dikkat : 
Bu namazın icra tarzı namazın asıl kendi bünye ve mahiy- 

yetindeki sadeliğe dönmekle mümkün olacaktır. Bu; niyyet, ve 
yüreği Allaha verip ayakta [mânâsı tamam bir âyet-i kerîme 
okumakla, meselâ Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn demekle veya 
fâtiha-i şerîfe sûresini tamamlamakla] kılınır olduğuna göre; bu 
tarzda sâde namaz, yürürken de veya bir şeye binmiş iken de 
ayni şey yapılarak kılınmış olur. 

KISA NAMAZ 

(4 - 99(101)): «Yeryüzünde sefer eylediğiniz vakit, kâfirlerin si- 
ze fitne eriştirmelerinden korku olduğu halde, namazınızı kısa 
kılmanızda sizin için günah yoktur.» 

Dikkat : 
Bu   âyet-i   kerîmedeki   kısa  namaz  dahi  daha   evvelki   âyet-i 

 
Mûsevîlerde ibâdette baş örtmenin ve sarığın mevcudiyeti hakkın- 

daki mukaddes vesikalardan biri: 
Mûsevî mukaddes kitaplarından: 

(Hurûç kitabı — bab — 29 — âyet — 1) 
«[Cenâb-ı Hakkın Hazret-i Musa'ya emri]:» Ve bana kâhinlik icrası 
için anları takdis etmen zımnında onlara yapacağın şey budur. 

(Âyet — 4): «Ve Hârûn ile oğullarını, cemaat çadırının [yâni Beyt- 
ullah itibar edilen umumî toplanma ve ibâdet çadırının] kapısına yak- 
laştırıp onları su ile yıkayasın.» 

(Âyet — 5): «Badehu elbiseyi alıp Hârûn'a gömleği ve Efûd'un enta- 
risini ve Efûd'u ve göğüslüğü giydirerek ana Efûd'un şeridini bağlıyasın». 

(Âyet — 6): «Ve sarığı anın başına koyup, mukaddes tacı sarık üze- 
rine koyasm.» 
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kerîmede olduğu üzere, korkulu sahada kılındığı gibi, yürürken 
kılınan namaz sâdeliğinde kılınır. 

SABIR  VE  SALÂT 
 

(2 - 154(153)) : «Ey mü'minler sabır ve salât ile Cenâb-ı Haktan 
yardım dileyiniz. Muhakkak Allah sabredenlerle beraber- 
dir.» 

Dikkat : 
Salât kelimesi esas kökünde çağırmak manasınadır. İmdi 

bu ma'nâ; namaza da, duaya da, zikre de uyuyor. Zaten namaz 
dahi zikirdir, dua dahi zikirdir çünki Allaha hitaptır. Allahı an- 
mak, çağırmak, Allaha seslenmektir. Âyet-i kerîmedeki maksud 
şudur: İnsan bir sıkıntıya düştü mü, hem Allaha tevekkül ile sa- 
bır ve metanet göstermeli ve hem de kurtuluş için Allaha ses- 
lenip yardım dilemelidir. 

Ayni mevzuu te'kid buyuran diğer bir âyet-i kerîme: 
(2 - 45 ve 46) : «Sabır ve salât ile Cenâb-ı Haktan yardım 

dileyiniz. Sabır ve salât; Rablarına kavuşacaklarını ve nihayet 
ona dönüp geleceklerini zan ve ümid eden huşû ehlinden [yü- 
reği ibâdet için teşnelikle titreyen kimseden] gayrisine büyük 
sıklet ve meşakkattir.» 

Dikkat : 
Bu âyet-i kerîmenin sonuna göre öyle anlaşılıyor ki bura- 

daki salât kelimesi; doğrudan doğruya namazı hedef tutmakta- 
dır. Yine şu hakikat anlaşılıyor ki namazı kılmak ta Allahın ver- 
diği bir imkânladır. Allahın nasibetmediği kimseye namaz im- 
kânsız bir güçlüktür. 

 SALÂT-I  DÂİM 

(70 - 23(23÷35)) : «Onlar ki salâtlarında dâimdirler. Fakirler için 
mallarından malûm hisse vardır. Kıyamet gününü tasdik eder- 
ler.   Rablarının  a zâbından   korkarlar.»    [buyurulduktan  sonra   on- 
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ların edinecekleri iyi vasıflar sayılmakta ve bu cümleden olarak 
(onlar harama el uzatmazlar, ya'ni iffetlerini muhafaza ederler, 
Allahın hududunu tecavüz etmezler, kendilerine emniyet edilen 
şeylere hıyanet etmezler, ahidlerine, sözlerine vefa ve sadâkat 
gösterirler. Hakkı izhar hususunda şahâdeti yerine getirirler. 
Namazlarını vaktinde kılarlar ve bu vasıflarından dolayı kendi- 
leri cennette ikram olunurlar) buyurulmaktadır.] 
 

Dikkat : 
Salât-ı dâim ibaresini Türkçeye aynen tercüme edince 

(daimî namaz) olur. Halbuki bütün gün mütemadiyen arasız na- 
maz kılınmayacağına göre bunun daha derinde bir ma'nâsı oldu- 
ğu anlaşılır. O mânâ şudur: (Allahı hatırdan çıkarmamak!) Za- 
ten salât; yalnız namaz mânâsına değil, anmak ve çağırmak mâ- 
nâsına da geldiği için, işte bu âyet-i kerîmedeki daimî salât; an- 
ma mânâsınadır. Ve bunun zıddı hale (gaflet) denir. Şüphesiz ki 
daimâ Allahı hatırda tutan bir insan ne fenalık yapabilir, ne de 
iyiliği esirgeyebilir. Zirâ Allah aklında duran bir adamın; ne eli 
fenalığa uzanır, ne ayağı gider, ne gözü çevrilir, ne de fenalığa 
fikir ayırabilir. İşte daima Allahı hatırda tutmak, daima Allah 
huzurunda bulunmak gibi bir te'sir bırakır. Daima Allahla his- 
sen münasebatta bulunan adama Allahtan daima nûr, feyiz cer- 
yan eder. İşte bu yüzden fenalıklardan korunmak ve iyiliklere 
gayret imkânı hasıl olur. 

 

                DÜŞMAN CEPHESİNDE NAMAZ 

(4 - 100(102)): «Yâ Muhammed sen mü'minlerle beraber olup 
onlara namaz kıldırdığında, onlardan bir zümre silâhlarını ala- 
rak seninle beraber namaza dursunlar. Bunlar sadece secde 
edip bir rek'atı ikmal eylediklerinde düşmanın mukabelesine 
gitsinler, diğer zümre silâhlarını alarak ve gelerek seninle na- 
maz kılsınlar. Kâfirler; emtianızdan [eşya ve techizatınızdan] 
gafil olmanızı ve üstünüze birden [ansızın] hücum etmeği ister- 
ler. Eğer yağmurdan size zahmet varsa, veya hasta bulunursa- 
nız müteyakkız bulunmak şartiyle silâhlarınızı çıkarmakta beis 
yoktur.» 
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Diğeri : 
(4 - 101(103)): «Namazı ikmal ettiğinizde Allahı ayakta, otura- 

rak ve yattığınız halde zikredin. Düşmandan mutmain olduğu- 
nuz vakit [durumda emniyyet hasıl olunca] namazı her vakit kıl- 
dığınız gibi kılınız; muhakkak namaz mü'minlere vakti muay- 
yen bir farz oldu.» 

 

O R U Ç  

Orucun sebebi ve gayesi : 
(2 - 183) : «Ey îmân edenler, sizden evvelki ümmetlere ol- 

duğu gibi size de oruç farz kılındı. Tâ ki o sebeple âsîliklerden 
[fenalıklardan] ittika edesiniz [sakınasınız.]» 

Dikkat : 
Görülüyor ki oruç bir ibâdet mevzuu değil bir ittika vesiy- 

lesidir. Yani fenalıklardan sakınmayı hedef tutan, nefse haki- 
miyyet ta'limidir. O halde gaye; fenalıklardan sakınmak ve nef- 
sin fena huylarını ve nekesliğini yenip iyiliğe yol bulmaktır. 

Devamı : 
(2 - 184): «Bu farz olan oruç sayılı günlerdir. Sizden hasta 

olan veyahut sefer üzerinde bulunan; orucu yediği günler ade- 
dince oruç tutmak; takati olanlara, bir fakiri it'amdan ibaret 
olan fidye vermek icabeder. Buna kendiliğinden bir hayır zam 
ve ilâve eden fazla sevaba ve hayra nâil olur.» 

Bu âyet-i kerîmede : 
(Takatı olanlara bir fakiri doyurmaktan ibâret olan fidye 

vermek icabeder.) Buyuruluyor ki bu; hasta veya seferde olma- 
dığı halde oruç tutamıyanlara Allahın gösterdiği bir çıkar yol, 
başkası faydasına gösterilmiş bir kolaylıktır. Kendini besler gibi 
bir fakiri beslemek cömerdliğini gösteren bir mü'min; zaten 
oruçtan matlûp ittika gayesinin, kendinde bu vesiyle ile bir ese- 
rini görmektedir. Ve bu fakir doyurmak keyfiyeti argarî had 
olup serveti müsait olanlar bu esasdaki hayırda daha fazlasına 
teşvik buyurulmaktadır. 
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Ayni âyet-i kerîmenin devamı : 

«Eğer her halele oruç tutar iseniz sizin için daha hayırlıdır. 
Eğer bundaki fazileti bilseniz.» 

Dikkat : 
Buradaki: (eğer her halde oruç tutar iseniz sizin için daha 

hayırlıdır) mübârek kelâmı; mâzeretsiz ve fidye vermeksizin 
oruç tutmayanlara veyahut ma'zereti zâil olduktan sonra tutma- 
dığı günleri tutmakta ihmal gösterenlere aittir. Mazeretlilere ait 
değildir. Mazeretlilerin mâzeretlerini Allah kabul buyurmakla 
zâten teklif onlardan muvakkaten sakıt olmuştur. Üzerindeki 
mükellefiyyeti sukut etmiş bir adamda mes'uliyyet kalmaz ki 
kendini oruca zorlasın veya onu fidye ile karşılamağa kalksın. 
Yâni Allah bir insanı hem mâzur hem de ayni zamanda mükel- 
lef kılmaz ki, fidyeye şer'î zaruret hasıl olsun. İmdi fidye için, 
insanın oruca takati olmak ve hiç mazereti bulunmamak lâ- 
zımdır. 

Mükellefiyet esasında hakikat budur: Ama fakiri doyur- 
mak yalnız fidye olarak değil her zaman ve fidye zarureti dışın- 
da sırf Allah rızası için bir hayırdır. Takati olan bir mü'min için 
bu; takvâ iktizasıdır. Ramazan günü orucunu tutan için de veya 
ma'zereti hasebiyle tutmayan için de bu böyle olduğu gibi Ra- 
mazan dışında da hiç bir sebep ve vesiyle aramaksızın Allah rı- 
zasını gaye edinerek bunu yapmak, ne a'lâdır. Dedelerimizin fı- 
karayı doyurmak için mühim vakıflarla destekliyerek açtıkları 
imâretler [yemekhaneler] bunun asırlarca yaşamış misâlidir. 

Hastalık ma'zereti : 
Hastalık ma'zeretine her nevi takatsizlik dahildir. İhtiyar- 

lık bu meyandadır. 
İnsan bu esasta özür sahibimidir, değil midir? Kendi hü- 

küm vermekte tereddüt ederse ya bir hekime veya hekimin bu- 
lunmadığı yerde aklına güvendiklerine sormalıdır. 

Cenâb-ı Hakkın bu âyet-i kerîmede: (Eğer bilseniz) diye 
işaret ettiği şeye, orucun ehemmiyetine fikrimizi verelim. Acaba 
bilmemiz   lâzım  olan  şeyler  nelerdir  diye   düşünelim.   Herkes   ken- 
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sine göre bunu inceler, derinleştirir ve genişletir. Fakat bu sahi- 
felerde hep beraber inceleyebileceğimiz ve faide umabileceği- 
miz şeyler de vardır.    [67] 

Hak ve bâtılı ayıran Kur'ân-ı Kerîm Ramazanda geldi : 
(2 - 185):  «Ramazan  ayı  ki  onda  insanlara  hidâyete  rehber 

olan  ve  hidâyet  beyyinelerini  muhtevî  olup  Hak  ile  bâtıl  arasını 
ayıran  Kur'ân  inzâl  olundu.» 

 
ORUCUN  HİKMETLERİ  VE  AKIL 

Cenâb-ı Hak neye oruca teşvik mahiyyetinde: (eğer [faydalarını] 
bilseniz?) buyuruyor. Orucun bilmediğimiz faydaları olacak ki böyle bu- 
yuruyor. Bunu umumî bir fikir ile belirten bir Hadîs-i şerîf var. Peygam- 
gamber Efendimiz: (oruç tutun, sihhat bulursunuz!) buyurmuş. Bu zâvi- 
yeden düşünürsek orucun nefse hâkimiyet gibi ahlâkî bir faydasından 
maada beden sıhhatına yarar bir faydasını da araştırabiliriz. 

Hekimlik ile ihtisas alâkam olmamakla beraber işittim ki tertipli 
açlık; bir nevi kür, yâni sıhhate hizmet ve yardım usulüdür. Meselâ, her 
âzâ gibi mide dahi dinlenmeğe ve bu suretle kuvvetlenmeğe ihtiyaç gös- 
terir. Ve yine Ziya Kazancıgil isminde bir doktordan işidenden işittim ki 
açlık halinde, midede bulunan muzır mikroplar bir şeyler bulup yemek 
için midenin cidarlarına hücum edip [iç satıhlarına] yapışırlarmış bu sa- 
tıhlardaki (beyaz kürecikler) de onları yakalayıp yok etmek fırsatını bu- 
lurlarmış. Hekimlik bakımından bunun ehemmiyeti büyükmüş, o dere- 
ce ki bu esası mütalea eden [yâni sayın doktor Ziya'nın tez'ini dinleyip 
üzerinde düşünen] Almanyalı Profesör Kraus, orucun temin ettiği bu 
fayda câzibesiyle, İslâm Dinini hak Din olarak tasdik ve kabul etmiş, 
İslâm olmuş. 

Bu bahse ait tafsilât almak istiyenlere İlâhiyyat Kültür Te'lifleri 
Basım ve Yayım Kurumu neşriyatından (Köylü Kardeşe — Din Bilgisi) 
adlı ve VI sıra numaralı risâlenin oruç bahsine bakmaları tavsiye olunur. 

Fakat buna mukabil orucun kendini hissettiren mahzurları yokmu, 
belki var. Bir tanesi halsizlik, oruçlu adam kuvvetli çalışamıyor, çabuk 
yoruluyor, nitekim musevîlerde oruç günü mutlak istirahat günüdür. 
Kimse çalışmaz. Meşguliyyet; ancak ibâdet ve maadası istirahatten iba- 
rettir. 

Nitekim Cenâb-ı Hak: seferde olanları kuvvetten düşmesinler diye 
oructa  ma'zur  saymış,   istisna  etmiştir.   Sefer   nedir?  Sefer;  bir  insanın   ic- 
                                                                                                                            ./. 
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Dikkat : 
Bu âyet-i kerîme; rüşd devrini idrak eden insanlara ge- 

len mübarek kitabın neleri muhtevî olduğunu belirtiyor ki hülâ- 
sası şudur: 

1) Bu mübârek kitap; aklı olan insana hidâyet yolunda reh- 
berlik ediyor. 

 
timaî veya şahsî bir menfaat elde etmek üzere, bir müddet için yerinden 
ayrılıp yola çıkması, ikamet şartlarına uymıyan günler geçirmesidir. Se- 
fer, harp için olabileceği, gibi, ticaret veya şahsî her hangi bir menfaat 
ve maslahat için dahi olabilir. 

Dikkat olunacak nokta şudur: Allah, Ramazan ayında ticarî ve şah- 
sî menfaat kasdi ile ihtiyar edilecek seferleri men etmiyor. Bu menfaati 
oruca takdim ediyor. Çünki insan yaşamak için çalışmağa muhtaçtır. Ça- 
lışmak için sıhhata, kuvvete muhtaçtır. Sıhhat ve kuvvet için yiyip içme- 
ğe muhtaçtır. Netekim Peygamber Efendimiz, (bilgi beden bilgisidir. Din 
bilgisi ondan sonra [gelir]) buyurmuş ve sıhhat bilgisinin, Din bilgisin- 
den akdem olduğuna dikkati çekmiştir. Çünki Din mefhumuna dahil 
ibâdet ve her nevi hizmet; sıhhatle mümkündür. Sıhhatsiz insanın baş- 
kasına değil, kendine bile hayrı yoktur. Başkalarının yardımına arz-ı 
ihtiyaç eder. 

Şimdi, cemiyetin şu unsurları ve bilhassa değişik iklimdeki insanla- 
rı akla geliyor. 

Meselâ çiftçi ve yol amelesi gibi her nevi ağır iş işliyen ve açıkta ve 
şiddetli hava tesirleri altında çalışan amele ki; seferîleri orucda özürlü 
saydıran şartları tamamen hatta ziyadesiyle hâizdir. Acaba seferî sayıla- 
mazlar mı, bilhassa; o insanlar ki yaz ortası en sıcak bir iklimde güneş 
altında on dört saat çalışırlar, hem kendilerine, hem de İbadullaha ek- 
mek, yiyecek te'mini için çalışırlar ve Allahın Rezzak isminin yer yüzünde 
tahakkukuna bütün güçleriyle ve en ağır şartlar altında çalışırlar, acaba 
onlar; seferî şartları haiz değilmidirler? Seferî şartlar ne idi? İçtimaî ve- 
ya şahsî bir menfaat kasdi ile yola çıkan bir adamın kuvvetten düşme- 
mesi, yapmak istediği işi sıhhatle, kuvvetle yapması için değil mi idi. Pe- 
ki bu çiftçi kardeşler bu şartların dışında nasıl kalabilirler. Adamın biri 
serin iklimde gölge yerde tam bir istirahat içinde oruç tutarken, ayni mü- | 
kellefiyeti diğer bir adamın eritici bir güneş altında yorucu, ağır bir işde 
bütün gün çalışarak ifâya mecburiyeti içtimaî adalet mefhumuna sığar 
mı? Adâletin ki sahibi Allahtır. Ve Din, Kitap, Peygamberler hep yer yü- 
zünde   Hak   ve  adaletin  te'sisi  için   gönderilmiştir.    Bu   hal   Allahın   adaleti 

./. 
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2) Rehberlik için de lüzumlu beyyineleri [yani aklî, mantı- 
kî ve hikemî delilleri] ihtivâ ediyor. 

3) Kur'ân-ı Kerîm; bu beyyinelerle insana hak ile bâtıl ara- 
sını ayırd etmek imkânını veriyor. Çünki buna yarayan ölçüleri, 
mi'yarları ihtiva ediyor. 

O halde: 
Bugünkü reşid insanın elinde Allahın kitabı, ve başında 

Allahın her zaman ilhamlariyle aydınlatığı aklı olduktan sonra, 
hüsn-ü niyetten başka o kimsenin neye ihtiyacı olabilir. Hüsn-ü 
niyeti yoksa, ona hüsn-ü niyeti Allahtan başka kim temin ede- 
bilir. 

Şimdi  hüsn-ü  niyeti  olan  kimseyi  öne  alalım,  zirâ  ekseriy- 

 
ve sonsuz merhameti ile nasıl i'tilâf kabul eder. Ve hakikati bilenler bu- 
na nasıl alâkasız ve seyirci kalabilirler? İşte bu âyet-i kerîmenin metnini 
ibretle görelim: 

(57 — Hadîd — 25): «Biz Resûllerimizi vâzıh âyetler ve mûcizelerle 
gönderdik ve onlarla beraber kitap ve mîzân [Hak ölçü] indirdik ki in- 
sanlar adalette kâim olalar.» 

Müteassıp muhafazakârlar : 
Hem memlekette mutaassıp muhafazakâr bir zümre vardır. Onlara 

göre her şey olduğu gibi muhafaza edilmelidir. Bu esasta aklın, fikrin, 
mantığın yeri yoktur. Zira her şeye aklın kifayeti yoktur. Halbuki Din; 
akla hitabeder ve Kur'ân-ı kerîmin ve Peygamber Efendimizin bildirme- 
diği hususlarda akla müracaatı emreder. Akıl; her işde Allahın murad ve 
maksudu ile kulun ihtiyacını te'lif ve amelî hayatı teshil eden bir ilâhî ni- 
mettir. Hakikati aratan, bulduran İlâhî bir ışıktır. Akıl bu işi görmezse ya 
mahlûk zarar görür veyahut Din, amelî, tatbikî kabiliyyetini bu nokta- 
da kaybeder. Buna karşı (ne olursa olsun) diyemeyiz. Allah, Kur'ân-ı ke- 
rîmde: (Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı 
kurtarmak ta bütün insanları ihyâ etmek gibidir.) buyuruyor. Bir insa- 
nın hayatı bu kadar mühim iken milyonlarca insanın hayatını nasıl ihmal 
ederiz. Peygamber efendimiz: (kolaylaştırın, güçleştirmeyin) buyuruyor. 
Bu hakikatlere karşı neme lâzım diyemeyiz, Allaha ve Allahın halkına alâ- 
kasız    kalamayız.    Onu    müşküllerinden    kurtarmalıyız.    Allahı   seviyorsak 

                                                                                                                            ./. 
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yet bu zümrededir. Onların Dinde ve insaniyette inkişâfı neye 
ihtiyaç gösterir? diye düşünelim: 

1) Allahın insandan istediklerini bilmeğe, 

2) Aklı ile başbaşa kalmağa, 

3) Aklın serbest buluşlarına mâni olacak geri ve dar zihni- 
yetli kimselerin müdâhale ve tahakkümünden vâreste kalmağa. 

       Bakınız, Kur'ân-ı kerîm ne buyuruyor: 
       (57 - 17): «Akıl edip düşünesiniz için size âyetlerimizi açık- 
 ladık ve bildirdik.» 

(39 - 18(17÷18)): «Yâ Muhammed, kelâmı işidip [Kur'ân-ı kerîmin 
dediklerini öğrenip] onun iyisine tâbi' olan kullarımı müjdele, 
Allahın hidâyet ettikleri onlardır. Ve kâmil akıl sahipleri de on- 
lardır.» 

 
halka sevgimizi candan alâkalarla göstermeliyiz, halkın ıstırabına karşı acı 
duymalıyız. Duymazsak Din, îmân, mefhumunda biz hiç bir şey değiliz, 
Îmânın iktizası alâkadır. Dinin iktizası yardımdır, kurtarıcılıktır, koru- 
yuculuktur. İnsanı kalkındırmak, insanca yükseltmek, Allahın irâdesine 
uyarak onları mes'ut, bahtiyar kılmaktır. Allahla alâkamızın eseri ilâhî 
gayret ve merhamettir. Gayretin merhametin ve neticesi olan alâkaların 
icablarını ihmal edersek işte o vakit halk müşkül duruma girer. Ya Dinin 
iktizasını güçlükle ve zararla yapmağa çalışır veyahut ye'se düşer hepsini 
olduğu gibi bırakır, ya'ni alâkasızlık yüzünden her şey ziyan olur. O va- 
kit de Allah alâkasız bilginlerden hem halkın hakkını hem de kendi hak- 
kını arar. 

Müteassıp; akla kıymet vermemekle hayatî bir mevzuu inkâr etmiş 
olur. Akıl; Allahın ilham nûrudur ki beşerde her gün ışığını gösterir. 
Kur'ân-ı Kerîm; vahyin ifâdesidir. Fikir; ilhamın ifâdesidir. Kur'ân-ı Ke- 
rîmin bildirdiğine göre, vâkıa fücûrunu da takvasını da ilham buyuran 
Allahtır. Fakat fücûr ile takvâyı ayırd eden Kur'ân-ı kerîm vardır. Nele- 
rin fücûr, nelerin takvâ olduğunu o gösterir. 

Akla yer vermemek, kul vesâyetine ihtiyaç arzetmektir. Halbuki 
müslümanlığın reşidlik vasfı böyle b ir  esareti, kulun kul irâdesi ile hare- 
ketini   kabule   müsait   değildir.    Müslüman;    Kur'ân-ı  kerîme   ve   Peygamber 

./. 
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(İnsan; her ne olacak ise olsun, fakat kendi aklını kullana- 
rak olsun) esasındaki Allahın irâdesi: 

Kur'ân-ı kerîmden: 

(8 - 44(42)): «Helâk mi olacak? beyyine ile helâk olsun. Hayat 
mı bulacak? beyyine ile hayat bulsun.» 

(Beyyine) aklî delil demektir. 
İmdi, bu âyet-i kerîmeden edineceğimiz fikir şudur: 

İnsan; ne olacak ise olsun, elverir ki aklını kullansın, her 
şeyin âkibetini mukadderat tayin eder. İnsanın tesellisi aklını 
kullanmış olmasıdır. Zirâ, akıl mukadderatı değiştiremez, neti- 
ceye kader hükmeder. Ancak iyi niyetle aklını kullanan adam- 
dır ki vicdanen müsterihtir ve mes'ul değildir. Binâenaleyh in- 
san kendi aklına tâbi' olmalıdır. Vasiy elinde oyuncak olmama- 
lıdır,  rüşdün  iktizası  budur.  Aksi   halde   şunun   bunun   elinde,  kâh 

 
Efendimizin harekâtına bakarak ve her işde aklını kullanarak 
doğrudan doğruya Allahla işini görmek hürriyet ve mükellefiyetindedir. 
Başkasının aklını kullanan vesâyet altına düşer, rüşd sâhibi insana aklını 
kullanmak için Kur'ân-ı kerîm ve Demokrasi kanunları kâfidir. Allahı 
kimse temsil edemez. O kemâl, o hikmet, o merhamet kimsede yoktur. 
İmdi müslümanla Allah arasına sokulmağa kimseye yer yoktur. Beşeriy- 
yet ıstırap çekiyorsa; sebebi Allahtan gayriye gözü bağlı kendini teslim 
edip aklını kullanmadığındandır. 

Dünyanın neresinde, ne vakit Din; siyasete âlet edilmişse bu suret- 
le edilmiş ve mühim zararlar ortaya çıkmıştır. Aklını kullanmıyan bir çok 
insanların, bir politikacının aklına uymaları neticesi bu zararlar meyda- 
na gelmiştir. Çünki onlar, hak ve hakikati bilmeksizin akıllarını kullan- 
maksızın aldatılmışlar, fesat yolunda şunun bunun ihtiraslarına hınçla- 
rına âlet edilmişlerdir. Hak ve hakikatten yâni Dinden habersiz, ve aklını 
her işde kullanmak mükellefiyyelini duyamıyan insanlar, bir kelime ile 
demokrasi terbiyesi ile yetişmemiş kitleler mevcut oldukça, politikacılar 
onları aldatmak imkânına mâliktirler. İmdi kitleleri aydınlatmaktan, hak 
ve hakikati benimsetmekten, her ferdi insanlık haklarına sahip ve şuurla 
hareket eder bir demokrat fert haline koymaktan başka emin yol yok- 
tur. Bütün dünyanın ihtiyacı bunadır. 
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sağa kâh sola çekilerek ve başkalarının politikalarına, fesat iş- 
lerine âlet edilerek insan ziyan olur. Böylesi, Allaha, cemiyete, 
insanlığa değil, ancak politikacıların ihtiraslarına hizmet etmiş 
olur. 

İmdi: 
İnsanların temiz, doğru bilgi edinip akılları ile inkişaf ede- 

bilmeleri ve yanlış telkin ve ta'limlerden selâmette kalmaları 
için [kontrolsuz] ağız telkinlerine değil, mâhiyeti belli yazılarla 
basılmış risâlelere ihtiyacı vardır. Okumak bilmiyenlere de yine 
bu risâleler aynen okunarak maksat te'min edilmeli, şifâhî tel- 
kinlere ve bu yüzden yanlış ve zararlı telkinlere meydan veril- 
memelidir. 

Meselâ : 
İbâdullahın anlayacağı bir ibâre ile herkesin her zaman 

bilmesine lüzum olan bilgiler [yani Allahın emirlerini ve nehiy- 
lerini ve ahlâkî düstûrları, iyi muâşeret esaslarını hâvî mâlû- 
mat] basılıp yayılırsa rüşd devrinin hakkı verilmiş olur. Ve halk 
şunun bunun insafına kalmış telkinlerinden; ağızdan ağıza ya- 
yılıp gelen doğruluğu meşkûk bilgilerin, tatminkâr olmıyan ve 
daha ziyade aksi te'sirleri görülen fena neticelerinden bu su- 
retle kurtulmuş, selâmet bulmuş olacaktır. Her kesin ihtiyacı 
doğruya, iyiyedir. Yüreğe teselli ve ümit verecek, hayatta sa'yi 
teşvik edecek ışıklaradır. 

 
Âyet-i kerîmenin (2 - 185) devamı: 
«Sizden o ayı görenler; onu oruç tutsunlar. Hasta olan ve 

seferde bulunanlar için diğer günlerden, adedince oruç tutmak 
vardır. Allah size kolaylık murad eder, güçlük istemez; tâ ki 
oruç müddetini ikmal, buna hidâyetinden dolayı Allahı tekbîr ve 
ta'zim edesiniz ve size olan ni'metine şükreyleyesiniz.» 

Oruç zamanı   : 
(2 - 178(187)):  «Fecrin  siyah  hattından  [çizgisinden]  beyaz  hat 
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tebeyyün edinceye kadar [belirme fark oluncaya kadar]   yiyip 
içiniz ve sonra orucu geceye kadar tamamlayınız.» 

Oruçlu iken : 
(2 - 187) : «Oruç gecelerinde kadınlarınızla mücamaat; size 

helâl kılındı. Onlar sizin için ve siz de onlar için libas'sınız. Al- 
lah-ü-taalâ sizin nefsinize aldandığınızı bildi. Tövbenizi kabul ve 
günahlarınızı af etti. Bundan sonra zevcelerinize yaklaşınız ve 
Allahın sizin için yazdığı şeyi isteyip arayınız. [Yâni Allahın 
oruçtan murad ve maksudu olan şeyin ne olduğunu düşünüp 
anlayınız ve ona göre hareket ediniz.]»   [68] 

 
ALLAHIN  MURADINI  KULUN  İHTİYACI  İLE 

KOLAY  TE'LİFTE  AKLIN  YARARLIĞI 

Ramazan günü ve gecesi neler orucu bozar, neler bozmaz, bu mev- 
zu' her oruçlunun her zaman fikrini işgal eder. İslâm mezheblerinin mü- 
essisleri de pek tabiî olarak her içtihadda tamamiyle birleşememişlerdir. 
Çünki kanaatlarda fark görünmesi tabiîdir. Evvelâ şunu bilelim ki insan- 
lar beş meşreb üzerine yaradılmışlardır. 

1) Sağcı 
2) Solcu 
3) Mu'tedil sağcı 
4) Mu'tedil solcu 
5) Sağ ve sol ortası merkez 
İnsanlardaki bu meşreb tezâhüratı ,her toplulukta kendini gösterir. 
İşte mezheb müessislerinde de bu hal kendini göstermiştir. Nitekim 

içtihad kapısını açık tutan şi'a mezhebi mensublarının faal beş müctehi- 
di vardır. Şi'iler kendi meşreb ve temayüllerine göre bunların birini seçer, 
kendine önder edinirler. Ve her önderin içtihadını takibeden kimse kendi 
önderinin esas içtihad kitabını ve ara sıra neşrettiği içtihada müteallik 
yeni fikirleri hâvî risâleleri okurlar. İçtihad kapılarının açıklığı iktizası 
her müçtehid, bir içtihad mevzuunda yeni fikirler, kanaatler edinince bu- 
nu tarafdarlarına neşrederler. Bu beş müçtehidin kanaatleri arasındaki 
farklar; fikrin muhafazakârlık yâni taassub ile serbest düşünce arasın- 
daki dereceleridir. Allahın muradını muhafaza etmekle beraber aklın 
müsaade ettiği derece serbest düşünerek halkın işini kolaylaştıranlar, 
içtihaddaki esas gayeye âzamî derecede hizmet ederler. Fikir dereceleri- 
ne göre bazı misaller: 

./. 
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Bu âyet-i kerîmenin nihayeti şöyledir : 
«Fecrin siyah hattından, beyaz hat fark edilinceye 

[ya'ni edilecek derecede ortalık ağarıncaya] kadar yiyip içiniz ve 
sonra orucu geceye kadar [tutup] tamamlayınız.» 

HAC  VE  KURBAN 

(5 - 100(97)): «Allah; Beyt-i Harâm olan Kâ'beyi ve Hac ayını ve 

 
1) En sağcı meselâ: Bu şey; bir müslüman eliyle satılmadıkça yen- 

mez der ise: 
2) Daha mûtedili; (bu şey ateşten geçince yenir) der. 
3) Daha mûtedili, (ateşten geçmeğe hacet yok, yıkanınca da yenir) 

der. 
4) Daha mûtedili, (külfete hacet yok, tozu alınınca yenir) der. 
5) Diğeri; temiz olduğuna kanaat hasıl olunca, o hiç bir merasime 

tâbi olmadan yenir der. 

            Şimdi Ramazan mevzuuna gelelim:                             . 
            Kur'ân-ı kerîmde sarahat şu   üç esasta toplanıyor:                                        . 
Bir günü oruçlu geçirmek için bir şey yememek, bir şey içmemek 
ve cinsî münasebette bulunmamak şarttır. Oruç böyle tutuluyor. Ve bun- 
lar yapılırsa oruç bozuluyor. 

Fakat üç esasın etrafında ikinci, üçüncü, dördüncü derecelerde bir 
takım meseleler ortaya gelmiş ki bunlar için ba'zıları bozar, ba'zıları da 
bozmaz demişler. Yine ba'zıları da şu derecesi bozar, bu derecesi bozmaz 
demişler. 

Şahsen kendim şu fikirdeyim : 
Bütün bu teferuatın çeşidinin hallinde işe yarayacak elde bir ölçü, 

bir anahtar bulunmak lâzımdır. Bu ölçüyü ayarlamak için ise şu üç esası 
göz önüne almak lâzımdır: 

1) Allahın oruçtan murad ve maksûdu 
2) İnsanın yaşamak için tabiî ihtiyacı 
3) İnsanın elinde olmıyan zuhûrât ve nisyân 
Birinci ve ikinci esası te'lif edecek olan akıldır. Allahın nûru olan 

aklın burada ve her şeyde anahtar gibi kullanılmasından daha isabetli ve 
daha kifâyetli bir ölçü yoktur. 

İzâhı : 
1) Allahın orucdan murad ve maksûdu; insanın nefse hâkimiyyete 

alışmasıdır. O halde : 
./. 
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hacde kesilen kurbanları insanlar için mâişete [geçime] medâr 
kıldı [geçim vesiylesi, geçim sebebi kıldı.]»    [69] 

En evvelki beyt: 
(3 - 96) : «Halkın ziyareti için en evvel tesis olunan Beyt; 

Mekkedeki Beytdir. Mübârek ve âlemler için mahz-ı hidâyettir.» 

(97): «Onda âyât-ı beyyinat vardır ki bunlardan biri (ma- 
kam-ı İbrâhîm) dir. O beyte giren emin olur. Yolu bulan ve kud- 
reti olan üzerine Allah için hac farz kılındı. Bunu inkâr eden 
kendine zarar verir.» 

 
Nefsin istiyeceği her şey orucu bozar. 
Fakat : 
İhtiyaç zuhurunda sıhhati te'min için insanın yapmağa mecbur ola- 

cağı bir takım şeyler olduğu gibi, yine sıhhî bir ârıza neticesi insanda zu- 
hur edecek ve men'i insanın elinde olmıyan haller var ki bunların da 
orucu bozmamaları mantıkî olur diye düşünüyorum. 

Ba'zı misallerle izah edeyim: 
1) Vücude sürülen veya vücudun içine dıştan şırınga edilen ilâçlar, 
2) İstifrağ, 
3) Bayılmak, 
4) Boğazı veya dişi ağrıyan bir insanın ilâç ile ağzını çalkalaması ve- 

ya gargara etmesi veya burnuna ilâç çekmesi orucu bozmaz fikrindeyim. 
Fakat : 

 
HAC  VE  KURBANDA  GAYE 

Bu âyet-i kerîmeye göre Hacca gitmek ve kurban kesmekte gaye in- 
sanlara geçim te'minidir. 

Yâni Hacca gidenler ve orada kurban kesenler, Hicaz ahâlisinin ma- 
işetini temine vesiyle olacaklar ve Hicaz dışında Kurban bayramında kur- 
ban kesecek olanlar da fıkaranın et yemesini mümkün kılacaklardır. 

Hicaz ahalisi : 
 Hicaz toprağı zıraate elverişli olmadığından Hicazlılar hayvan bes- 

lemek ve hayvan yüzünden maîşetlerini temin etmek mecburiyyetinde- 
dirler. Varlıklılarının maîşetleri bu yüzden; varlıksızlara gelince onlar da 
kesilen kurbanların etinden istifade edecekler demektir. 

 İşte   hac   farîzesi   ile   mükellef    olanlar    oraya   gidecekler,   orada   kur- 
./. 
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           Kurbandan maksat: 
(22 - 37): «Kurbanın fıkaraya verilen eti ve akıtılan kanı 

Allahın rızâsını te'min etmez. Ancak sizden takvânız [dır ki] Al- 
lahın rızâsına isâbet eder.» 

Dikkat: 
Ba'zıları zan ederler ki [hâşâ] Allah kan akıtılmasından hoş- 

lanır. Halbuki Peygamber efendimiz buyurmuştur ki bir serçe 
kuşunun kesilmesine bile acıyanı Allah cehennemden korur. 
Yani   Allahın   istediği   merhamettir.   Çünki   Allah  sonsuz   derece 

 
Eğer insan: (şu ilâçlı su ile boğazımı gargara edeyim, susuzluğuma 

faydası olur) derse o vakit oruç bozulur fikrindeyim. Zirâ Allah her niy- 
yeti bilir. 

5) Başı ağrıyan bir adam sırf başının ağrısına fayda eder diye ko- 
lonya koklarsa câizdir. Fakat bu vesiyle ile hoşuma giden bir kokudan 
zevk alayım derse [nefsin arzusuna uymak dolayısiyle] câiz değildir fikrin- 
deyim. 

6) İnsan nefsini tatmin için bir çiçek koklarsa oruç bozulur. Alla- 
hın azametini, kudretini tefekkür için samimiyyetle bir çiçek koklarsa, 
oruç bozulmaz fikrindeyim. Zîrâ o tefekkür bir ibâdettir. İşte aklını kul- 
lanan insan, bu misallere göre şaşırmadan yürüyebilir. 

7) Oruçlu olduğunu unutarak insanın yediği içtiği şeyler orucu boz- 
maz. 

 
ban keserek bedelini Hicazlıya vermiş ve etini de fakir Hicazlılara yedir- 
miş olacaklardır. Yine o gelen hacılar, oradaki hayvanlara binerek kira 
bedelini Hicazlıya ödeyecekler ve orada yeyip içerek mukabilinde Hicaz- 
lıya para bırakacaklardır. Bugün Hicazda motorlu vasıtalar işliyor ve ya- 
bancılardan, nakil vasıtası olarak hayvan kullanmıyanlar nakliye ücretle- 
rini bu motorlu vasıtaların sâhipleri Hicazlıya verecekler. İmdi dışarıdan 
gelen hacıların kendi kurbanlarını Hicaz dışından getirmeleri veya ken- 
di nakil vasıtaları ile gelip onlarla Hicazda seyyahatları Allahın hac hak- 
kındaki esas muradına uymaz. 

Peygamber Efendimizin zamanında ve Hazreti Ebubekir'in, Hazreti 
Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin hilâfet ve riyasetleri zama- 
nında Hicaz; İslâm devletinin merkezi idi. Hac vesilesi ile dışarıdan ge- 
lenler, bir çok faydalar edinirlerdi. Zîrâ merkezde cemiyet, örnek bir 
idare kurmuş ve bu merkez kültür kaynağı olmuştu. İçtimaî hayat; yük- 
sek  vasıfları   hâizdi.   Cemiyette  tam   bir   emniyet,   tam   bir   tesânüt  ve  teâ- 

./. 
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merhametlidir. Allah; kurban kesilmesini kan aksın diye değil, 
fıkaranın et yemek imkânı hasıl olsun diye emir buyurmuştur. 
Bu âyet-i kerîmede ise Cenâb-ı Hak buyuruyor ki Allah sizden 
fıkaraya et yedirmenizden de daha mühim, daha şümûllu bir 
şey istiyor. O da takvâdır. Takvânın mânâsı: (başkasına fenalık 
etmemek ve elden gelen iyiliği başkasından esirgememektir.) 
Vâkıa kurban etinin fıkaraya dağılması da takvâdan bir şeydir. 

 
vün, tam bir kardeşlik ve birlik,  ve tam bir müsâvat ve adâlet vardı. 
Bunları ve islâm kültürünü yakından görüp edinen yabancı hacılar; özlü 
fikirler, güzel bilgilerle memleketlerine dönerlerdi. 

Hicaz, siyâsî ve kültürel merkeziyetini kaybettikten sonra : 
Müslümanlık genişledikten ve sahası içinde devletler teşekkül ettik- 

ten senra Hicazın merkeziyeti, hac esasına ve hac zamanına münhasır kal- 
dı. Burası, Hicaz dışındaki müslümanların senede bir buluşma yeri oldu. 
Kur'ân-ı Kerîm mü'minlerin kardeşliğini ilân eder. Erkek, kadın mü'min- 
lerin birbirlerinin velisi oldukları, birbirlerini iyiliğe sevk ve fenalıklar- 
dan men' ile mükellefiyetleri esasını vaz'eder ve mü'min kardeşlerin 
kendi aralarını islâh eylemelerini emreder. 

Tabiidir ki Hac vesiylesi ile buluşan müslümanlar; Kur'ân-ı Kerî- 
min bu emirlerinin iktizalarını ifa fırsatını bulmuş oluyorlardı. Ve binâ- 
enaleyh derhal hareket ve faaliyete geçmeleri iktiza ediyordu. Kardeşlik 
alâkalarını hayatın her sahasına teşmil etmek ve karşılıklı yardım imkân- 
larını temin için tanışmak, konuşmak, soruşturmak gerekivordu. 

Hicaza hac için gelenler; her milletin zenginleri idi. Yâni her mil- 
letin içtimaî, iktisadî, ticarî ve siyâsî sahada nüfuzlu kimseleri, ileri ge- 
lenleri idi. Orada karşılaşan böylelerin her biri diğerine hâlini ve ihtiya- 
cını soracaktı. Ve birbirlerine nasıl yardım edebileceklerini konuşacaklar- 
dı. Her sahada işbirliği etmeğe çalışacaklardı. Bin üç yüz senedir Hicaza 
gidenler bunları hakkiyle yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı idi bilmiyorum. 
Fakat ortada eserlerini görmüyorum. 

Demek ki Hicaza hac için gidenlerin zihninde bu muazzam gaye; kü- 
çüle küçüle bir ferdin günahtan kurtulup cennete girmesinden ibâret şah- 
sî bir menfaate inhisar ve inkilâp ediyor. 

Eğer hakikî gaye hacılara hâkim olaydı bu gaye zihinlerde yaşaya 
idi, müslüman devletler arasında harp olmazdı. Mezheb tefrikası; vahdet 
fikrine galebe çalmazdı. Mezheb gayreti, Allah gayretine üstün çıkmaz- 
dı. Hicazda kesilen kurbanlar topraklara gömülüp fakirler uzak sahada 
etsiz  kalmazdı.   Etler   ziyan   olmazdı.    İşbirliği   gayesiyle   muhtelif   [karmal 
                                                                                                                             ./.  
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Fakat öyle kurban kesenler vardır ki onlar takvâsızdırlar. Kur- 
banı bile haram para ile alırlar. Ve her gün işledikleri günahları, 
ettikleri haksızlıkları böyle kurban gibi şeylerle karşılayıp kur- 
tulmak isterler. Kurbanı keserler ve ondan sonra yine takvâsız- 
Iıklarına devam ederler. 

 
Haram ayında : 
(2 - 217) : «Senden haram ayında [hac ayında] kıtâl varmı- 

dır  [muharebe  edilebilir  mi]   diye   sorarlar.   De  ki  onda   kıtâl   bü- 

 
komisyonlar, cemiyetler kurulurdu. Her yüzden tedbirler alınırdı. Dev- 
let reisleri bu cemiyetlerin   hâmisi olurdu. 

Bu cemiyetlerin faaliyyeti sayesinde islâm milletleri müşterek bir 
kültür, müşterek tedbir takip edebilirdi. Hacıların, Hicazdaki her ihtiya- 
 cı te'min edilebilirdi. Hicazlıların da her sahada ihtiyaçları emniyyet al- 
tına alınabilirdi. Ve karşılıklı yardımlaşma ile dünya müslümanlarının sı- 
kı işbirliği her iyi niyyeti başarabilirdi. Hicazda et konserve fabrikası, 
 dalak, bağırsak, deri, boynuz işliyen fabrikalar kurulurdu. Kesilen kur- 
banların etleri derhal soğuk havalı depolara kaldırılır ve fabrikalarda iş- 
lenirdi. Yâni yenecek kadarı günü gününe yenir, fazlası gömülmeyip fab- 
rikaya devredilirdi. Bu kurban etleri konserve halinde ve hayvanın diğer 
teferruatı mâmûl halde harice satılır. Ve parası Hicaz fıkaranna bütün 
sene dağıtılırdı. 

Hatta fabrikalar kuruluncaya kadar kurbanların bir günde yenecek 
kısmı, kesilir, diğer kısmı peyderpey yenmek üzere canlı olarak Hicazın 
her tarafındaki fıkarasına dağıtılırdı. Bunun cevazı hakkında ictihad ve 
iftâ [fetva vermek] mümkün ve kolaydı. 

Zirâ Allah israfı ve ziyanı men eder. Hiç bir şeye yaramaksızın top- 
rağa gömülen hayvanların böyle heder ve ziyan olmasına Allah razı ol- 
maz. Etrafta etten mahrum, fakir sayısız insan varken; hayvanların yok 
edilip gömülmesi Din devrinde inanılır şey değildir. Yine Hicaz fıkara- 
sının menfaatine en faydalı bir surette kullanmak gibi meşru' yolu var- 
ken bu kadar hayvan nasıl ziyan edilirdi. İşte içtimaî işbirliği olsaydı Al- 
lahın kurban kestirmekte esas murad ve maksûduna tamamiyle uygun 
tedbirler alınmış olurdu. 

Aklın, hikmetin kaynağı Allahtır. Akıl ve hikmet nûru insanlara Al- 
lahtan tecelli edip geliyor. Kur'ân-ı kerîm akla hitabediyor. Kur'ân-ı ke- 
rîmdeki: (8 — 44(42)): (Helâk mi olacaksın? Aklî delil ile [mantıkla] hareket 
ederek   helâk  ol.   Kurtulacakmısın?   Yine  aklî  delil   ile  hareket   ederek  kur- 

./. 
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yük günahtır. [O ay emniyyet ayıdır. Her mahlûkun emniyyette 
bulunması matlûptur, av bile yapılmaz]. Halbuki Allahın yolunu 
kapamak, Ona küfretmek, Mescid-i Harâm'ı [Kâ'beyi] [ziyâret- 
ten] men' ile ehlini oradan çıkarmak, Allah indinde daha büyük- 
tür. Fitne katilden ekberdir [büyüktür.]» 

(14 - 3) : «Dünya hayatını ahırete tercih edip sevenler, ve 
Allahın  yolunu   bağlayıp   [kapayıp]  insanları   men'edenler,  ve   hal- 

 
tul) mealindeki emr-i İlâhî müslümanlar için akılsızlığa yer olmadığını 
gösterir. 

Hatırlayalım ki : 
Kur'ân-ı kerîmin nâzil olduğu devirde müslümanlar Hicazda bulu- 

nanlardan ibaret gibi idi. Bu gün her müslüman memleketinde olduğu gi- 
bi, o zaman Hicazda da kurban kesebilecek varlıklılar mahdud idi. Onla- 
rın kesdikleri kurbanları günü gününe fıkara yiyebiliyordu. Yâni kesilen 
hayvanlar gömülmüyor, yeniyordu. 

Hicaz haricindeki müslüman milletlerde kesilen kurbanlar nasıl 
gömülmüyorsa, orada da gömülmüyordu. Sonraları müslümanların hâ- 
riçte çoğalması ve kurban kesecek yüz binlerce müslümanın her sene 
ayni günde Hicazda kurban kesmesi neticesi kurban eti bir günde yene- 
cek miktarı aştıktan sonradır ki,  içtimaî bir tedbir alınmamak yüzünden 
etleri gömme zarureti hasıl oldu. 

İşte mesele buradadır. Allahın murad ettiği fıkaraya et yedirme hay- 
rı, içtimaî tedbirsizlik yüzünden pek mahdut kaldı .Fıkaranın gıdası top- 
rağa gömüldü. 

Para bakımından, hacca teşebbüs fikri de, bazı müslüman ferdilerin- 
de — meşru' sayılmıyacak az bir para varlığı ile — düşüncesiz tehâlükle 
belirmektedir. Zekât mükellefiyeti; insana neden bir servetin ele geçme- 
sinden bir sene sonra teveccüh ediyor? Bunun üzerinde düşünmek ve 
hac meselesini ona göre ayarlamak lâzımdır. 

Bir insan servet elde ettikten bir sene sonra, zekâtı vermekle mükel- 
lef oluyor. Çünki Allah o serveti ihtiyat olarak yani bilinmedik yerden 
zuhur edecek ihtiyaçlara karşılık olarak bıraktırıyor. İşte Allahın muha- 
faza ettirdiği bu servet; bir hac masrafını ancak karşılayacak bir halde 
ise, evde kalacak fazlası yoksa, onu hemen hacca gidip elden çıkarmak 
Allahın istediğinden fazla bir şey olur. Zira evde sermaye ihtiyatına muh- 
taç bir aile vardır. Dul ve yetim kalabilecek zevce ve evlâd vardır. Aile 
reisi    günahtan    nefsini   kurtarmak    için   yalnız   kendini   düşünürse,   velâye- 
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ki eğri yola çevirmek istiyenier; Haktan uzak ve dalâlettedir- 
Ier.» 

Diğeri :  
(50 - 23 ÷ 26(25 ÷ 26)): «Hayırdan men'eden ve başkasına taaddî 

[tecavüz ve tasallut] ve zulm eyliyen ve vahdâniyyetimize şekde 
[şüphede] bulunanı, cehenneme koyunuz.» 

Diğeri : 
(31 - 6):   «İnsanlardan   bazıları   vardır  ki,    insanları   bilgisiz 

 
tini taşıdığı diğer insanları, eline bakan kimseleri düşünmez, ihmal eder, 
ve eline geçen parayı olduğu gibi hac seferine sarf etmeğe kalkarsa, bu- 
nun Allahın rızâsına uyduğu umulamaz. Zira alâka ve yardımda insana 
Allah; en yakininden başlamasını emrediyor. Evvelâ iaşesi ile mükellef 
bulunduğu kimseler, ondan sonra muhtaç akraba, ondan sonra muh- 
taç komşular, ondan sonra tedricen daha ve daha uzakdakiler. 

Yukarıdaki âyet-i kerîmede hac ne için farz olmuş? kurban ne için 
kesiliyor? Bunlar malûm! Bu gün bir Türk hacca gitmek için meselâ bin 
beş yüz Türk lirasına muhtaç. Bunun takrîben beş yüz lirasını ikamet 
ve hareket masrafı ve kurban bedeli olarak Hicazda elden çıkarmağa 
mecbur. Buna mukabil de bin lirasını gidip gelme masrafı ve teferruatına 
sarfa mecbur. Hicazlılara bunun yalnız beş yüz lirası verilmiş iken bin li- 
rası açıktan sarf edilmiş oluyor. Şimdi Türk; evine dönerse; ihtiyat pa- 
rası yoktur, eve dönmezse zâten aile perişandır. İhtiyat paradan mah- 
rum, günlük ekmeğini günü gününe çalışıp kazanmağa mecbur olan bir 
adam temelsiz binada oturur gibidir. Bir rüzgâr onu sefalete düşürebi- 
lir. İmdi Allah daima akıl ve hikmetin icabına göre hareket etmemizi is- 
ter, netekim bir âyet-i kerîmede: 

[25 — 67]: «[Allahın makbul kulları onlardır ki] infak eyledikleri za- 
man [yani muhtaçlara geçimlik bir şey verip yardım ettikleri zaman] is- 
raf etmezler ve imsak de eylemezler, [kısmazlar, nekes de davranmazlar] 
ve bunun ikisi arasında kaaim olurlar» buyuruluyor. 

İşte: 
Müslümanlara göre her şey i'tidale bağlanır. Ve akıl ve hikmetin ik- 

tizası budur. 

Bundan fazla malûmat ve fikir edinmek istiyenler (Köylü kardeşe — 
Din bilgisi) adlı ve İlâhiyyat Kültür Te'lifleri Basım ve Yayım Derneğinin 
VI numaralı neşriyatı olan risalenin (HAC) bahsini okumaları şâyânı tav- 
siyedir. 
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[bir hakikate dayanmıyan fikirlerle] Allahın yolundan şaşırtmak 
ve âyetlerimizi istihza etmek için bir takım efsâneler satarlar 
[yayarlar] işte onlara zelîl edici azâb vardır.» 

Diğeri : 
(7 - 45) : «Şunlar ki insanları Allah yolundan çevirerek eğ- 

ri yola meylettirmek isterler, onlar âhıreti inkâr ile [âhıretteki 
âkıbete karşı pervasızlıkla] küfredenlerdir.» 

Diğeri : 
(47 - 1) : «Şunlar ki kâfir oldular, ve insanları Allahın yo- 

lundan men' ettiler. Onların amelleri zayi oldu.» 

Diğeri : 
(22 - 25): «Mescid-i Harâm'dan [Kâbe'den] insanları men' 

edenlere [azâb vardır.] 

Kâbeyi inşa edenler : 
(2 - 128(127)): «İbrâhîm ve İsmâîl, Beyt'in [Kâbenin] temel du- 

varlarını yükseltip ikmal eylediklerinde dediler ki: Yâ Rabbi bi- 
namızı bizden kabul buyur. Sen duamızı işidici ve niyâzımızı bi- 
licisin.» 

(129(128)):«Yârabbi bizi sana teslim-i mevcûdiyet etmiş kıl. Ve 
zürriyetimizden sana islâm ve ihlâs ile muttasıf bir ümmet çı- 
kar ve bize haccımızın âdâb ve erkânını göster ve tövbemizi 
kabul buyur. Zirâ sen tövbeyi kabul edici ve kullarına rahmet 
eyleyicisin.» 

Haccın âdâb ve erkânı : 
(2 - 196): «Allah rızâsı için hac ve (Ömre)yi tamamlayınız. 

Eğer men' olunsanız üzerinize bulabileceğiniz bir kurban vâcip- 
tir. Bu; kesileceği yere vâsıl oluncaya kadar veyahut kesilince- 
ye kadar başınızı tıraş etmeyiniz. Biriniz hasta olur veya başında 
bir ezâ [hastalık] bulunursa [ehram'dan çıkar ve tıraş olur.] 
onun için emniyet hâsıl olunca oruç veya sadaka veya kurban 
ile   fidye   vardır.     (Hac) ca   kadar   Ömre'den   istifade   edene,    kur- 
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bandan müyesser olanın kesilmesi lâzımdır. Bunu bulamaz ve- 
ya alamazsa hacda üç [gün]ve avdette yedi [gün] ki tamam on 
gün eder, oruç tutmak vâciptir. Bu ahkâm; ayâl'i Mescid-i Ha- 
râmda hazır olmıyanlar içindir.» 

Âdâb :  
(2 - 197): «Hac; mâlûm olan aylardır. O aylarda kendine 

haccı farz eden için hac günlerinde cima', fena söz, günah işle- 
mek, kavga etmek yoktur.» 

Ticaret : 
(2 - 198) : «Hacda Rabbınızdan fazıl ve ihsan istemenizde 

[ticaret etmenizde] günah yoktur. Arafât dönüşü Meş'ar'il Ha- 
ram'da Allahı zikrediniz. Sizi hidâyete mazhar eylediğinden do- 
layı onu zikr ediniz. 

İstiğfar : 
(2 - 199): «Sonra insanların dönüp dağıldığı yerden dönüp 

dağılınız. Ve Allah-ü-taalâya istiğfar ediniz. Allah mağfiret, mer- 
hamet edicidir.» 

Zikir : 
(2 - 200): «Hacca müteallik ibâdetlerinizi tamamladıktan 

sonra Allah-ü-Âzim-üş-şânı babalarınızı zikreylediğiniz gibi ve 
hatta ondan ziyade zikreyleyiniz.» 

Hac menâsik'i : 
(2 - 203): «Sayılı günlerde [hac günlerinde] Allahı zikredi- 

niz. Allahtan ittika edenler için bu günlerin menâsik'ini ta'cil ile 
iki günde ikmalde günah olmadığı gibi te'hir ile [üç günde] edâ'- 
da dahi günah yoktur.» 

Kurbanların zebhinde : 
(22 - 36): [Kurbanlık] o; deve veya öküzü ayak üzeri iken 

kestiğinizde Allahın ismini zikredin. Yan üstü düşüp can verdi- 
ği vakit onun etinden yiyin. Dilenen ve dilenmeyen fıkaraya da- 
ğıtıp yedirin. O hayvanları size şükredesiniz için müsahhar kıl- 
dık[edindirdik.]» 
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ZEKÂT 

(2 - 43): «Zekâtı verin.» 

Diğeri : 

(2 - 110): «Ve zekâtı verin. Nefsiniz için hayırdan ve hase- 
nattan gönderdiğiniz her şeyi Allahın yanında bulursunuz. Al- 
lah-ü-taalâ her işlediğinizi görücüdür.» 

Diğeri : 
(30 - 39) : «İnsanların mallarında ziyâde olması için verdi- 

ğiniz fazla bedel veya atiyye gibi şeyler Allah yanında [sevap] 
kazanmaz ve [ancak] Allahın rızâsını murad ederek verdiğiniz 
zekâttır ki kat kat artar.» 

Ya'ni: 

İnsana bir cemîle olsun diye verilen ve muhtac olmıyana 
verilen şeyler; ikram, hediye nev'inden olan şeyler ki sırf diğer 
insanın rızâsı, teveccühü kazanılmak için verilir. Böyle hususî 
maksatlarla verilen şeyler sevap kazanmaz. Ancak Allah rızâsı 
için ve umumî maksatla verilen şeylerdir ki sevap kazandırır ve 
Allah insana verdiğinin kat kat karşılığını verir.» 

Meyve zekâtı : 
(6 - 141) : «Bunlar [meyve ağaçları] meyve verdikleri za- 

man onlardan yeyiniz. Toplandığı zaman zekâtını veriniz, ve is- 
raf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez.» 

Diğeri : 
(6 - 141) : «O Allahtır ki çardaklı ve çardaksız bostanlar, 

hurma bahçeleri, lezzeti muhtelif mezrûât, yaprakları birbirine 
benzer ve meyveleri benzemez zeytin ve nar ağaçları yarattı. 
Bunlar meyve verdikleri zaman onlardan yeyiniz ve toplandığı 
zaman zekâtını veriniz ve israf etmeyiniz. Zirâ Allah müsrifleri 
sevmez.» 
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Zekât müeyyideleri : 

(92 - 5 ÷ 7): «Şu kimse ki zekâtını vere ve Allahtan ittika 
ede ve sevap ve mükâfata îmân eyliye; biz ona kolaylık ve raha- 
ta götüren yolu kolaylaştırırız.» 

    (8 ÷ 11(8÷10)): «Şu kimse ki nekeslik ve Allahın mükâfatından 
istiğna ede, ecr-ü sevabı inkâr eyleye; biz ona güçlük yolunu ko- 
lay eyleriz.» 

Vay [başlarına] : 

(107 - 4 ÷ 7) : «Vay... [başlarına] o namaz kılanlara ki na- 
mazlarından gâfillerdir. Onlardır ki riyâ ederler ve zekâtı ver- 
mezler. 

Dikkat : 

Görülüyor ki namaz farîzesi mühimdir. Fakat zekât farîzesi 
daha mühimdir o derece ki namaz kılmıyana cebir icra edilmez, 
fakat zekâtı vermiyenlere cebir icra edilir. Zekât fıkaranın hak- 
kıdır. Fıkaranın hakkı; vermiyenlerden zorla alınır. Fıkara do- 
yurulmadıkça cemiyette aç, çıplak, yersiz, ilâçsız insanlar bu- 
lundukça o cemiyette muvazene teessüs etmez. Emniyyet takar- 
rür etmez, adâlet cârî olmaz. Böyle bir cemiyette ictimâî mânâ 
kalmaz. Cemiyet râbıtasını Allah gayreti, kardeşlik alâkası, in- 
sanlık hissi vücuda getirir. Bunun fi'lî nişânesi yardımdır. Bu 
ortaya gelmedikçe cemiyeti ancak diktatörlerin tazyiki devam 
ettirir. 

Zekâtın kimlere verileceği : 

(9 - 61(60)): «Sadakalar [zekât olarak verilen şeyler]; fıkaraya 
ve zavallılara ve [tahsil] memurlarına ve kalpleri birleştirilecek 
olanlara, esirlikten kurtulacaklara, borcunu ödeyemiyecek hâle 
düşenlere, Allah yolunda çalışanlara, garib yolcularadır. Allah 
böyle farz etmiştir. Cenâb-ı Hak her şeyi bilir ve hikmetinin 
muktezâsını icrâ eyler.» 
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Dikkat : 

Zekâtın kimlere verileceğini gösteren bu âyet-i kerîmede- 
ki zümre vasıfları hakkında müzakerede bulunalım. [70] numa- 
ralı hâşiyeyi okuyalım. 

 
FAKÎR 

Kur'ân-ı kerîmin bildirdiğine göre: Ganî yani varlıklı; yalnız Allah- 
tır. [İmdi bütün mahlûkat ve bu meyanda] insanlar Allah fakiridir. Her 
insan; Allahın Allahlığına müftakir ve muhtaç fakirlerdir. Ve Allahın Al- 
lahlığı; yarattığı her mahlûkun ihtiyacını tatmini üzerine almıştır. 

O halde : 
İnsanın, kula fakirliği bâtıldır. Allahtan gayrisine avuç açan; ya bu 

hakikatten gâfil veya tereddî etmiş, ziyan olmuş, zilleti irtikâb ve bunu 
san'at edinmiş utandırıcı kimselerdir. 

Allahın istediği gibi hareket eden ve Allahın verdiği kabiliyyet ve im- 
kânları kullanan insan; kimseye avuç açmaz ve zillete düşmez. Peygam- 
ber Efendimiz bir Hadîs-i şerîfinde: «İnsanın izzeti, halktan istiğnasın- 
dadır.» buyuruyor. 

Netekim (İsveç) de ticaretle meşgul müslüman bir ahbabım anlattı. 
Bir Ramazan; Ramazanı Finlandiya müslümanları arasında geçireyim de- 
miş ve giderken de müslüman fıkarasına hediyeler götüreyim demiş, bir 
çok yünlü giyecek şeyler almış Finlândiyaya beraber götürmüş ve ilk işi, 
müslümanların reisini ziyaret ile kendini tanıtmak ve getirdiği hediye- 
lerin islâm fıkarasına dağıtılmasını rica olmuş. Fakat muhterem reis, 
tebessümle şu cevabı vermiş: (Allaha şükür müslümanların fıkarası yok- 
tur, hepsi müreffehtir.) 

İşte bu; Allahın yolunda yürüyen ve insanlık cevherini kullanan in- 
sanların Allahtan gayriye arz-ı ihtiyaç etmiyeceğine yerinde bir misaldir. 

Şimdi gelelim cemiyette fıkara diye vasıflandırılan kimselere âit 
mülâhazalara: 

Her insanın telâkki ölçüsüne göre fakirlik, farklı dereceler alır. Me- 
selâ: Bir fikre göre fakir; ekmeksiz olandır. Diğerine göre katıksız olan- 
dır. Diğerine göre gömleksiz, veya soğuktan korunacak bir giyeceği ol- 
mıyandır. Diğer birine göre ufak çocuklarına kâfi gıda veremeyenlerdir. 
Diğer birine göre çocuklarının sevdiklerini onlara veremiyenlerdir. Diğer 
birine göre yatağı veya yorganı olmıyacak derecede gelirsiz kazançsız ve- 
ya aile efradı kalabalık olandır. Kimine göre çalışamıyacak derecede ihti- 
yar veya muînsiz yetimdir. Kimine göre gelirsiz, muînsiz hastalardır. 

./. 
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        NAMAZ ABDESTİ   
                           . 

(5 - 7(6)):  «Ey mü'minler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü 

 
Aklıma hemen gelenleri bir misâl olsun diye kaydettim. Ve arzet- 

mek istiyorum ki: 
Her şeyde olduğu gibi fakirlik de bir telâkki meselesidir. Herkesin 

serbest düşüncesine göre bir içtihâdı meselesidir. Ve insan kimi fakir sa- 
yıyorsa zekâtını evvelâ ona vermeği ister. İstediğini yapmak da onun 
hakkıdır. Ancak umumî kaideler vardır ki müşterek düşüncelere onlar 
esas olabilir: 

Meselâ : 
Zekâtını verecek olan insan fakiri seçeceği zaman her cihetten Alla- 

nın rızasını göz önüne almalıdır. Ahbablık, ondan iyilik görmüş olmaklık 
veya gelecekte ondan iyilik ummaklık gibi hususî düşünceler, hususî alâ- 
kalar işe karışmamalıdır. Yâni daha muhtaç bir fakir varken, böyle alâ- 
kalı fakat daha az muhtacına zekâtı vermek doğru olmaz. Hele eli altında 
veya iaşesi uhdesinde bulunanlara vermek hiç doğru olmaz. İki fakir ayni 
şartları hâiz ise o vakit insanın kendi ahbabını tercih etmesi câiz olur. Zi- 
râ ahbablığın da bir hakkı vardır ki, o müsavi şartta ahbab tarafına bir 
ağırlık ilâve eder. 

Tercih ölçüsü: 
Fakirler arasında en muhtacını seçmek için umumî ölçü şu olsa ge- 

rektir.  
Evvelâ: 
Âciz açı doyurmak, âciz çıplağı giydirmektir. 
Müsavi şartlar içinde : 
Utanıp halini söyliyemiyenleri, halini söyliyenlere tercih etmektir. 
Komşuyu, uzaktakine tercih etmektir. 
Hasta olanı, hasta olmıyana, 
Çalışamıyacak derecede malûl olanı, malûl olmıyana, 
Garip, kimsesizleri, kimsesi ve alâka gösterebilecek etrafı olanlara 

tercih etmektir. 
Zavallılar : 
Zavallılar zümresine dâhil olabilecek şunlar hâtıra gelmektedir. 
Kazancı, maîşetini ve eline bakanların maîşetini te'mine kifâyet et- 

miyenler 
Çalışamıyacak derecede ihtiyar kimsesizler 
Çalışacak yaşta olmıyan kimsesiz çocuklar 
                                                                                                                ./.   
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ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız ve başınızı ve topukları- 
na kadar ayaklarınızı mesh ediniz [siliniz].»    [71] 

 
Bir felâkete uğrayıp varlığını kaybedenler; yangın, zelzele, su taş- 

maları gibi hâdiseler neticesi evini, eşyasını zahiresini kaybedenler 
Elinde olmayan sebeplerle fevkal'âde ahval neticesi işi bozulup ken- 

dini idare edemiyecek hale düşenler, borçlu düşenler, iflâs tehlikesine 
maruz kalan tüccarlar. 

Dikkati çok çeken cihetler: 
Yukarıdaki âyet-i kerimede görüldüğü üzere: 
1) Esaretten kurtarılacak köle ve câriyelere hürriyete kavuşmaları 

için efendilerine tazminat ve bedel te'diyesi 
2) Borcunu veremiyen borçluların borcunu ödeyerek onları iflâstan 

ve tazyikten kurtarmak 
3) Allah yolundaki çalışmalara tahsisat ayırmak 
4) Gariplere, yolculara yardım esası 
İşte bu esaslar üzerinde biraz duralım: 
Birinci maddede görüyoruz ki zekât yalnız ekmeksize veya gömlek- 

size mahsus bir yardım değil, bir cemiyetin ferdlerinin muhtelif tarzdaki 
sıkıntılarından kurtarılmaları için dahi, umumî mânâda bir kurtarıcılık 
işidir. Allahın hür yaşamak üzere yarattığı insanları kul tahakkümün- 
den, esaretinden kurtarıp insanlık hak ve hürriyetine kavuşturmak baş- 
ta geliyor. İşte Din bu kadar yüksek ma'nâda bir kurtarış ve kurtuluş ni- 
zamıdır. İnsanlara insanlık haklarım veren, bu hakka hürmet ettiren ve 
bunu Din ile te'min ve mukaddes kılan Allahtır. 

 
NAMAZ  ABDESTİ  ESASI 

Namaz abdestinin Kur'ân-ı kerîmdeki esası budur. Bu esasta görü- 
yoruz ki iki türlü yapılacak dört hareket vardır. 

Yâni: 
1) Yüz ve   2) el yıkanacak 
3) Baş ve 4) Ayak silinecek 
Fakat: 

      Hali hazırda Türkiyede gördüğümüz tatbik şekli hem teferruat 
ve tafsilâtlıdır, hem de ayak silinme yerine yıkanmaktadır. 
         Demek ki :                                       . 

                                                                              Abdest    keyfiyyeti;   evvelâ,   Kur'ân-ı  kerîmin    muhatap   tuttuğu   Hicaz 
./. 
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TEYEMMÜM 

Yukarıdaki âyet-i kerîmenin devamı : 

Eğer hasta ve seferde iseniz, yahut abdest bozmuş iseniz, 
veya   kadınlara   temas   etmiş   iseniz,   ve  de  [gusül abdesti için]  su 

 
Netekim (3) ncü maddede Allah yolunda çalışanlara kaydı bu esasla 

alâkalıdır. Allah yolunda çalışmak; ya müşterek bir hakkı müdafaa et- 
mek veya müşterek bir faideyi temin etmek yolunda çalışmaktır. İnsan- 
lık haklarını ve vicdan hürriyetini ihlâl için tecavüz edenlere karşı bu 
meşru' hakları müdafaa yolunda girişilen harp bu esaslardan birini teş- 
kil ettiği gibi, cemiyetin ilmî ve medenî seviyesini yükseltmek için ve bir 
cemiyet efradını müreffeh yaşatmak için veya yaşamasını kolaylaştırmak 
için muhtaç olduğu şeyleri ona te'min üzere girişilen mübrem faydalı iş- 
ler dahî Allah yolundaki çalışma esaslarına girer. 

Borcunu veremiyenlere yardım: 
Hiç bir medenî kanun; cemiyet içinde borcunu veremiyenlere hiç 

karşılıksız olarak nakdî yardımı mükelleflere tahmil etmiş değildir. Ka- 
nunları koyanlar bu güne kadar o salâhiyyeti kendilerinde görememişler- 
dir. Ya'ni cemiyet içinde ma'nevî alâkanın iktiza ettirdiği fedakârlığı 
mecburî bir mahiyette halka teklif etmeği göze alamamışlardır. Bir ada- 
mın komşusu, ihtiyaç içinde kıvranır, hastalıktan inler, borçlu düşer, 
borcunu ödeyemiyecek bir duruma yuvarlanır. İflâs tehlikesiyle karşıla- 
şır. Fakat buna karşı komşuları kanunî bir imdad mükellefiyeti taşımaz- 
lar. İş tamamiyle vicdanlarına merhametlerine kalır. Kanunda komşuyu 
fedakârlığa şevke mecbur edecek ne madde vardır ne müeyyide. 

İşte ancak Allahın Dini, Allahın nizamıdır ki bütün varlıklardan her 
sene zekâtı toplar, ve sınıf sınıf muhtaçlara ve bu meyanda borcunu öde- 
yemiyenlere de verir. Ve cemiyetin iflâsa sürüklenen uzuvlarını kurtarıp 
itibare iade eder. ./. 

 
ikliminin hususiyetine ve Hicaz ahalisinin o günkü hayat şartlarına göre, 
tatbik kabiliyeti olacak surette emir buyurulmuştur. 

Meselâ: çorap ve kundura giydirmiyecek derece sıcak olan ve ayni 
zamanda suyu pek az olan bir iklimde ve zıraati, ticareti mahdut ve aha- 
lisi dolayısiyle fakir ve bir kısmı çorapsız ve ayakkabısız bir sahada aya- 
ğı yıkatmaktan ziyade ayağın tozunu toprağını sildirip namaza durdur- 
mak elbette daha amelî ve daha ma'nâlı olur. Ayağı çıplak yaşayan kim- 
se  su  bulsa dahi,  ayağını   yıkadıktan   sonra   madem  yine  yere  basacaktır,   bu 

./. 
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bulmazsanız temiz toprakla teyemmüm ediniz, ve o toprakla yü- 
zünüzü  ve  ellerinizi  mesheyleyiniz  [siliniz]   Cenâb-ı   Hak  size  güç- 

 
Gariplere, Yolculara yardım: 
Gariplere, yolculara yardım; içtimaî hayatın alâka şumulünde son 

yüksek haddi teşkil eder. 
Sevk-i tabiî ile insan, en yakınlık duyduğuna karşı ve yakınlığı de- 

recesinde alâka duyar, ve alâkanın iktiza ettirdiği fedakârlığı icraya 
meyl eder. İşte garipler, yolcular haklarında en uzaklık duyulan kimseler- 
dir. Fakat onların da Allahın kulları ve insan oldukları düşünülürse bir 
insan gurbete neye çıkmıştır. Elbette bir fayda için, kime güvenmiştir. Al- 
laha ve insanların ilâhî ve insanî alâkasına! Bu cihet de hatırlanırsa ga- 
rip; yerliye yakınlaşır, kapı komşudan farksız bir mahiyyet edinir. Gari- 
bin yabancılara, yabancıların garibe nazarları, duyguları birleşir. 

İşte Cenâb-ı Hak garibe yardımı, şunun bunun insafına ihtiyarına 
ve kültürüne bırakmıyarak bu esasa bağlamış, bunlar hakkında yardımı 
kanunlaştırmış ve umumî zekât vergisinden bunlara hisse ayırmıştır. Her- 
kese de yerli ile yabancı arasında insanlık alâkalarında fark olmadığı der- 
sini vermiştir. 

Kalpleri birleştirilecek olanlar: 
Âyet-i kerîmede kalpleri birleştirilecek olanlara da zekâttan hisse 

ayrıldığı görülmektedir. 
Bunlar yeni islâm olan putperestlere tahsis edilmişti. İslâm olmak- 

la onlar; putperestler içindeki mal ve mülklerini gözden çıkarmış ve hi- 
dâyeti dünya mal ve mülküne tercih etmiş oluyorlardı. İşle bunlar o yüz- 
den sıkıntıya düşmesinler, maîşetlerini temin etsinler, meşrû bir iş tut- 
sunlar diye Allah; İslâm cemaatını, bu yeni uzuvlarına zekât hissesiyle 
yardıma sevk ediyor. Ve bu yardımı, içtimaî muâvenet esaslarından biri 
olarak göz önüne koyuyordu. 

 
sefer ayak yalnız toz değil üstelik çamur dahi olacaktır. O halde ayağı sil- 
mek ile iktifa, maksada göre işin en amelîsidir. [Bu halde yaşayanların 
ancak bir sedire çıkıp istirahate çekilirken veya yatağına girerken ayak- 
larını yıkadıkları malûmdur. Ve su bulma imkânı da ancak buna müsa- 
ittir.] 

Sonradan ilâve edilmiş ağız, burun yıkamalarına ve kulak ile enseyi 
silmelere gelince: 

Onlar pek yerinde olarak esasa ilâve edilmiş güzel teferruattır. Alla- 
hın murad ve maksadına tamamiyle uygundur. Esas; amelî olmak, bunun 
için   de   sâde   ve   basit   olmak   lâzımdır.  Sonra   zamana,   mekâna  ve  iklime 

./. 
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lük kılmak istemez ve size nîmetini tamamlamak ister. Ona şük- 
rediniz.»   [72] 

 
göre bu esasa; uygun şeylerin ilâvesi her yerde yerine göre mümkün olur. 
Netekim olmuştur. 

Şimdi burada çıkacak bir netice var: O da şudur: 
Sade olan esasa; zaman ve mekânın müsaadesi nisbetinde, maksada 

uygun, güzel teferruat ilâve olunacağı gibi; eğer bir gün herhangi bir sa- 
hada bir müs1ümana bu teferruatlı abdesti almak müşkülât gös- 
terir, ve netice abdesti terk ettirecek olursa o vakit derhal asla ve aslın 
sadeliğine dönmekten doğru bir şey olamaz. Netekim Peygamber Efen- 
dimiz dahi yerine göre kısa abdest almıştır. İşte Buharî-i şerîfdeki esas: 

Son senelerde Türkçe tab' ve neşredilen (tecrit tercümesi) adlı Bu- 
harî-i şerif kitabının vuzu' bahsinde mukayyet 114 üncü sıra numaralı 
hadîs-i şerîfde; râvîsi şöyle buyuruyor: 

(Resûlullah; Sallallâh-u aleyhi ve sellem, Arfe'den döndü. Cad- 
deye girince inip su döktü, ondan sonra abdest aldı. Şu kadar ki bu ab- 
desti hafif aldı.) 

Diğeri : 
131 nci sıra numarasında : 
(Resûlullah sallallah-u aleyhi ve sellemin; üzeri kılsız [deriden ya- 

pılmış] na'leyn [ayakkabı] giyip [ayağı] içinde [iken] abdest aldığını [yani 
ayağını çıkarıp yıkamadığını] gördüm.) 

İçimizde ibâdet etmek istediği halde (abdesti, gördüğü hâl-i hazır 
şekline göre almayı güç bulup) abdest almıyan ve abdest yüzünden Kur'- 
ân-ı kerîm okumaktan ve namaz kılmaktan uzak ve mahrum kalan ve 
mahrumiyetinin acısını her zaman duymakla beraber bir çare de bula- 
mıyan yurddaşlarımız var. Onlara söylenecek söz şundan ibarettir: 

1) Herkes  Allaha  karşı  kendi  amelinden  mes'uldür.    Ne  dünyada  ne 

 
GÜÇLÜK  VE  KOLAYLIK 

Gerek bu âyet-i kerîmede ve gerek oruç ve namaz bahislerinde gör- 
düğümüz âyet-i kerîmelerde Allahın her şeyde güçlüğümüzü değîl kolay- 
lığımızı ve şükür etmeklimizi istediğini öğreniyoruz. 

İşte mukaddes müeyyideleri: 
Oruç bahsinde: 
(2 - 185): «Allah size kolaylık murad eder, güçlük istemez.» 
Ayni âyet-i kerîmenin nihayeti: 

./. 
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NAMAZA  YAKLAŞILMAYACAK  HALLER 
 

BOY  ABDESTİ 
 

Çok sarhoşluk : 
(4 - 42(43)) : «Ey mü'minler, sarhoş olduğunuz halde söyledi- 

ğinizi   bilmedikçe   ve   yolcu  olmıyarak   cünub   olduğunuz  zaman 

 
mahşerde kimse kimsenin mes'uliyyelini üzerine alarak kimseyi kurtara- 
cak değildir. 

2) Bana bir kolaylık gösterecekler diye vakit kaybetme. Sen kendin 
başının çaresine bak, senin cehaletin yüzünden mes'ul tutulacak bilginler 
vardır. Fakat onların mes'uliyyeti, seni mes'uliyyetten kurtaracak değil- 
dir. İmdi, Allahın muradını göz ününe al, aklını kullan ve abdest husu- 
sunda esasa göre ne yapabileceksen yap. İbâdet hususunda da azamî ne 
yapabileceksen yap. Senin hakikatte abdestinin de ibadetinin de ölçüsü 
odur. Herkes ayni tâkatta, ayni gayrette, ayni şartları hâvi müsavî bir 
hayat içinde değildir ki yapabilecekleri de ayni ve ayni derecede olsun. 

Allah Kur'ân-ı kerîmde: «Kuluna ne verdi ise onun karşılığını is- 
tiyeceğini» bildiriyor. Vermediğinin veya vermediği derecenin karşılığını 
değil, hatta hiç bir şey vermediğinden hiç bir şey istemiyor. Netekim akıl- 
sızlar, mükellef değildir. Her türlü teklif onlardan sâkıttır, hastalık ma- 
zeret teşkil ettiği gibi sefer dahi tahfife sebep teşkil etmektedir. Allahın 
adaleti iktizası böyledir. 

İmdi: 
Bir gün gelecek de elbette işlerimi kolaylaştıracaklar, o vakit ben de 

namaza    başlarım   diye    gün   kaybetme!   Ne    biliyorsan    ne    yapabiliyorsan 

 
«[Tâ ki] ve size olan nîmetine şükredesiniz.» 
Namaz bahsinde: 
(73 - 20): «Namazda size Kur'ândan kolay olanı okuyun.» 

        Abdest bahsinde:                                . 
         (5 - 7(6)): «Cenabı Hak size güçlük kılmak istemez ve size nîmetini ta- 
          mamlamak ister ona şükrediniz.» 
         Alelumum Din bahsinde: 

(22 - 77(78)): «Ve Din emrinde [umûrunda] üzerinize güçlük kılmadı.» 
Diğeri: 
(2 - 256): «Dinde zorlamak yoktur.» 

./. 
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gusl etmedikçe [niyyetle ve emrolunduğu veçhile bütün vücutle 
yıkanmadıkça] namaza yaklaşmayınız.» 

 
hemen onunla ibâdete başla. Bir an evvel Allahın huzurunda kendini bul- 
mağa bak, orada sevin ve sevinç göz yaşları dök, hem de derdini dök. Al- 
lah senin sözünden ziyade yüreğine ve zavallı haline bakar, acır ve seni 
(elinde olmıyan şeyden dolayı) ni'metlerinden iltifatlarından mahrum et- 
mez. Tanıdığımız, güvendiğimiz, sımsıkı sarıldığımız Allah budur. Usûl, 
adâb, erkân, kıraat ve hareket gibi bilgilerimiz yoksa dahi şu candan Al- 
lah diye sarılmamız, göz yaşı dökmemiz yok mu işte o; her şeyin özüdür. 
Her şeyin hal dilidir. Meşhur atasözüdür: (Allah) diyen mahrum kalmaz. 

MÜLÂHAZALAR : 
Bazı kimseler abdestte kolaylık olsun diye deri ayakkabılarının me- 

selâ fotinlerinin dışına, bir de deri kaloş veya lâstik nev'inden bir dış 
ayakkabı daha ilâve edip giyiyorlar. Kış mevsimi için bu muvafıktır. Fakat 
bunu yaz ortasında en sıcak günde de giyenler olursa —ki olduğu var 
zannındayım.— bu acınacak bir mâhiyyet alır. Zira böyle çift derili veya 
lâstikli ayakkabı içindeki zavallı ayak pişer, hastalığa uğrar. Böyle mah- 
zurlu hale ise din müsaade etmez. 

Yine öyle yoksullar varmış ki geceleri yatak mahiyyetinde bir şey- 
leri olmadığından, kuru yere uzanıp yatarlar ve abdestleri bozulmasın 
diye kunduralarını da çıkarmazlarmış; fakat bu keyfiyyet günlerce de- 
vam edermiş. İşte bu da külliyen hatâdır, mahzurludur. Günlerce deri 
kunduradan çıkmıyan, hava almıyan ayak, fena bir hâle girer. Böyle fe- 
na duruma ayağın düşürülmesine Din müsaade etmez.  

Her şeyde aklımızı ve sıhhî bilgimizi öne alıp düşünmemiz lâzımdır. 
Böyle mahzurlu şeylerle din i t i lâf kabul etmez. Kabul eder zan edersek 
iftira etmiş, dinimizin kadir ve kıymetini düşürmüş oluruz. İnsan yirmi 
dört saatte bir ayağını yıkamalıdır. Din; medeniyyettir. Medeniyyet temiz- 
liktir. Ayağı yıkayacak su bulamasa dahi ayağı soyup bir müddet havalan- 
dırmalıdır ve zaruret varsa teyemmüm etmelidir. 

 
Hakikat: 
Hakikati bildiren mukaddes vesikalar yukarıda görülüyor. Dinin 

ne umumiyetinde, ne hususiyetinde güçlük yoktur. Allah insanların ko- 
laylığını istemiştir. Güçlüğünü istememiştir. Ve Peygamber Efendimiz; 
Dinden bir şey bilenlere şöyle emir buyurmuştur: 

«Bildiğinizi öğretiniz, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. İkrah ver- 
meyiniz, sevdiriniz.» 

./. 
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BOY  ABDESTİ  YERİNE  TEYEMMÜM 
 

Yukarıdaki âyet-i kerîmenin devamı : 
«Eğer hasta olur veya sefer üzerinde bulunursanız veyahut 

abdest  bozmuş  veyahut  kadına  temas  etmiş  iseniz ve  gusül  [boy 

 
Akıl ve mantığın lisanı : 

Madem din; Allahındır. Ve Allah hikmet sahibidir. Madem din, herkes 
içindir ve herkes müsavi tâkatta değildir. O halde dinde, her yaşta, her 
başta, herkesin tâkatine, imkânına göre mutlaka kolaylıklar olacaktır. 
Ve vardır; ya'ni her tâkatta, her imkânda, her gayrette bulunan herkesin 
bu mükellefiyetlerin tatbikinde işine yarayacak kolaylıkları var demek- 
tir. Allah herkese müsavî derecede gayret, tâkat, imkân vermiş değildir 
ki din mükellefiyeti kolaylıkta herkese müsavi ve ayni olsun. O halde ibâ- 
dette herkesin tâkati derecesinde mutlaka bir kolaylık vardır. Ve işte 
matlûp onu bulup kullanmak, ibâdetten âciz ve mahrum kalmamaktır. Zî- 
ra madem ki Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı kerîmde her kula ne verdi ise onun 
karşılığını istediğini bildiriyor. Yani çok verdiğinden çok, az imkân ve tâ- 
kat verdiğinden az istiyor. Ve her nev'i varlıkta esası bu ölçü teşkil edi- 
yor. İşte mukaddes müeyyideleri de bunlardır. 

(65 - 5(7)): «Allah bir kimseyi ancak ona verdiği kadarı ile mükellef kı- 
lar.» 

Diğeri: (6 - 152): «Biz bir nefsi ancak vus'ü takati [gücü] kadarı ile 
mükellef kılarız.» 

Diğeri: (4 - 27(28)): «Allah üzerinizden yükü [mükellefiyyeti] hafiflet- 
mek ister. İnsan zayif mahlûktur.» 

Diğeri: (94 - 5(6)): «Muhakkak güçlük ile beraber kolaylık vardır.» 
O halde :       
Herkesin gücüne göre ihtiyacı; bir kolaylığadır. Bunu da bulup be- 

nimsiyecek olan; mükellefin yine kendisidir. Vakıa kolaylıkları bilip de 
ibâdullaha bildirmiyen, ve bilhassa kolaylık yerine güçlüğe zorlıyan ve 
netice itibariyle maksadı da, halkı da ziyan eden kimseler varsa onlar 
dahi mes'uldür. Fakat onların mes'uliyeti halkı mâsum ve mâzur kılmaz. 
Zîrâ dinin islâmlık yâni rüşd devrindeyiz. Herkes işittiği her sözü aklın 
süzgecinden, ayarından geçirmek mükellefiyyetindedir. 

Dini yanlış anlıyan veya taassuba kullanan veya şahsî menfaate, po- 
litikaya âlet eden veya insanı cehennemle korkutarak, türlü azaplarla tet- 
hişçilik yapan, böylece korkuttuklarına karşı Allaha bir parçacık olsun 
merhamet, muhabbet payı bırakmıyan ve insanı korkuta korkuta kanık- 
satan,   Allahı;   gazabından    maada    bir    vasfı    ile   tanıtmıyan,   insanları   ibâ- 
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abdesti almak üzere bütün bedeni yıkamak için] su bulamazsa- 
nız pak toprakla teyemmüm edin, onunla yüzünüzü ve ellerinizi 
mesh eyleyin. Allah kullarını af ve merhamet edicidir.» [73] 

 
dete ve Allaha yaklaştıracağına kaçıran kimse varsa o acınacak kimse- 
dir. Zîrâ ruhta ve nefiste istifa görmemiş kimse demektir. 

Yoksa: 
İnsana; bilgin'in ağzına bakıp bir damla rahmet arayan câhil insana 

bilgin; nasıl ateş püskürür, nasıl kıyar. Böylece hem insana, hem yarada- 
nına nasıl eza eder. Allah ve Din hakkında câhile nasıl su-i zan telkin eder. 
Bu olamaz. Faraza olsa bile, bu günün insanı, rüşd mükellefiyeti taşıyan 
her müslüman; aklını kullanır. Ve yanlış telkinden kendini elbette ko- 
rur. 

 
TEYEMMÜM  ŞARTINDA  SU 

Cenâb-ı Hak teyemmüm müsaadesinde (su bulamazsanız) şartını  
koymuştur. Bu şartı iyice tahlil etmek pek lâzımdır. 

Hicaz arazisine göre kullanılmış olan bu şart o havali için pek yerin- 
dedir. Zira o havalide iklim senenin her mevsiminde, ayrıca ısıtılmış bir 
yere ihtiyaç hissettirmeden su dökünmeğe, yıkanmağa müsaitdir. Hicaz- 
da mühim ve asıl olan sudur. Yâni suyun bulunup bulunmadığıdır. Zîrâ 
o havalide akar nehirler, dereler yoktur. Yağmur dahi pek az yağar, su 
az birikir ve az müddet biriktiği yerde kalır. Bütün esas ihtiyaç kuyu- 
lardan ve yer yüzündeki birikintilerden güçlükle te'min edilir. Hele dış 
yollarda bu imkân azalır, su yerleri seyrekleşir. 

İmdi : 
Hicaz için bütün şart suyun bulunup bulunmadığına bağlıdır. Mu'- 

tedil veya soğuk iklimlerde ise hal berakis'dir. Deniz, dere, göl, kuyu gibi 
her türlü su yeri var, fakat hava ya müsaittir, ya değildir. Yâni soğuk ik- 
lim; mevsime göre ısıtılmamış bir yerde su dökünmeğe; yıkanmağa ya 
müsaittir ya değildir. Müsait değilse ya hamam bulup gitmek veya ka- 
palı, muhafazalı bir yeri ısıtıp yıkanmak lâzım gelir. Soğuk havada ne 
olursa olsun diye [hastalık ihtimallerini göze alıp] yıkanmak doğru değil- 
dir. Pervasız, şuursuz hareket meşrû değildir. Allahın istediği böyle değil- 
dir. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı kerîmde kendinizi tehlikeye koymayın buyur- 
maktadır. Peygamber Efendimiz de sıhhat bilgisini Din bilgisine takdim 
buyurmaktadır. Pervasız hareket edemeyiz, zirâ vücûd bizim değil. Alla- 
hın şuurumuza emânetidir. Şuur; bizim değil, Allahtan ceryan eden bir 
nûrdur. Her müşkülümüzü ışığında hal edeceğimiz bir İlâhî ni'mettir. 
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    HAKİKAT  VE  ÂKIBET 

DÜNYA  HAYATI 

Çile ve âkıbet : 
(11 - 50(49)): «Ezâ ve cefaya sabret. Âkıbet; müttakîlerindir. 

[Hayatın sonu; müttakîlerin ya'ni Allahtan sakınıp fenalık etmi- 
yenlerin ve iyiliği esirgemiyenlerindir]» 

 
Kendini tehlikeye atan kimse ne aklını kullanmış olur, ne de Allahın emâ- 
netine riayet etmiş olur. Ne de Allahın rızâsına uyan bir harekette bu- 
lunmuş olur. Allah; müşkül durumda kalmayalım diye kolaylık göster- 
miş, teyemmümü öğretmiştir. Binaenaleyh hava soğuksa, ısıtacak yerimiz 
yoksa veya ısıtacak vasıtamız yoksa veyahut ısınmasını bekliyecek kadar 
müsait vaktimiz yoksa, ya'ni resmî bir vazifemiz varsa teyemmüm ederek 
resmî vazifemizin başında vakitle bulunmak mükellefiyyetindeyiz. 

İbâdullahın işini kendi hesabımıza asla geciktiremeyiz, zîrâ kulların 
işi, bir kulun şahsî vazifesinden daha akdem daha mukaddestir. İşte bu 
suretle böylesi ma'zur olur. Hasta olmamak için soğukta yıkanmaktan çe- 
kinen dahi, hasta imiş gibi ma'zeretliler içine dahil olur. Teyemmüm et- 
mek hakkını edinmiş olur. Fakat böylesinin günlük resmî vazifesi bittik- 
ten sonra artık ilk şahsî işi; ısınmış bir yerde boy abdesti almak üzere 
yıkanmak olur. Bunu da mâzeretsiz ihmal, fazla te'hir doğru değildir. 

Eğer bir adam bir yeri ısıtacak kadar yakacak bir şey almaktan âciz 
bir fakir ise, elindeki küçük bir parayı ya ekmeğe veya yakacak şeye [ve- 
ya hamama] vermek şıklarından birini seçmek mecburiyyetinde ise, öy- 
lesi ekmeği tercih mecburiyyetindedir. Yakacağa veya hamama para ve- 
recek hale gelinceye kadar onun için teyemmüm meşru'dur. Hatta ken- 
dinden daha fakir bir adam kendisine müracaatla bugün ekmeğim yok, 
bana bir ekmek parası ver derse ve onun da elindeki nakid; yakacak veya 
hamam parasından ibaret ise hiç tereddütsüz o parayı ekmeksize vermek 
ve yine teyemmüm ile gününü idare etmek mecburiyetindedir. 

Kendi aklı ve içtihadı ile harekete kendini müsait görmiyenler ya'ni 
kendi içtihadlariyle rahatlık duymıyanlar ya bir mütahassıs kimseye me- 
selâ hekime müracaat edip danışırlar veyahut [bu imkânları yoksa] akıl- 
larına itimad ettikleri kimselere sorarlar ve kendilerine rahatlık verecek 
kanaati edinirler. Bu ve buna benzer hususatta yapılacak şey budur. Ko- 
laylıkla sorulabilecek kimselere danışmaktan ibarettir. 
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Diğeri :  

(29 - 1 ve 2): «İnsanlar, mücerred (îmân ettik) demekle be- 
lâ ve musibetlerle imtihan edilmeksizin terk olunurlar mı zan 
ederler.» 

Diğeri : 
(2 - 156(155)): «Sizi korku ve açlık, malda ve nufusda, meyve 

ve mahsulde noksandan bir şeyle imtihan edeceğiz. Yâ Muham- 
med, bu musîbetlere sabredenleri tebşîr et [hayırlı âkıbeti müj- 
dele.]» 

(157(156)):«Öyle sabredenler ki, onlara bir musîbet isâbet eder- 
se: «innâ l'illâh ve innâ ileyh'i râciûn [yani: (biz; Allah içiniz ve 
ona dönüp gidicileriz)] derler.» [74] 

 
DÜNYA  İMTİHANI 

Metindeki âyet-i kerimede [29 — 1 ve 2 de]: «İnsanlar; mücerred 
(îmân ettik) demekle, belâ ve musîbetlerle imtihan edilmeksizin terk olu- 
nurlar mı zan ederler?» buyuruluyor. 

«Evet; terk olunmazlar çünki îmân kâfi değildir. Ya'ni Allaha inan- 
dım demekle vazife bitmez, amel lâzımdır, amelde kemal lâzımdır. Alla- 
hın kemalâtının insanda zuhûra gelmesini Allah istemektedir, yine Allah; 
insanların ıstıfâ edip [musaffâ hale gelip] letâfet peyda etmesini istemek- 
tedir. Tâ ki insan, Allaha dönüp gelebilmek için muhtaç olduğu letâfeti 
peyda edebilsin. [Allaha rücû' bahsine; bundan sonraki 75 nci hâşiyede 
mufassalen temas zarureti olduğundan burada bu bahsi kısa tutuyorum]. 

İmdi: 
Allahın kullarını imtihan etmesi sözü şeriat mertebesinde irâd bu- 

yurulmuş bir kelâmdır, Allah kullarının her birinin teker teker tâkatleri- 
ni bilmez değil ki imtihan etsin. Her kulda ne varsa Allahtandır. Allahın- 
dır. Ve Allah içindir. Kul imtihanda Allahın verdiğini Allaha izhar ede- 
cektir. Kendinin kendiliğinden ilâve edeceği bir şey yoktur. Zirâ her var- 
lık gibi kudret ve kuvvet dahi kâmilen Allahındır. İmtihanın hakikatte 
mânâsı çiledir, ıstırabdır ve Allahın kulları Allaha dünyada peyda ede- 
cekleri yakınlık derecesinde çileler ve derece derece ağır çileler geçirir- 
ler ve terakkilerinin çabukluğu nisbetinde, çilelerin ağırlarına mübtelâ 
olurlar. Maksat; ıstıfadır. Istıfâ; evvelâ Allaha yakınlık daha sonra Allaha 
rücû' vesîlesîdir. Hakikî her safâ; ıstıfâ ile kaimdir. Ve ıstıfâ derecesi ile 
mütenasiptir. 
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Dünya hayatının boşlukları : 

(57 - 20): «Biliniz ki dünya hayatı, lehiv ve laib [oyalayıp al- 
datıcı, oyuncak oyun]dur. Aranızda tefâhür'ü [övünmeyi] mucib 
süs, ve ziynet, evlâd ve mal çokluğiyle mübahattan [sevinme- 
den] ibarettir. O; bir yağmur gibidir ki yerden çıkardığı nebat; 
kenarı [etrafı] sevindirir sonra kurur ve sapsarı görürsün, son- 
ra ufaklanıp parçalanır [toz gibi olur dağılır]. Âhırette kâfirlere 
şiddetli azab ve mü'minlere mağfiret [ve] Allahın rızâ [tecelliyâ- 
tı] vardır. Dünya hayatı [ise] ancak gurur metaıdır.» 

Diğeri : 
(28 - 60): «Size verilen şey; dünya hayatının metaı ve ziy- 

netidir. Allah indinde olan; daha hayırlı ve devamlıdır. Bunu 
taakkul edip düşünmezmisiniz?» 

Diğeri : 
(8 - 68(67)) : «Siz dünyalığı istersiniz, Allah sizin için âhıreti 

murad eder.» [75] 

 
ÂHIRET  MURADI 

Bu âyet-i kerîmeden hayatımızın âhıret safhasına ait Allahın mura- 
dını öğreniyoruz. 

Zirâ : 
Devamlı olan âhıret hayatıdır. Dünya hayatı; insanı âhırete hazırlar. 

Âhıret de insanı Allaha dönüşe hazırlar. Netice Allaha dönüştür. Allaha 
dönüş için ıstıfâya, dolayısiyle tekâmüle muhtacız; bu ıstıfânın asıl yeri 
dünyadır. Dünyadan sonra da tedrici olarak devam eder. Istıfâ temizlik- 
tir. Musaffa hale gelmektedir. İnsanı musaffa hale getiren Allahın sıfat 
tecellileridir. Bu tecelliler içinde, insan ruhunu tedricî latifleştirenler ol- 
duğu gibi çabuk latifleştiren de vardır. Çabuk latifleştiren merhamet te- 
cellisidir. Merhamet tecellisini harekete geçirmek için acındıracak hâdise 
lâzımdır. İşte bu hâdiselerin zuhûrat yeri dünyadır. Bu hâdiselere (çile) 
derler. İnsanı dünyada bir takım belâlar, musibetler, müzâyakalar karşı- 
lar. Acınacak hale koyarlar. Aİİc ıh acır ve çilenin ağırlığı nisbetinde çok 
acır çok acıması nisbetinde çok merhamet buyurur. İşte merhamet tecel- 
lisinin çokluğu ve genişliği derecesinde de insan ruhu çabuk letâfet pey- 
da  eder.   Kesâfetten   çabuk   kurtulur.   Bu   hal   insana,   Allaha   dönmek   imkâ- 
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Diğeri : 

(93 - 4) : «Yâ Muhammed sana âhıret dünyadan hayırlı- 
dır.» 

Müşrikler :  
(87 - 16÷19(16÷17)):«Belki siz müşrikler, dünya hayatını âhırete 

tercih edersiniz. Halbuki âhiret daha hayırlı ve devamlıdır.» 

Hakikati bilse : 
(29 - 64) : «Bu dünya hayatı; ancak oyuncak ve boş şeyler- 

dir. Asıl hayat; dâr-i âhırettedir. Eğer bunu bilse?» 

İttika edenler için : 
(4 - 75(77)) : «Onlara söyle ki dünyanın metaı azdır, ehemmi- 

yetsizdir. İttika edenler için âhıret hayırlıdır. Size kıl kadar zu- 
lüm olunmaz.» 

 
nını verir Zira dönüş letâfete ihtiyaç gösterir. Ve insan ruhu; latifliği 
nisbetinde bu yolda merhale merhale yükselir. Dünyada terakki çile yü- 
zünden çabuk olur. Âhırette ise Allahın latifleştirici sıfatlarının devamlı 
tecellileriyle daha tedrici olur, ve Allaha dönüş devam eder. Cennetde de 
mesafeler, dereceler alınır. Dünya çilesi; hastalık, maîşet darlığı, tazyik 
ve zillete düşürülmek gibi belli başlı nevileri ihtiva eder. 

Madem ki: 
«Dünyaya gökten geliyoruz ve sonra dünyadan göğe geçiyoruz. 

Acaba gökten gelirken mi letâfetimiz kifâyetsiz bulunuyor. Yoksa dünya- 
da mı kesâfetimiz artıyor?) gibi mukadder bir suale cevap şudur: 

Allaha rücû' için; ruhlarımızın Allahın ruhundan ilk üflendiği anda- 
ki ve zuhur noktasındaki letâfeti edinmesi lâzımdır. 

Halbuki: 
Üflenip zuhur etmiş ruhlarımız; semânın yedi tabakasında yer al- 

mışlardır. Bu tabakalar birbirinden letâfetçe farklıdır. Ruhlar dahi böy- 
lece birbirlerinden farklı letâfet edinmişlerdir. İşte dünyaya ruhlarımızın 
gelişlerindeki maksatların bir başlıcası da bu kesâfetlerin kısmen dünya 
hayatındaki çilelerle zâil olması içindir. [Malûmdur ki dünyaya gelmemi- 
ze sâik başlıca iki sebep daha vardır ki biri dünyanın îmân, diğeri ruh- 
ların tekâmülü ve bu tekâmül neticesi Allah kemalâtının insanda zuhura 
gelmesidir.    İşte   letâfet   veya   tekâmül;   dünyada   başlıyor   ve   ıstırap   yüzün- 
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ÂHİRET  HAYATI 

(13 - 24) : «Dâr-i âhıret ne güzel bir yerdir.» 

Diğeri : 
(12 - 109) : «Ve dâr-i âhıretin ittika edenlere daha hayırlı 

olduğunu akıl erdirip düşünmezler mi?» 

Diğeri : 
(83 - 15): «Onlar [günahkârlar] o günde Allahın rahmet ve 

didarından [cemal tecellilerinden] hicabdadırlar [örtülüdür- 
ler.]» 

Allahın indinde gün mefhumu : 
(22 - 47) : «Rabbın indinde bir gün; sizin saydığınız bin se- 

ne kadardır.» 

RÜCÛ'  —  ALLAHA  DÖNÜŞ 
 

      İNNÂ   L'İLLÂH    VE    İNNÂ   İLEYH-İ   RÂCİÛN 
 

Yukarıdaki âyet-i kerîmenin türkçesi: 
(2 - 157(156)): «Allah için'iz ve Ona dönüp gidenleriz.» 

Ey insan :                                                                                            . 

         (4(84) - 6): «Ey insan, sen Rabbına mülâkî oluncaya kadar dün- 
yada çalışır ve sa'y ve gayret edersin. Ve her halde Rabbına 
mülâkî olursun.» 

 
den hızlanıyor. Bu güzel neticenin husulüne ibâdetin de vesîle olaca- 
ğını Kur'ân-ı kerîmden anlıyoruz, zira ins-u cin'in ibâdet için yaratıl- 
dığı bildirilmektedir. Ma'lûmdur ki ibâdet, kulluktur. Kulluğun hem ma'- 
nevi hem dünyevî cebhesi vardır. Hem Allaha tapınmak hem de yer yü- 
zünde Allaha hizmet safhaları vardır. Tapınmak; Allahtan nûr celbine 
vesîle olur. Gelen nûr; insanı tasfiyeye yarar. Istıfâ, kemalâta yol açar. 
İlâhî gayret uyandırır, hizmet imkânlarını hazırlar. Netice; Hakka tâzîm, 
halka hizmet gayesi tahakkuka başlar. 
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Her şey Allaha rücû' eder : 
(19 - 40): «Muhakkak biz arza [yeryüzüne] ve üzerinde 

olan şeylere tevarüs eyleriz. Cümlesi bize rücû' ederler [dönüp 
gelirler.]» 

Mü'minlere müjde : 
(2 - 223): «Ve Allaha ittika edip Cenab-ı Hakka mülâki ola- 

cağınızı biliniz. Yâ Muhammed mü'minleri tebşîr et.» 
Dünyada hayır ve şerle imtihandan sonra : 
(21 - 35): «Biz sizi hayr ve şerle imtihan ederiz. Nihayet bi- 
ze rucû' edersiniz.» 

Diğeri : 
(45 - 15) : «Amel-i sâlih [iyilik işleri] işliyen onu kendi nef- 

sine işler, ve fenalık eden de kendi nefsine fenalık eder. Sonra 
cümleniz Rabbımza rücû' edersiniz.» 

Diğeri : 
(96 - 8): «Rücû'u Rabbınadır.» 

Gökler ve yerler Allaha dönerler: 
(57 - 10): «Semaların ve arzın mirası Allahındır.» 
Diğeri : 
(36 - 83): «Her şeyin melekût'u [hükümranlığı ve tasarru- 

fu] elinde olan Allah-ü-taalâ, her ayıb ve noksandan münezzeh- 
tir. Siz ona râci' olursunuz [döner gelirsiniz.]» 

Diğeri : 
(6 - 108): «Böylece her ümmete, kendi amellerini müzeyyen 

kıldık. Sonra onların rücu' edecekleri Allah-ü-taalâdır.» 
Bütün hayvanat Allahda haşrolup yok olurlar : 
(6 - 38): «Yerde yürüyen hiç bir hayvan veya iki kanadı ile 

uçan hiç bir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasınlar. Kitab- 
da hiç bir şeyi noksan bırakmadık, cümlesi Rablarına haşrolu- 
nurlar.» 

Diğeri : 
(10 - 4) : «Cümleniz ona [Allaha] dönersiniz. Allahın va'di 

hakdır.» 
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Netice: 

Allahdan geldik, Allaha dönüp gideceğiz. 

Allaha dönüp nurunda hal olmak için, her şey evvelâ bir 
evvelki aslına dönecek, ondan sonra Allaha intikal edecektir. 

Meselâ insanın bedeni topraktan yaradıldı; beden evvelâ 
toprak olacak sonra topraktan bir cüz'ü olarak, toprakla birlikte 
Allahda yok olacaktır. Bir takım mahlûkat sudan halk olunmuş- 
tur. Bir takımı ateşden, onlar da evvelki asıllarında yok olduk- 
tan sonra o asılları ile birlikte Allahta fâni olacaklardır. Yalnız 
Allahın ruhundan bir nefha olarak taşıdığımız ruhlardır ki aslın- 
daki sâfiyeti edinip Allahın ruhuna karışmak için, mütemadiyen 
tekâmül ve ıstıfâ görecektir. 

Âkıbet: 
Cüme mahlûkat ki Allahın nûrundan zuhura gelmiştir. Ve 

Allah semaların ve yerlerin nûrudur. Böylece cümlesi Allahın 
nûruna nûr olduktan sonra katılacaklardır. 

ÖLÜM 

Herkes için ölüm mukadderdir : 
(3 - 185): «Her nefis [herkes] ölümü tadacaktır.» 

Diğeri : 
(21 - 35): «Her nefis ölümü tadıcıdır.» 

Ölüm, uyku : 
(39 - 42) : «Allah-ü-taalâ nefislerin vefatı anında ve ölme- 

yenlerin uykusu zamanında ruhlarını alır.»    [76] 

 
ÖLÜM  —  UYKU 

Âyet-i kerîmeden anlıyoruz ki ölüm ve uyku birbirine benzeyen iki 
rûhî hâdisedir. 

Her ikisinde de ruh bedenden ayrılıyor, fakat uykuda beden ile alâ- 
kasını muhafaza ediyor. Ölümde ise alâkasını kesiyor. Allah; Rûh-ül 
kuds'ü   hâmil  olan   melekde   iradesini   tecelli   ettirerek   kulunun   ruhunu    kab- 
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Ölüm bir keredir : 

(44 - 56) : «Orada âhırette, dünyadaki ölümlerinden başka 
bir ölüm tadmazlar.»    [77] 

Ölüm nasıl vaki' olur : 

(6 - 61) : «Vakîa ki birinizin eceli gelir. Onu gönderdiğimiz 
melekler vefat ettirir.» 

Diğeri : 

(32 - 11): «De ki üzerinize tevkil kılınan (ölüm meleği) sizi 

 
zediyor. Bu melek; ruhu kabz olunacak kulun iyi amelli olduğuna veya 
olmadığına göre, muhtelif suretde görünüyor. İyi insanlara çok munis ve 
sevimli bir çehrede, en sevdiği bir insanın çehresinde görünüyor. Azab gö- 
recek kesif insanlara ise hiç sevimli olmıyan korkunç bir çehrede hey- 
betli görünüyor. 

Vefatı müteakip rûh üç halden birinde bulunuyor. 

1) Azabda 
2) Uykuda 
3) Safâ'da 

 
ÖLÜM 

Ölüm; i'tibârî bir hâdisedir. Hakikatte ölüm yoktur. Zira rûh ölmez. 
Rûh, ezelî ve ebedîdir. Çünki Allahın ruhundan üflenmiştir. O itibarla 
ölmezliğe mazhardır. İmdi ölen yoktur. Ölmek rûh ile bedenin birbirin- 
den ayrılması ve bedenin mu'tad faaliyyetini kaybetmesidir. Hakikatte 
beden dahi ölmüş değildir, çünki mûtad faaliyyeti hey'et-i umumiyyesin- 
de yok ise de ecza ve efradında hayatiyyet vardır. Bunun çürümesi, şekli- 
ni, halini mahiyyetini mütemadiyen değiştirmesi; toprağa doğru bir in- 
tikal hareketi takip etmesi; ondaki bu hayatiyyetin tezahürleridir. Bu 
 hayatiyyeti bedende yaşatan, onun her cüz'ü ve ferdini kaplamış olan 
İlâhî ruhtur. Nebatta cemadda, hayvanda olan İlâhî rûh gibi. 

Rûh bedenden ayrılınca : 
Rûh bedenden ayrılınca; eğer şehid mertebesini ihraz etmiş ise hiç 

bir şeye tâbi' olmaksızın bir anda göklere yükselir ve cennete geçer. 
Mâdâ   tarzda   vefat   eden   ruhlar;    beden    gömülünceye   kadar   cesedi- 
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vefat ettirir. Sonra Rabbınıza rücû' edersiniz. [Rabbınıza dönüp 
gidersiniz].»    [78] 

Allah izin vermedikçe ölmek yok : 

(3 - 145) : «Bir nefs'e Allahın izni olmadıkça ölmek yok- 
tur.» 

Ölümden sonraki güzel hayat : 
(56 - 88 ve 89): «Eğer vefat etmek üzere olan mukarre- 

 
nin yanından ayrılmaz, yanı başında bulunur. Namazını cemaat arasında 
birlikte kılar, kabre konduğu zaman kabrinin başında hazır bulunanlar 
arasında bulunur. 

Telkin verilirken bir an gözden kaybolur. Yâni cesedinin gömül- 
düğü seviyeye iner, fakat cesedine girmez, zirâ girse cesed canlanır. İşit- 
tiğime göre cesedinin üzerine oturur ve telkin devresini burada geçirir. 

Sorgu melekleri : 
Sorgu meleklerinin müteakiben hazır bulunuşu şeriat mertebesin- 

deki telâkkiye göre sorgu için ise de, hakikat mertebesine göre böyle de- 
ğildir.   Rûhun   o  andan   itibaren   gideceği   yere  gitmekte   ve   tâbi'  olacağı  ha- 

 
 

ÖLÜMDE  BEDEN  VE  RÛH 

Şuur ve hassasiyet insanın rûhundadır. Rûh; bedenden ayrıldıktan 
sonra beden; çürümeğe mahkûm bir yığın eşya gibidir. İster yakılsın is- 
ter gömülsün; ne ateş, ne eziyyet, bedenden ayrılmış olan insan rûhuna, ne 
doğrudan doğruya ne de beden dolayısiyle hiç bir ezâ vermez. İnsan rûhu- 
nun duymak ihtimali olan ezâ bedeni dolayısiyle değil, kendi kesâfeti do- 
layısiyledir. Bedende hiç hassasiyet yoktur. Yalnız nebatî bir faaliyyet 
vardır. İmdi kimse zan etmesin ki bedeni toprağa gömüldüğü zaman, bu 
et yığını bir sıkıntı duyar veya oradaki kapalı hayat onu sıkar veya onun 
vücudunu ısıran böcekler ona ezâ verir. Hayır, asla; çünki rûhun beden- 
le alâkası yoktur. Bütün hassasiyet bedenden ayrılan rûhdadır. O ise ay- 
rıldığı andan itibaren mütemadiyen bedenden uzaklaşmaktadır. Ve onu 
en sıkan şey yer yüzünün ve yer altının kesâfetidir. Rûh rahatlaşmak için 
mütemadiyen arzdan uzaklaşmayı ister. Çukurdaki beden onun soyunup 
attığı eski bir paltosu gibidir. Eski ve atılmış bir paltonun, yaşayan in- 
san yanındaki ehemmiyeti ne ise onda da öyledir. 
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bîn'den ise [yâni dünyada îmân ve amel ile, ve esbabına teves- 
sül ile Allaha yakınlık edinmiş kimse ise] ona rahat ve güzel ko- 
kular ,çiçekler ve nîmetleri bol cennetler vardır.»   [79] 

Diğeri : 
(56 - 90 ve 91) «Eğer eshâb-ı yemîn'den ise ona, eshâb-ı ye- 

mîn olan kardeşlerinden sana selâm denilir. [Sana selâmet ol- 
mak üzere işte cennet denilir.]» 

 
yata girmekte ona yol göstermek; ve eğer mukayyed kalacaksa yâni cezalı 
ise ona muhafızlık etmek içindir. 

Zira : 
Hakikate göre sorguya Allah için lüzum yoktur. Allah vefat edenin 

ne halde ne bilgide bulunduğunu ve nasıl bir hayat geçirdiğini, ölen kim- 
seden daha iyi bilir. Allah için meçhul bir şey yoktur ki sordursun. Bu; 
cenazede bulunanların telkini işiderek ibret alması, gafletten uyanması, 
bilinecek şeyleri vaktiyle bilmeğe çalışması içindir. 

Kabir vekayiinden sonra: 
Rûh; azab sahasına götürülecekse: 
Azab sahası; yer yüzü ile ay sahası arasıdır. Ve bu azab; rüyada rast- 

lanan sıkıntılar, kâbuslar, korkulu veya acılı haller nev'indendir. Azabın 
şiddeti yer yüzüne yaklaştıkça çoğalır, yer yüzünden uzaklaştıkça azalır. 

Rûh: 
Rûh; dünyada ne derece ıstıfa yapmış ise yâni ne derece kesâfetini 

atıp lâtifleşmiş ise o derece arzdan yükselir. Bu derece; (Kamer — Ay) 
sahasına varamamış ise rûh derece derece azabdadır. Eğer varmış ise, uy- 
kudadır. Uyku sahasını da aşmış ise safâdadır. 

Uyku sahasında hiç ne his vardır, ne azab ve ne safâ. 
Safâ sahasında: his, şuur tamdır. Ve hayat; tam safâ âlemindedir, 

zevk içinde cereyandadır. Bu saha, cennetin ilk kademesidir. Sahadan sa- 
haya tedrici ve Allahın lâtifleştirip yükseltici isim ve sıfatları tecellileriy- 
le geçilir. 

 
ÂKIBET 

Yaşayanlar ölümden sevk-i tabiî ile ürkerler, çekinirler, ölümü can- 
larından bıkmadıkça istemezler. Bu Allahın bir hikmetidir. Allah; dünya- 
dakileri dünyaya alâka ile bağlamıştır. Bağlamasa her kesin isteyeceği şey 
dünyada kalmak değil, dünyadan kaçıp kurtulmaktır. Zira dünyanın bit- 
mez   tükenmez    derdlerine   mukabil    âhırette   [ıstıfâ   etmiş   insanlar   için   ya'- 
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KIYÂMET 

HAŞIR  —  MAHŞER 

Kıyâmet ne vakit : 
       (7 - 187): «Yâ Muhammed, senden kıyâmet ne vakit ko- 
pacak diye sorarlar, de ki onu ancak Allah-ü Taâlâ bilir.» 
Ayni âyet-i kerîmeden bir cümle: 

«O size birdenbire gelir» 

Kıyamet emri : 
(16 - 77) : «Kıyamet saatinin emri bir göz kırpmak kadar, 

belki daha azdır. Allah her şey üzerine kaadirdir.» 
Diğeri : 
(36 - 82): «Bir şeyin olmasını murad eyledikte onun emri 

(ol) demektir. O şey derhal olur.» 

 
ni cennete gitmiş rûhlar için] yalnız zevk, safa vardır. Ne elem vardır ne 
keder, ne sert hava, ne iklim te'sirleri, tazyikleri, ne maiyşet kaygusu, ne 
de her hangi bir şeye ihtiyaç veya mahrumiyyet acısı. 

İmdi, kimse ölümden korkmasın, yalnız amelinden korksun. Onun 
için dahi ye'se düşmeğe yer yok, zirâ Allah Kur'ân-ı kerîmde: (Allahın 
rahmetinden ümit kesmeyiniz) buyuruyor. Şunu iyi bilelim ki Allah in- 
sanların çoğunu cehenneme atıp yakmak için yaratmadı. Kullarının ezâ 
ve azabından Allah zevk almaz, bil'akis kendi de ezâ duyar. Zaten bütün 
merhamet ve rahmetini tahrik eden bu ezâdır. İrfan ehli mü'minler, 
ölümden evvel ibâdetlerinin ve hayr-ü hasenâtının sevâbını, ibâdetsiz ve 
hayratsız insanlar lehine bağışlıyarak; sırf Allahın Allahlığına, sonsuz 
rahmetine güvenerek giderler. Netekim ehlullahdan bir zat öleceği sırada 
şu münâcâtta bulunmuştur. (Yâ Rabbî senin mağfiret ve merhametinin 
büyüklüğüne göre büyük bir günah işlemeden sana geliyorum. Hele ufak 
tefek günahlarımı düşünmek bile istemiyorum. Kendimin ne hayrına ne 
şerrine değil ancak senin rahmetinin azametine bakıyorum.) 

İşte Allahı yakından tanıyanlar böyle düşünürler, böyle düşünemi- 
yenler Allahı hakkiyle tanımazlar da onun için öyle düşünemezler. 

Allaha karşı kulun kendi varlığına güvenip rahatlaması ayıptır. Ku- 
lun kendi varlığı olabilir mi ki ona güvensin ve kendi varlığına güven- 
mek suretiyle Allahın varlığından müstağni görünsün. 
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Diğeri : 

(46 - 3): «Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan- 
ları ancak hak ile ve bir muayyen vakte kadar kalmak üzere, 
yarattık.» 

ZAMAN  MEFHUMU 

(22 - 47) : «Rabbın indinde bir gün; sizin saydığınız bin se- 
ne kadardır.» 

S Û R  

Sûr üflendiği zaman : 
(78 - 17 ÷ 20) : «Fasıl günü [kıyamet günü] mahlûkatın 

haşr-ü cem'ine miâddır. [Yâni buluşma günüdür.] Sûr'a üflendi- 
ği günde takım takım gelirsiniz. Ve sema o gün açılıp kapılar 
olur. Dağlar havada yürütülüp nihayet serâb gibi hiç ve nâmev- 
cûd haline gelir.» 

Dikkat : 
Bilcümle eşyanın kıyâmı, Allahın Kayyûm ism-i celîlinin 

tecellisi bereketiyledir. Bu tecellî bir an kesilince bütün eşya 
mâhiyyetini kaybedip inhilâl edecektir. 

 
Diğeri : 
(99 - 6 ÷ 8) «O günde insanlar amellerinin cezasını görmek 

için zümre zümre mahşere gider ve zerre kadar hayır işliyen 
onu görür, [hayrın semeresini alır] ve zerre kadar şer işleyen de 
onu görür [karşılığını alır.]» 

Kıyamet başlangıcında korku : 
(27 - 87): [Sûr üflendikte] ancak Allahın diledikleri kork- 

mazlar.»    [80] 

 
SÛR 

Sûr; temsîlî olarak bir borudur. Kıyametin vukuunda ilk işareti ve- 
recek olan (İsrâfil) adlı meleğin kullanacağı temsîlî borunun adıdır. Bu; 
zâhirî mânâ'da irad buyurulmuş bir kelâmdır. Zamanında muhatab ol- 
muş insanların anlayabilecekleri tarzda söylenmiştir. Hakikatte üflemek; 
tecellidir.    Allah    kıyametin    vukuunu    murad    ettiği    anda   irâdesini   tecelli 
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Melek İsrâfil Sûr'u üflediği zaman : 

(39 - 68): «Sûr üflendiği zaman göklerde ve yerde mevcud 
mahlûkatın cümlesi baygın düşüp ölürler. Sonra ikinci defa sûr 
üflendikte derhal hepsi ayağa kalkarak verilecek emre intizar 
ederler.»    [81] 

Diğeri :  
(75 - 20 ÷ 25(22÷23)): «O günde yüzler vardır ki mesrur ve parlak 

olup Rablarına örtüsüz nazar edicilerdir.» 

Dikkat : 
Buradaki (örtüsüz) vasfı; insanların uzvî bedensiz sırf ruh- 

lariyle bulunacakları hakikatine bir işaret olsa gerektir. 

 
ettirecektir. Bu tecelli bir anda bütün mahlûkat üzerinde te'sirini   icra 
edecektir.İşte boru üflenmesi budur. 

Netekim (Sûr) borusunu kullanacak olan melek, Rûh-ül kudüs yâni 
Allahın zat nûrunu taşıyan melektir ki meleğin boru üflemesi demek; 
Rûh-ül-kudüs'ün bu irâdeyi tecelli ettirmesi demektir. 

 
MAHŞERDE  HAZIR  OLACAKLARIN  VÜCUTLERİ 

Kur'ân-ı kerîmin; geldiği devredeki insanların anlayış kabiliyetine 
göre vâki ifâdesine zâhirî lisan diyoruz ki, onun rûh meselelerinde birer 
batnı, hakikî ayrı mânası da olduğu bu gün hissediliyor. Âyet-i kerîmele- 
rin bazıları bunun öyle olduğunu açıkça ifade, bazıları da dolayısiyle 
imâ ediyor. 

Şimdi metindeki âyet-i kerîmede de böyle bir imâ vardır. Onu se- 
çebilmek için burada tekrar göz önüne alalım: 

«Sûr üflendiği zaman göklerde ve yerde mevcud mahlûkatın cümle- 
si baygın düşüp ölürler, sonra ikinci defa sûr üflendikte derhal hepsi aya- 
ğa kalkarak [dirilirler.] emre intizar ederler.» 

Zâhirî mânâya göre anlaşılan: 
(Kıyâmet geldiği zaman yerin yüzünde üstünde ve altında yaşa- 

yan ne kadar mahlûk varsa ilk sûrda [yâni İlâhî tecellide] ölecekler ve 
ikincisinde dirilecekler) fakat madem ki tekrar dirilecekler acaba ne hik- 
mete mebnî ölecekler? 

Tahmin ettiğime göre hakiki mâna şu olsa gerektir : 
Birinci   sûr'de  [tecellide]   her   şey   ölecek,   rûhlar   bedenden   ayrılsın   di- 
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Diğeri : 

(58 - 6): «O günde Allah bütün insanları kabirlerinden ba's 
ile mahşere toplar. Cümlesine dünyada iken işledikleri amelle- 
ri sayıp söyler. Onların unuttuklarını da haber verir. Allah her 
şeye hâzır ve nâzırdır.» 

Diğeri :  
(35 - 10(9)): «O Allahdır ki rüzgârları gönderip bulutları kal- 

dırır, onu; ölü bir beldeye sevkedip arzı ölümünden sonra onun- 
la ihyâ ederiz. İşte ba's ve neşr'de böyledir.»  

Ezelde ruhların Allah hakkında şahâdete davet edilmiş olmalarının 
hikmeti : 

(7 - 172): «Vakta   ki   Rabbın   Benî   Âdemin   arkalarından   zür- 
riyetlerini   aldı.   Ve   onları:   (ben   sizin   Rabbınız   değilmiyim)  diye 
nefisleri   üzerine   şahâdete   davet   etti.   Onlar  da:   (evet  yâ  Rabbî 

 
ye ölecek ve bu ölüm tarzında yalnız rûhlar bedenlerden ayrılmış olmıya- 
cak, bedenler dahi tabiî mahiyyetini bir anda kaybedecek kâmilen inhilâl 
edecektir. Yâni bir vasıf ifade edilemiyecek hale gelecek, meselâ kül ola- 
caktır. Ve kül olacak olan her şeyin cümlesi birden ayni şey olacaktır. Bu 
netice ile rûhlar dahi yâni insan, hayvan, nebat, cemad her şeyin rûhları 
sırf rûh olarak meydanda kalacak ve bu suretle arzın cismanî hayatı so- 
nuna ermiş, ahretin ruhânî hayatı başlamış olacak ve mahşer nâmını ala- 
cak olan bu yere; evvelce vefat etmiş olan rûhlar dahi gelecekler, ayni sa- 
hada buluşacaklardır. Evvelce vefat etmiş olanların ki kimisi buraya ezâ 
sahasından, kimisi uyku sahasından, kimisi de sefâ sahasından gelmiş 
olacaktır. 

Cümlesi ayni zamanda hüküm gününün sahibi Allahın hükmüne 
kendilerini arz edeceklerdir. Tahminime göre Allahın onlara o günkü na- 
zarı, onların lehine neticeler verecek merhametlerin menbaı olan Rah- 
mân Allah; (merhametim gazabımın önünde yürür) diyen Allah; her- 
şeyi sevgi ile yaratmış, sevgi ile yaşatmış, sevgi ile yetiştirmiş olan Allah, 
orada sevgisinin iktizasına meyledecek ve hiç merak etmiyelim Mahşer- 
deki son muamelesi de sevgisine muhalif olmıyacak, mahşerdekilerin fer- 
yad ve figanı, nedamet ve korku ile titremeleri her şeyi halle kifâyet ede- 
cek ve Allahtan kâfi merhamet celbedecektir. Tanıdığım Allahın yapa- 
cağı budur. 
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Rabbımızsın. Ve biz buna şahâdet ederiz) dediler. Bu işhâd; kı- 
yamet gününde: (biz bundan gâfil idik, haberimiz yoktu) diye- 
memeleri içindi.» 

Bir misal : 
(31 - 28): «Sizin cümlenizin yaradılmanız ve öldükten son- 

ra ba's olunmanız [mahşere cem' ve ihzar olunmanız] bir nefs'in 
halk ve ba'si gibidir.» 

Bütün cennetliklerin hesabı yarı günde tamam : 
(25 - 24): «O günde cennet ehlinin karar eyledikleri mahal 

hayırlıdır. Ve yarım gün kadar müddette hesapları hitam bulur, 
İyi bir halde geçer [kıyamet günü]» 

Dikkat : 
Yalnız cennet ehlinin değil hatta bütün mahşer ehlinin sor- 

gusu bir günde Allahın iradesi ile olup bitecektir. Zîrâ dünya- 
nın yaradıldığından beri dünyaya gelmiş olan milyarlarca insan; 
sıraya girerek bir Allahın huzuruna girmek için binlerce sene 
sıra bekleyecek değildir. Cenâb-ı Hak ruhları ilk yarattığı 
zaman, âlem-i ervahda onlara hitab etmedi mi ve onlardan 
bir anda [kalû belâ] cevabını almadı mı. İşte sualler öyle ola- 
cak. Yâni Allah her kuluna bir anda, birer muhtelif sıfatda 
tecellî ederek sual soracaktır. 

 
Netekim Ömer Hayyam hazretleri bir münacâtında Cenâb-ı Hakka 

şu mealde kanaatini izhar eder. 
«Diyorlar ki dost [Allah] bir gün [kıyamette] hiddet edecek, o kadar 

gazab edecek ki bir takım kullarını cehenneme attıracak. Ey Allahım bu- 
nu sen, seni tanımıyanlara söylersin.» 

İmdi: 
Görülüyor ki Allahı türlü türlü tanıyanlar vardır. 
Netekim bir Hadîs-i kudsîde Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: «Ben ku- 

lumun zannına göreyim.» 
Yâni: 
Hakikat halimi bilmiyen kullar o kadar çoktur ki her biri hakkım- 

da birer türlü zandadır. 
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Diğeri : 

(36 - 79): «Yâ Muhammed, de ki onları ilk defa yoktan var 
eden, ihya eyler. O; kâffe-i mahlûkatı bilicidir.» 

Diğeri : 
(80 - 22(21÷22)):«[Allah, insanı] öldürüp kabre [cesedini] koyduk- 

tan sonra ne zaman dilerse onu diriltecek.» [82] 

Yâ Rabbî nûrumuzu arttır : 

(66 - 8): «O günde [kıyamette] Allah; Nebî'yi ve onunla be- 

 
ÖLÜMÜN  MAHİYYETİ 

Bu âyet-i kerîmedeki öldürmek, kabre girmek ve sonra ölü iken di- 
rilmek ta'birleri şeriat mertebesinde söylenmiştir. Yâni söylendiği zaman- 
ki insanların anlayabileceklerine göre söylenmiştir. 

Hakikatte ölüm her hangi bir şeyin yok olması değil iki şeyin bir- 
birinden ayrılması demektir. Ölüm anında; vaktiyle gökten inip ana kar- 
nındaki üç aylık, şekil almış çocuk bedenine girmiş olan rûh; içinde bu- 
lunduğu bedenden dışarı çıkar. Tıpkı uykuda olduğu gibi. 

İşte ölüm budur. Uykudan farkı; uykudaki vücuddan ayrılan insan 
ruhu; alâkasını bedenden kesmez, ölümde ise alâkasını keser ve göklere 
rûh âlemine doğru yükselmeğe başlar. Bu halde beden dahi mayası olan 
toprağa yâni aslına kavuşmak, aslına inkilâb etmek için mezara, yâni top- 
rağa konur. Bir insanın sırtından çıkardığı paltosu sandığa konur gibi 
konur. 

İnsan rûhunun mezardaki bedenle alâkası itibarîdir, fi'lî ve hissî 
değildir. Bedeni yaksalar, didikleseler acı duymaz. Ölümden itibaren on- 
lar ayrı asılda, ayrı mahiyyetde ayrı tabiat ve karakterde birer varlık 
olurlar. Bedende de ruh vardır. Fakat bu ruh; nebatda, hayvanda cemad- 
dakilerin aynidir. Nebat çürüdüğü gibi beden de çürür. Yâni bedenin her 
zerresini ihata etmiş olan atom rûhu veya nûr'u kendi tasarrufundaki 
madde zerresini aslına irca' için çürütür. 

Peki: 
Bu çürüyen, toprak olan bedenler tekrar nasıl dirilecek ve mahşer- 

de ne mahiyyette bulunacak ve oradaki muamelâta ne mahiyyette iştirak 
edecek? 

Şeriat mertebesindeki zahirî kelâma göre: 
Allah   her   bedeni   ihyâ   edecek   yâni   yeniden   yaratır   gibi   yaratacak, 
                                                                                                        ./.     
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raber olanları utandırmaz ve mağmum etmez. Onların nûrları 
önlerinde ve sağ taraflarında yürür, (yâ Rabbî bizim nûrumuzu 
arttır ve bizi mağfiret buyur. Muhakkak sen her şeye kaadir- 
sin) derler.» 

Hesap günü : 
(2 - 48): «Öyle bir günden [mahşerden] sakınıp korkunuz ki 

onda bir nefs diğer bir nefs'den bir şey ödeyemez. Bir kimse 
için şefaat kabul olunmaz. Âsîlikler etmiş olanlardan fidye ve 
bedel alınmaz  ve onlara yardım dahi olunmaz.» 

Diğeri : 
(2 - 124(123)): «Ve bir nefs'in diğer bir nefs için  hiç  bir  şey  öde- 

 
yeniden dünyaya gelir gibi mahşere getirecek! Bu: o zamanki insanların 
anlayışına ve zihniyetine göre beyan tarzı. 
Bu günkü insanların anlayışına ve hakikate göre ise izahı şöyle: 
İnsanlar mahşere uzvî bedenle değil, rûhdan ibaret bir vücutla ha- 
zır olacaklar, ve bu suretle mahşerde beşerî ihtiyaçların hepsinden de va- 
reste olarak bulunacaklardır. Cennete veya cehenneme de öyle girecekler- 
dir. Ve cennetdeki safâyı veya cennet dışındaki ezâyı onlar ruhen duya- 
caklardır. Uykudaki adamın tatlı veya korkulu rüya görmesi gibi olacak- 
tır. Allahın kâinatta yarattığı hayat kanunlarına göre hakikat böyledir. 
Yer yüzündeki hayat şartları, göklerdekine uymaz. Latif tabakalarda ke- 
sif şeyler bulunmaz. Hilkat kanunlarına göre bulunamaz. 

Vakıa Allah için hiçbir şeyde güçlük yoktur. İsterse değil insanı; 
semaları ve yerleri bile bir anda yeniden yaratır. Fakat Allah hikmetsiz, 
lüzumsuz, abes iş yapmaz. İnsanın eti ile, kemiği ile, midesi ile, türlü ihti- 
yaçları ile mahşere gelmesine lüzum yok ki, matlûp; rûhun huzurudur. 
Yaşamış ve yaşayacak olan rûhtur. Beden bir nebat gibi vücud bulmuş, 
sonra sönmüş, çürümüş bitmiş ve onda Hakkın muradı tamam olmuş- 
tur. İlâhî kanunlar bunu böyle iktiza ettirmiştir. Ayni misal Mi'raç bah- 
sinde de Müslümanların zihnini işgal etmiştir. Peygamber efendimizin es- 
hâbı içinde (biri, zevcesi Hazret-i Ayşe vâlidemiz olmak üzere) yalnız üçü 
mi'râcın rûhen vâki' olduğuna; diğerlerinin hepsi ise bedenen vâki' oldu- 
ğuna inanmışlardır. O zaman için ekseriyette zihniyyet haklı olarak bu 
imiş. Fakat bu gün de zihniyyet, haklı olarak başka türlüdür. Vâkıa bu 
gün dahi o günü yaşayacak derecede fikirde inkişaf etmemiş insanlar var- 
dır. Lâkin bu günkü nesle f ik i rde  ış ık tutacak onlar değildir. 
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miyeceği, ondan bedel ve fidye kabul olunmayacağı ve ona bir 
şafaatin faidesi olmıyacağı ve onlara yardım edilmiyeceği gün- 
den korkup sakınınız.»    [83] 

Korku ve hayret : 
(75 - 7 ÷ 12) : «Korkudan ve hayretden gözlerin parladığı, 

ayın ziyası gidip karardığı, güneşin ve ayın birleştiği zaman in- 
san; bundan kaçacak yer nerededir, der. Hayır, Allahın azâbın- 
dan kaçıp saklanacak yer yoktur. O günde cümlenin karargâhı 
Rabbın yanındadır.» 

Dikkat : 
O  gün  Allah  her  insana  ve  insanın  ameline  lâyık  bir  tatlılık 

 
ŞEFAAT  ALLAHINDIR 

Gerek dünyada gerek âhıret ve kıyamette şefaat Allahındır. Beşer 
tarihi boyunca insanlar kendi kendilerine yanlış bir itikad edinmişler 
Allahdan gayrı birinin dünyada ve âhırette şefaat edeceğini zan ederek 
Allahtan ziyade o şefaat umduklarına sokulmağa, yaranmağa, hizmete ve 
muhabbet, sadâkat izhârına çalışmışlardır. Beşeriyette değişmesi lâzım 
gelen en mühim nokta budur. Zîrâ bu hal devam ettikçe Allahın hakkı 
verilmiş olmuyor; insanlar Allahtan korktukları derecede Allahtan gayri 
birine muhabbetle sarılmak, tutunmak sevk-i tabiîsine tâbi' oluyorlar. 
Kur'ân-ı kerîmde bu babda biri zâhir mânada, diğerleri bâtın ve hakikî 
mânâda iki nevi beyan vardır. Öyle ki meselâ Âyet-i Kürsîde (Allah in- 
dinde şefâat etmek istiyen ancak Allahın izni ile şefâat eder) âyeti var- 
dır. 

Bunu tahlîl edelim: 

Bir insan diğer bir insan hakkında kendiliğinden şefaat gayretini 
duyuyor da mı Allaha yalvarıyor, Allah da bunun üzerine mi râzı olup izin 
veriyor ve şefaat ediliyor. Hayır böyle zan edilmesin. Bu; insanlar ara- 
sında dünya muamelâtında câri usul nev'inden bir tasavvurdur. Hakikat- 
te [yine Kur'ân-ı kerîmin bildirdiğine göre]; (Allah istemedikçe insan bir 
şey isteyemez). O halde bir mahlûk Allah indinde diğer bir mahlûk hak- 
kında şefâat dilemiş ise, iyi bilelim ki bu şefâati Allah dilemiş ve irâde- 
sini şefâat dileyende tecelli ettirmiş ve o da şefâat dilemiştir. 

Aksi halde; Allahın irâde ve ihtiyârından başka irâde ve ihtiyârın, 
her   hangi   bir   mahlûkda   mevcudiyyeti    veya   zuhûru    ihtimali   hasıl    olur 

./. 
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veya sertlikte tecelli edecek, herkes ayni zamanda kendini Alla- 
hın huzurunda bulacak ve bilecek. 

 
Kıyâmete ait bâzı malûmat: (55 - 35 ÷ 40) da. 

 

Zerre kadar bile olsa iyilik faide verir : 
(31 - 16) : «[Lokman oğluna]: Ey oğlum eğer sen bir kaya- 

nın içinde veya göklerde veyahut arzın bir tarafında olsan ve bir 
hardal danesi ağırlığında bir şey yapmış bulunsan muhakkak 
Allah-ü-taalâ hesap gününde onu meydana kor.» 

 
ki bu esassızdır. Yine Kur'ân-ı kerîmin bildirdiğine göre: (Allah isteme- 
dikçe hiç kimsenin bir şey irâde ve ihtiyâr etmek hak ve imkânı yoktur.) 

O halde:  Şefâatçiyi harekete geçiren Allahtır. 
Zâhire göre bir mahlûk, bir mahlûk hakkında dua etti, şefaat dile- 

di; Allah da duasını kabul etti gibi görünüyor. Hakikatte ise Allah; mah- 
lûku irâde ve ihtiyâriyle şefâate tahrik etti. Mahlûk; Allahın irâdesi ile 
dua etti. Yâni Allahın şefaat irâdesi mahlûkda tecelli etti, demek oluyor, 
buna dair bazı âyet-i kerîmeleri dercediyorum ki bütün hakikat âşikâr 
anlaşılsın. Ehemmiyetle üzerlerinde durulup düşünülsün. Hisler ve fikir- 
ler, kanaatler ona göre ayarlansın. 
Zîrâ: 
İlk iş; Allaha doğrulmak, Allaha sarılmak, Allaha vaktiyle iltica et- 
mek, boş vakit geçirmeden Allahın kapısına sımsıkı yapışmak lâzımdır. 
Allahtan gayrisini sevmek ile iktifa etmek, Allahdan gayrisine ümid bağ- 
lamak, Allahtan gayrisinden bir zerre bir şey ummak Allaha karşı hak- 
sızlıktır. Hak ve hakikate uymıyan bir harekettir. İşte bakınız Cenâb-ı 
Hak ne buyuruyor: 

(77 (76)— 31(30)): «Allah istemedikçe siz b i r  şey istiyemezsiniz.» 
Diğeri : 

          (28 — 68): «Ve Rabbın dilediğini ve ihtiyar ettiğini halkeder. İnsan- 
lar için bir şey ihtiyâr etmek hak ve imkânı yoktur.» 
Diğeri : 

(18 — 25(26)): «Bütün mahlûkların ondan başka bir veli'si yoktur. Ve 
o; hükmüne kimseyi ortak kılmaz.» 

./. 
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Mahşerde tanışma : 

(10 - 45): [İnsanlar mahşerde] birbirlerini tanırlar.» 

Hazret-i İbrâhîmin duası : 
(26 - 89 ve 90(87÷89)):«Beni, halkın ba's olundukları [mahşere top- 

landıkları] günde zelîl etme. O gün ki ne mal ne evlât faide ve- 
rir. Ancak Allaha selim kalp ile gelen fayda bulur.» 

Kıyamet manzarası : 
(70 - 5 ÷ 10) : ««Yâ Muhammed, onların ezâ ve istihzaları- 

na sabr-i cemîl ile sabret. Onlar; azâbı uzak görürler. Ve biz onu 
yakin görürüz. Gök zeytin yağı tortusu veya erimiş bakır gibi ve 
dağlar parça parça atılmış yün gibi olur. Bir akraba; bir akra- 
baya, dost; dosta halini sormaz [herkes kendi derdine düşer.]» 

 
Diğeri : 
(32 — 4): «Ondan başka sizin için bir yardımcı ve bir şefaatçi yok- 

tur. Hiç düşünüp tezekkür etmez misiniz.» 
Diğeri : 
(6 — 51): «Onlara Allahtan gayrı dost veya şefaatçi yoktur.» 
Diğeri : 
(39 — 44): «De ki şefaatin kâffesi Allah-ü taalâyadır.» 
İmdi : 
(22 —78): «Allaha yapışın, O; sizin mevlânız ve sahibinizdir. Ne gü- 

zel mevlâ ne güzel yardımcıdır.» 

Bu hakikatlere mebni : 
Muhabbetimizi Allahdan gayrisine verip, Allahtan gayrisine yakın- 

lığa çalışıp Allaha karşı muhabbetsiz kalmıyalım; Allahtan yürekte uzak- 
laşmayalım. Allah cümleyi sevdiği için yarattı. Kendini de sevdirmek 
için yaşattı. Herkesi sevebiliriz fakat Allah için sevebiliriz. Herkesten ev- 
vel Allahı sevmeliyiz ve onun irâdesine uyarak ona ait her şeyi sevmeli- 
yiz. Sevdiklerimizden bir şey istemiyerek, beklemiyerek sırf Allah için 
sevmeliyiz. Ne istiyorsak Allahtan istemeliyiz, ne bekliyorsak Allahtan 
beklemeliyiz. Allah vermedikçe kimse vermez. Allahın verdiğini de kimse 
men edemez, kimse kimseden alamaz. 

Allahdan başkasından bir şey ummak; Allahtan başkasında kudret, 
varlık mülâhaza etmek demektir. Bu küfür derecesinde günahtır. Zira 
Allaha şirk koşmak ortak katmaktır.  
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          Diğeri : 
      (11(80) - 14(34 ÷ 37)): «Birbirlerini görürler. O günde mücrim olan kim- 
se o azaba evlâdını, zevcesini, kardeşlerini, sevdiği ve dayandığı 
akraba va aşîretini feda edip kendini kurtarmayı ister.» 

Dünyadaki ölüler : 
(6 - 36) : «[Seni dinlemiyen] ölüleri ise Allah-ü-taalâ kıya- 

met gününde ba's eder [mahşere toplar] sonra Cenâb-ı Hakka 
dönerler.» 

MADDELERİN  DİLE  GELMESİ 

Yer dile gelir : 
(99 - 4 ve 5): «O günde yer; kendi haberlerini söyler. Çün- 

ki bunu ona Rabbı emir ve ilham eyler.» 
Eller ayaklar dile gelir : 
(36 - 65): «Dünyadaki amellerini [işlediği işlerini] elleri bi- 

ze tekellüm ederek söyler. Ve ayakları buna şahâdet eder.» 
Ten dile gelir : 
(41 - 21): «Onlar derilerine [tenlerine] (ne için aleyhimize 

şahâdet ettiniz) derler. Derileri de: Bizi her şeyi intak eden [dile 
getiren, söyleten] Allah söyletti, O sizi ilk defa halketti ve Ona 
dönüp gidersiniz cevabını verirler.» 

Kulağın, gözün şahâdeti : 
(41 - 22 ve 23) - «Siz, halktan gizlediğiniz şeyleri aleyhinize 

olarak kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin şahâdet ede- 
ceğini mülâhaze etmediniz ki onlardan gizliyesiniz. Ve lâkin zan 
ettiniz ki Allah-ü Taâlâ işlediğiniz şeylerin ekserisini bilmez [hal- 
buki hepsini bilir] ve işte Rabbınıza bu zannınız, sizi helâk etti ve 
ziyan edenlerden oldunuz.»    [84] 

 
MADDELERİN  DİLE  GELMESİ 

              Cenâb-ı  Hak;   mahlûk,   ruh   halinde   veya   cisim   halinde   olsun   her 
  mahlûkta   istediği   isim   ve   sıfatlarla   tecelliye   kaadirdir.    Taş   dile   gelir, 
  çünki   Allah   bir   anda   o   taşta  (kelîm — söyliyen)  ismi  ile  tecelli eder. Ne- 

     batda  da   hayvanda  da,  insanda  da  hakikat  aynidir.  Meselâ:  [Hallâc-ı  Man-  
./. 
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Kıyâmeti inkâr edenlere: 
(25 - 11 ve 12(11)): «Kıyâmeti inkâr edenlere biz cehennemi 

ihzar eyledik.» 

Dikkat : 
Müslümanların îmân şartının biri de kıyamet gününe inan- 

maktır. Kur'ân-ı kerîm pek büyük bir ehemmiyyetle kıyamete 
inanma üzerinde durur. 

Zîrâ kıyâmet mahşer günüdür. Mahşer; hesap günüdür. Bu 
hesap; herkesin dünyadaki amellerinin âhıretteki hayatına te'- 
sir edecek olan muhasebesidir. Yâni insanın dünyada bir takım 
vazife, mükellefiyet ve mes'ûliyyetler taşıdığının müeyyidesidir. 
İşte   dünyadaki   insan   bu   güne   inanacak   ve  bu günün ehemmiye- 

 
surda olduğu gibi yâni Hazret-i Hallâcın «ben Hakkım» dediği gibi] ve 
yine dağ başında çalı ateşinden Hazret-i Mûsâya: «Ben senin Rabbın 
taâlâyım» buyurduğu gibi. 

Bu bahisdeki âyet-i kerîmelerde yerin, ellerin, ayakların tenlerin di- 
le gelecekleri, günahkârların günahları hakkında şahâdet edecekleri gö- 
rülmektedir. Zahirî mânâya göre bu böyledir. Hakikî mânâya göre Alla- 
hın kendisi kelîm ismi ile yerde ve uzuvlarda tecelli buyurup kendisi o 
vasıtalarla söyliyecek demektir. 

Allah için hiç bir şeyde güçlük yoktur. Bahusus bu mahşerdeki ko- 
nuşma hakikatte ne kadar basit bir iştir. O gün ki her mahlûk rûhtan iba- 
rettir. Ve rûh ki Allahın ruhundan üflenmiştir. Varlığı Allahın arasız te- 
celilleriyle devam etmiş ve Allahın rûhu ile hiç bir zaman irtibat ve mü- 
nasebet ve muamelesi kesilmemiştir. Bizlerin dünyada her şeyi hatırlar- 
ken, düşünürken içimize doğan fikirlere, (içime böyle geldi) diye onu ta- 
rif ederiz. Bu içe gelen ma'nâ veya kelâm [ki ma'nâ halinde ise ilhamdır. 
Kelâm halinde ise vahiydir.] Allahdan gayri kimden gelebilir. O Allah ki 
bu esasta her hakikati sarih olarak Kur'ân-ı kerîmde bildirmiş ve: «fü- 
cûr'u da takvâyı da» Cenâb-ı Hakkın ilham buyurduğunu ilân etmiştir. 
Allah göklerin ve yerlerin nûrudur. Her mahlûk her âlem; bu sonsuz nur 
denizinde, birer damla nûrdaki uzvî maddelerden ibârettir. O uzvî mad- 
deler ki o damlada [nurda] yaradılmış, onda yaşamış ve onda istihale 
edip durmuştur. Bir damla sudaki uzvî zerrelerin hayatı, irâdesi, hare- 
keti sudan gayrı bir şeyle olmadığı gibi nûr damlasında da o İlâhî nûrdan 
gayrı bir şeyle midir. 

472 



tini takdir edecek ki dünyada ölçülü hareket etsin, fenalığa mey- 
letmesin, iyiliği esirgemesin.» 
 

CENNET  VE  CENNET  EHLİ 

Cennete koşunuz : 
(57 - 21) : «Rabbınızdan mağfirete, ve genişliği gök ve ye- 

rin genişliğinde olan cennete vâsıl oimak için yarış ediniz! O cen- 
net; Allaha ve Resûlüne îmân edenler için hazırlanmıştır. Bu; 
Allahın dilediğine verdiği inâyet ve keremidir. Allah-u-taalâ 
pek büyük fazîlet ve kerem sahibidir.» 

Cennet göklerin sonundadır : 
(53 - 14 ÷ 18(14 ÷ 16)): «Cennet-ül-me'vâ o; sidre-til-müntehâ'da- 

dır. O sidre; Allahın nûru ve hesapsız meleklerle kaplanmış- 
tır.» 

Cennetin güzellikleri : 
(16 - 31): «Orada [cennetde] onlara istedikleri her şey var- 

dır.» 
 

Diğeri : 
(15 - 48): «Orada [cennetde] onlara yorgunluk ve meşakkat 

değmez.» 

Diğeri : 
(79(76) - 11(13)): «Orada [cennetde] ne güneş harareti ve ne kış so- 

ğuğu görülür.» 

Diğeri :     
(19 - 62÷64(62)): «Orada boş ve mânâsız söz işitmezler. Ancak 

işidilen; selâm ve tahiyyettir. Orada sabah ve akşam rızkları 
vardır.» 

Dikkat : 
Bu rızk maddî değildir. Nûranî ve rûhanîdir. Dünyadaki 

ni'metlerin hepsi ziyâdesiyle cennetde vardır. Fakat cismanî ve 
maddî değil,  böylece  nûranî  ve  rûhanîdir.   Meselâ   yemiş   yenecek 
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fakat o yemişin posası olmıyacak yalnız tadı, zevki güzel kokusu 
ve lezzeti olacaktır. İnsanlar cennetde nasıl rûhanî mahiyette 
iseler yenecek her şey dahi rûhî mahiyetde olacaktır. Giyilecek 
elbiseler ve üzerlerinde oturulacak eşya dahi o mahiyetde ola- 
caktır. 

 
Hamd-ü senâ : 
(39 - 74) : «Mü'minler de [cennete girdiklerinde]: bize va'- 

dini yerine getiren ve bize arzı miras edip cennetden istediğimiz 
yerde oturmağa müsaade buyuran Allaha hamd ederiz. Âmille- 
re [iyilik işliyen amel ehline] bu ne güzel mükâfattır derler.» 

Artık ölüm yok : 
(37 - 58 ve 59): «[Cennet ehli] birinci ölümümüzden başka 

ikinci bir defa ölmiyeceğiz ve artık azab olunmayacağız değilmi 
diye sorarlar.» 

(60 ve 61) : «[Melekler cevap vererek] evet, muhakkak bu 
büyük bir kurtuluş ve necâta eriştir. Böyle ni'mete nâil olmak 
için âmiller amel etsinler [amel sahibi olmak istiyenler iyilik iş- 
lesinler] derler.» 

Dikkat : 
Cennet nîmetlerinin tahayyül ve tasavvurun fevkinde oldu- 

ğuna dair şu âyet-i kerîme kat'î bir fikir verir. 

«Hiç   bir   nefis   işlediğinin   mükâfatı   olarak   Cenâb-ı   Hakkın 
ona   ihzar   ettiği   zevki   bilmez [tahmin edemez.]» 

 

Netekim: 

(Cenâb-ı Hak cennet ile dünya arasındaki farkı tebarüz et- 
tirmek üzere şöyle buyurmuştu): 

(20 - 114÷116(117÷119)):«Ey Âdem oğulları bu [şeytan], sana ve 
zevcene düşmandır. Sizi cennetten çıkarmasın. O zaman zahme- 
te ve meşakkate uğrarsınız. Sana orada [cennetde] açlık ve çıp- 
laklık ve susuzluk ve güneş sıcağı yoktur.» 
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Cennete güle sevine girilir : 

(43 - 69(69÷70)):«Âyetlerimize îmân edip Cenâb-ı Hakka muti' ve 
münkad olanlara: (Siz ve zevceleriniz sürûr ve hübûr ile [sevi- 
nerek, şenlenerek] cennete girin denilir.» 

Cennettekiler :                                                                                       . 
(56 - 27÷40(35÷40)):«Biz onların [cennet ehlinin] kadınlarını ye- 

niden halkeder ve onları bâkir kılarız, zevcelerine âşık ve genç 
olurlar. Bunlar evvelki ümmetlerde ve sonuncu ümmetde çok- 
turlar [eshâb-ı yemîn denilen bahtiyar zümre.]» 

          Diğeri :                                                                                   . 

(11 - 107): «Saîd olanlar ise (onlara arkası kesilmez bir ih- 
san olarak) cennetde, semâvat ve arz dâim oldukça, Rabbının 
dilediği zamana kadar kalırlar.» 

          Diğeri : 
(15 - 47): «Onların kalplerinden gıll-u gış'ı çıkarır. Birbiri- 
ne kardeş olarak karşı karşıya tahtlar üzerinde otururlar.» 

         Diğeri :                                                                                         . 

(41 - 30(31÷32)): «Mağfiret edici Rahîm olan Allah tarafından size 
ziyafet olmak üzere cennetde nefislerinizin her istediği şey var- 
dır [buyurulur].» 

Cennetdeki dua :                                                                                              . 
(9(10) - 10): «Onların cennetde duaları: (Yâ Rabbî seni takdis 

ve tenzih ederiz) [dir] Birbirine tahiyye ve iltifatları; (selâm) ve 
son sözleri de Allaha hamd-ü-senâdır.» 

Allahın iltifatı :                                                                            . 
(36 - 58) : «[Cennetde] Rahîm olan Rab'den doğrudan doğ- 

ruya selâm'a nâil olurlar.» 

 
Cennet ni'metleri hakkındaki tafsilât: 
(52 - 17 ÷ 28) 
(55 - 46 ÷ 77(46÷78)) ve     (76 - 18 ÷ 21(12÷22)) 
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(76 - 21) :  Ve sekâhüm Rabbihüm şerâben tahûrâ» 

Mânâyı şerîfi : 
«Rabları onlara pak şarabı içirdi.» 

CEHENNEM  VE  CEHENNEM  EHLİ 

(6 - 27): «Yâ Muhammed, sen onları [müşrikleri] cehenne- 
me götürülüp orada durduruldukları zaman görsen; onlar: ne 
olurdu dünyaya tekrar gönderilsek, Rabbımızın âyetlerini tekzib 
etmezdik ve mü'minlerden olurduk derler. » 

(28) : «Halbuki onlar dünyaya geri gönderilseler yine ne- 
hiy olundukları şeye [fenalıklara] avdet ederlerdi.» 

Diğeri : 
(40 - 85): «Azâbımızı görünce [kâfirlerin] îmân etmeleri on- 

lara fayda vermez. Bu; îmânın kabul olunmaması; evvel geçen 
kavimlerde de Allahın sünneti [âdeti] idi. O vakit kâfirlerin hus- 
rân'ı [uğradıkları ziyan] zâhir oldu.» 

(77(74) - 43 ÷ 4743 ÷ 46) : «Mücrimler cevap vererek [derler] biz dün- 
yada namaz kılmazdık; fıkarayı it'âm etmezdik [doyurmazdık]; 
bâtıla girenlerle [haksızlık ve kötülük edenlerle] beraber olur- 
duk; kıyamet gününü [mahşerde hesap vereceğimizi] tekzib [in- 
kâr] ederdik.» 

Hatânızı bilsenizdi : 
(102 - 5 ÷ 8) : «Eğer bundaki hatânızı ilm-el-yakîn bilse- 

nizdi (kesretle mübahatden rücû' eder [yalnız dünya zevklerine 
dalıp kalmaz] ve âhıret emri ile meşgul olurdunuz) şüphesiz ce- 
hennemi uzaktan ve sonra da ayn-el-yakîn [içine girerek] görür- 
sünüz. Sonra o gün [kıyamette] Allahın size verdiği ni'metler- 
den sual olunursunuz.» 
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Cehenneme götürün çünki : 

(69 - 35(31÷34)):«[Cehenneme gidecekler için buyurulur]cehen- 
neme götürün, çünki azîm olan Allaha îmân etmezdi, fıkarayı it'- 
âma [fikaraya imdada, bakıp gözetmeğe] rağbet etmezdi.» 

Cehennemde kalacakları müddet : 
(11 - 106(107)): «Orada [cehennemde] onlardan, Rabbının dile- 

diğinden başkası, gökler ve yer dâim oldukça dâima kalırlar. 
Muhakkak Rabbın dilediğini işleyicidir.» 

Ne ölürler ne yaşarlar : 
(87 - 13): «[Cehennemlikler cehennemde] ne ölürler ne ya- 

şarlar. [Çünki ruh olarak bulunurlar. Rûh yanmaz ve ölmez. 
Fakat mukadder eziyet, azâb çekilir.]» 

CEHENNEMLİKLERİN  DERDLEŞMESİ 

Avam; rüesâya : 
(37 -26÷29(26÷28)): «Evet o gün onlar zelîl ve muti' olarak Alla- 

hın emrine teslimiyyet arz etmişlerdir. Birbirine bakarak sorar- 
lar. Avam; rüesâ'ya: (Bizi dünyada yemin ederek aldattınız. 
[Hayır diye kandırarak şerde kullandınız] ve bu belâya düşür- 
dünüz) derler.» 

Dikkat : 
Görülüyor ki rüşd devri olan İslâmiyyet devrinde gelmiş 

insanların her şeyde aklını kullanması, hayır ve şerri, ve Hak ile 
bâtılı ayırd etmesi, ona göre hayatta istikamet alıp yürümesi ge- 
rekiyor. Şunun bunun sözüne aldanarak ve bilmiyerek, istemi- 
yerek işlediği günahların mes'uliyyet ve ukûbetinden kimsenin 
kurtulamıyacağı, cezasını göreceği tahakkuk ediyor. 

Diğeri : 
(38 - 60) : «[Cehennemde avam; rüesâ'ya:] bizi aldatıp 

küfre sevk ettiniz. [O yüzden böyle] cehennem ehli olduk, [der- 
ler]» 
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(61) : «Yine küffâr cemaati: (Yâ Rabbî bizi aldatıp cehen- 
neme girmemize sebep olanlara cehennemde azâbı iki kat ziya- 
de et) derler.» 

Cehennem hakkında diğer malûmat ve tafsilât:  

(70 - 15 ÷ 18) 
(55 - 43 ÷ 45) 
(78   -   21  ÷   
30) 

Cehennem korkusu : 
Dar fikirli, bilgisi kifâyetsiz kimseler, ibâdullahı iyiliğe gü- 

zellikle; yâni Allahı sevdirerek, saydırarak, bağlılık duyurtarak 
sevk edeceklerine, cehennemle korkutup gönülsüz sevketmeğe 
kalkarlar. Halbuki hiç düşünmezler ki zorla güzellik olmaz. Teh- 
did ile sadâkat olmaz, korkutmakla fazilet inkişaf etmez. Bu hal- 
de yâni tehdit altında cehennem korkusiyle ve hatta tama' al- 
tında cennet hırsı ile doğru yürümeğe sevk olunan adamın yo- 
lunu; her türlü başka korku ve endişeler, başka tama' ve câzi- 
beler kesebilir. İnsana her şeyin üstünde bir câzibe göstermeli- 
dir ki her şeyin üstüne yükselsin ve hakikate tam bağlanıp yo- 
lunda emniyetle yürüsün. Tafsilâtını hâşiyede takip edelim. [85] 

 
ALLAHTAN  KULLARINI  KORKUTUP 

UZAKLAŞTIRANLAR 

İnsan; korktuğuna yakınlık değil, ondan uzaklık duyar. Halbuki 
Peygamber Efendimiz; «Allahı kullarına sevdirin ki, Allah sizi sevsin 
buyurur.» 

Yine Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi bir Hadîs-i kudsîde [Al- 
lah kelâmında] Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: «Bana bir karış yaklaşa- 
na ben bir arşın yaklaşırım, bana bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yak- 
laşırım, bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim.» 

Yine Peygamber Efendimizin bu mahiyette tebliğ buyurduğu bir 
Hadîs-i kudsi'de Cenâb-ı Hak; hazret-i Dâvud'a: «Ey Dâvud, benim on- 
lara [insanlara] olan iştiyakım, onların bana iştiyakından şiddetlidir» bu- 
yurmuş. 

Şimdi : 
Allah   fakiri   insan;   her   varlığı   Allahtan   ve   her  varlık   için  her  nefes 
                                                                                                          ./. 
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SEMÂ  EHLİ 
MELEKLER 

(37 - 1 ÷ 5) : «Saf saf durup şeytanları semâdan tard eden 
ve Enbiya'ya âyât-ı kudsiyeyi getirip tilâvet eyliyen [okuyan, na- 
kil   ve   tebliğ  eden]  meleklerle   yemin  ederim  ki   muhakkak    Alla- 

 
Allaha muhtaç olan âciz, zayıf zavallı insan; hayatın bin derdi içinde mü- 
cadele ederken bir hayır sahibi çıkıp: «Korkma Allah seninle» deyip te- 
selli vereceğine, yaşamak için ümid, kuvvet, cesaret vereceğine; bil'akis 
gelip o yorgun bezgin kula, hem Allaha emeğiyle kul yetiştirmeğe çalışan, 
boy boy çocuklarla etrafı çevrili insana, anaya, babaya: (hepsi boş, cehen- 
nemliksin, Allahın gazabındasın) derse; onun tek ışığını, Allahtan ümi- 
dini söndürecek korkunç lâkırdılar söylerse, o Allahın kuluna kaç türlü 
fenalık etmiş, Allaha ve Dine kaç türlü hıyanet ve iftira etmiş olmaz. Bu- 
na: (cehâletin saltanatı; tama' ettiği şeylerin mahrumiyyeti acısını çıkar- 
ma hırsı ve hıncı) derler. (Şahsî ihtiras ve emellere Dini ve Allahı âlet et- 
mek) derler. 

Herkesi korkutmaktan zevk alan, tedhiş saltanatı süren, kendinden 
gayrisine kötü ve kötülük göziyle bakan insan ne kadar tehlikelidir. Allah 
her kusuru af eder. Onlar af etmek değil, kusur icad ederler. Allah mer- 
hamet eder. Onlar merhamet etmezler, onlar yalnız gazab ederler ve yal- 
nız ateş saçarlar. 

Kur'ân-ı kerîm; nâzil olduğu zaman, dünyanın iptidaî hayat yaşayan 
bir kenar, köşesindeki halka hitabederek onları putperestlikten ve türlü 
fenalıklardan çekindirip Din nizamına sokmak ve iyiliğe alıştırmak için 
Allahtan sakındırmak, yani korkutmak ihtiyacı vardı. Aradan bin üçyüz 
küsur sene geçmiş, zaman değişmiş, Allahın tekâmül kanunları terbiye- 
sinde insanlar değişmiş olduğu halde; Dini anlatanlarda hâlâ korkutma 
zihniyeti değişmemiştir. Bu günkü insanların korkuya değil muhabbete 
ihtiyacı var, kendiliğinden seve seve iyiliğe koşmak iştiyakı var, fenalık- 
lara karşı içten ikrahı var. Bu günkü insanı ceza tehdidi veya tama' teş- 
viki ile nasihat üzer. Yüreğini incitir. Bu günkü insan Allaha, Allah oldu- 
için bağlıdır. 

Cennet ve cehennem müeyyidelerini düşünerek değil. Bu günkü 
her insan belki bu seviyede değil. Fakat geri kalmış kısmı da bunu duy- 
muyor değil, buna özenmiyor değil. İhtiyaçlarına göre hikmetle söz söy- 
liyecek kimselere ihtiyaçları var. Bu hale gelmiş insanlara nasıl kıyılır, 
güzel hislerine darbeler indirilir. 
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hınız birdir. Ve O; göklerin ve yerin ve ikisi arasında   olanların 
ve meşriklerin Rabbıdır.» 

Diğeri : 
(40 - 7 ÷ 9) : «Arşı hâmil olan ve arşın etrafında bulunan 

melekler; Rablarının hamdi ile tesbih eder ve ona îmân eyler- 
ler. Ve mü'minlere: [Mü'minler hakkında Cenâb-ı Hakka] istiğ- 
far ile: (Yâ Rabbî her şeyi rahmetin ve ilmin muhittir. Tövbe 
eden ve senin yoluna tâbi' olanlara mağfiret et. Ve onları cehen- 
nem azabından sakla. Yâ Rabbî onları kendilerine vaad eyledi- 
ğin Adin cennetlerine idhal et. Ve babalarından, zevcelerinden 
ve evlâtlarından sâlih olanları da oraya kabul buyur. Muhakkak 
sen; galip ve kaadir ve hakîmsin, ve onları dünyada seyyiattan 
sakla; dünyada seyyiatdan sakladıklarına bu gün merhamet 
edersin. Senin onları hıfzın büyük bir necâttır) diye dua eder- 
ler.» 

Diğeri : 
(86 -  1 ÷ 4) : «Gök ve Târık hakkı için, Târık nedir bilirmi- 

sin? O; parlak bir yıldızdır. Muhakkak her nefis üzerinde bir ko- 
ruyucu [hıfz edici] melek vardır.» 

Diğeri : 
(74 - 31) : «Biz cehennem zebanilerini ancak melekler kıl- 

dık.» 

Meleklerle imdad : 
(3 - 124) : «O vakit sen mü'minlere Rabbınızın üç bin me- 

lek indirerek imdad eylemesi; size kifâyet etmez mi dedin.» 

(125): «Evet eğer sabır eder ve Resûle muhalefetten sakı- 
nırsanız düşman şiddet ve gayz ile üzerinize saldırdıkta Rab- 
bınız, alâmetli beş bin melekle size imdad eder.» 

Diğeri : 
(8 - 12) : «O vakit [Bedir muharebesinde] Rabbın melekle- 

re: Ben sizinle beraberim, îmân edenlere sebat veriniz. Ben kâ- 
firlerin kalblerine korku koyarım. Onların boğazlarına ve elle- 
rinin parmaklarına vurun diye vahiy buyurdu.» 
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Diğeri : 

(7 - 206): «[Melekler] onu tesbih ve tenzih eder. Ve ona 
secde ederler.» 

Sidret-il-müntehâ : 
(53 - 14 ÷ 18(14÷16)): «O sidre; [Cennet-ül Me'vâ'nın bulunduğu 

o nihâî saha] Allahın nûru veya hesapsız meleklerle kaplan- 
mıştır.» 

Diğeri : 
(53 - 27 ÷ 28) : «Âhirete îmân etmiyenler meleklere ka- 

dındır derler. Bu hususta kendilerinin hakikî bilgisi yoktur, an- 
cak zanna tâbi olurlar. Zan ise Haktan [hakikatten] bir şey ifâde 
etmez.» 

 
                                481 

  



 
 
 
 
 

   KİTABIN  ÂKİBETİ 
VE 

ŞERH  İLÂVESİ 

Bu mübârek kitabın tasnif ve tertibine başladığım zaman 
şerhi hakkında hiç bir şey düşünmüş değildim. Bu esasta hiç bir 
niyetim yoktu. Fakat vaktâ ki kitabı matbaaya vermek üzere 
kâğıtlara geçirmeğe başladım, bu fikir içime doğdu ve hâkim 
oldu. Evvelâ (dikkat) başlıklı küçük meşruhat ilâvesiyle işe 
başladım sonra da hâşiyeler halinde ayrıca tafsilâtlı yazılar 
yazmaktan kendimi alamadım. 

Nihayet, bu şerh işi görülen neticeye vardı. 

Şunu ilâve edeyim ki: bir şeyler yazmış olayım hevesi ile 
bunları yazmadım. Faydası itibarı ile nelerin yazılmasını elzem 
gördümse onları yazdım. Ancak ve bildiklerimi yazdım. Yarı bil- 
diklerimi hiç yazmadım. Zîrâ tefsirlerde yanlış mütalaa olmak- 
tansa olmaması hayırlıdır. Hiç olmazsa insanın fikri bulanmaz, 
serbest ve temiz kalır ve metni okuyanın kendisi mânâyı derin- 
leştirmek kolaylığını bulur. Bu esasa ilâveten şunları söyliyebi- 
lirim: 

1) Bir tek adam kendi başına Kur'ân-ı kerîmi tefsire kal- 
karsa hakkını veremez. 

Zîrâ: 

Kur'ân-ı kerîm hayatın her safhasına temas eder. Onları 
tefsir için o; tek adam; hayatın her ilim, fen şubesinde, hem zâ- 
hir, hem bâtın ilminde ihtisas ve ehliyet sahibi olmak gerektir. 
Aksi  halde   her  şey  ya  yarım  bilgi  ile   yazılmış  veyahut  yalnız şe- 
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riat, fıkıh zaviyesinden tefsir edilmiş olur. Böylelikle işte tefsirin 
hakkı verilemez. Şerîat ve ahkâm mevzuu, Kur'ân-ı Kerîmin 
yalnız bir cephesidir. Halbuki Kur'ân-ı Kerîmde; âmmenin 
en ziyade sûret-i umumiyede anlıyabileceği ve anlamak 
istediği ilâhiyyat, hikemiyyat, hakikat ve tarîkat kısımlarına, ve 
kozmoğrafya, fizik bahislerine, içtimaî terbiye ve medenî kültür 
ve insanlık haklarına temas eden âyetler vardır ki; bunlar ayrı 
ilimlerdir. 

Bir tek insanın bunların tam mânâsiyle hakkını verecek bir 
ihtisas peyda etmesine, hayatı müsaid olamaz. İmdi müfessirin 
ihtisası olmıyan kısımlardaki mütalaası hayalî olur, o okuyucu- 
ların zihnini de karıştırır. Bir insanın kendi düşüncesine hariç- 
ten yanlış bir fikrin müdahalesi vâki olursa, insan kendi fikrinin 
selâmetini de kaybeder. 

Bâhusus her neslin görüş zâviyesi, fikir ufku genişliyor. 
Eski zamanda yazılmış tefsirlerin içinde bu gün ilmî mânâsını 
kaybetmiş noktalara rastlanabilir. 

İmdi Kur'ân-ı kerîmi tefsir için bir tek adam değil, her 
ilim ve fen şubesinde tam ihtisas sahibi kimselerden teşekkül et- 
miş bir heyete ihtiyaç vardır. 

Bu hey'ete; her ilim şubesinde en ziyade ihtisas sahibi olan- 
lardan bir kaç mümessilin iştirak etmesi şayan-ı arzudur. 

Bu suretle: 

Her âyet-i kerîmenin tefsiri, evvelâ mütehassısları tarafın- 
dan yapıldıktan sonra hey'et-i umumiyenin tasvibine arzedilme- 
si gibi bir netice temin edilir, ve bu suretle tefsir keyfiyeti her 
âyet-i kerîme için sağlam birer temele istinad ettirilmiş olur. 

Bu hey'et; daimî olmak gerektir. Fikir faaliyyeti ve zaman 
durmaz ki ilmin inkişafları, yenilikleri dursun. İmdi bu hey'et; 
daimî olmalıdır ki bu yenilikleri vakit ve zamaniyle takip edebil- 
sin. Aylık bir mecmuada neşretsin ve bu mecmuada yenilikleri 
kendi zaviyesinden nasıl gördüğünü bildirsin ve hey'et dışında- 
ki    alâkalı   insanlar   tarafından    vâki'   olacak   istizahlar   bu   mec- 
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muaya dercedilerek umumun mütalaasına arz edilsin. Ve mese- 
lâ: 

Her yirmi beş senede bir, tefsiri yeniden bastırsın. Hem ye- 
niliklere göre bastırmış, hem de nushaları tükenen evvelki tab'- 
ın yerine yeni tab'ı ile ihtiyaç temin edilmiş olsun. 

Böyle bir hey'et devam üzere faaliyyet için elbette bir büd- 
çeye, bir irâda ihtiyaç gösterir. Bu gün müslüman milletler ara- 
sında kültür birliği diye kurulmağa başlayan dostluk cemiyetle- 
ri bu işi ele alabilir. Sırf bu maksatla bir yardım faaliyyetine ge- 
çebilir. Alâkalı bulundukları milletlerden gönderilecek yardım- 
ları, sağlam bir esasa bağlayabilir. Ve bu karşılıkla, hey'et hem 
yaşayabilir hem çalışabilir. 

Bu hey'et nerede teessüs etmelidir? Türkiyede teessüs et- 
mesi en münasibidir. Zîrâ her bakımdan en müsait saha Türki- 
yedir. Bu kültür cemiyeti mümessilleri Hac zamanından istifade 
ederek Hicazda hacılar arasında da mükemmel ve neticeli bir fa- 
aliyyetde bulunabilir. Her sene munzam bir iane temin edebilir. 
Ve bu fazla paralarla vakıflar yaptırabilir. Müşterek hayır mü- 
esseseleri kurabilir. Ve bütün bu teâvün ve tesânüd işleriyle de- 
vam üzere yürüyen hayırlı işlerin ve müesseselerin temelleri 
ebedîleşebilir. 

Dikkat : 

Bu hey'et arasına bilhassa mütaassıbların sokulmamasına 
azamî dikkat sarfedilmelidir. İlim nûrdur. Taassub zulmetdir. 
Mütaassıb kendini dünyadan ayırmak ve dar kafasının küçücük 
muhiti içinde yaşamak ve âlemi yaşatmak ister. Böyleleri ziyan 
olmuş kimselerdir. Bunların ziyanından insanları korumak lâ- 
zımdır. Bunların sözlerine inananlar dahi cemiyet için ziyan 
olmuş sayılırlar. Onlara inanmıyanlar ise Dinden îmândan büs- 
bütün uzaklaşırlar. Bunlar da büsbütün kaybolmuş demekdir- 
ler. 

Allahın ve Resûlünün ve bütün bir insanlığın istediği taas- 
sub  değil   sevgidir.   Cehalet  değil  bilgidir.   Kur'ân-ı  kerîm   bütün 
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insanlara rahmet olarak gelmiştir. Mütaassıb bu rahmete, nakli 
vasıta olamaz. O; bu rahmeti ancak şahsına tahsis etmek ister. 

Cemiyetlerin en büyük hastalığı, en büyük derdi hodbin, 
hodgâm bir taassubdur. Bu taassubu yaşayanlar; yaşatmışlar. 
Ve bunlar evvelâ cehaletten, sonra irfansız nefislerinden, daha 
sonra da bu halin yaşamasında şahsî menfaat gören müstebid 
hükümdarların müzaheretinden yardım görerek an'ane kur- 
muşlardır. Fakat bu gelenek hâlâ devam edip gidiyor. Her ve- 
siyle ile taassub meselesi üzerinde duruşumun sebebi budur. 

     
 

KİTABIN  EVVELİYATI 

Otuz sene kadar evvel (İlâhiyyat külliyyatı) mahiyyetinde 
bir seri kitap yazmak arzusu içime doğdu. Bu esasda İlâhî bir 
gayret de içimi doldurdu. 

Fakat: 
Duyduğum hisden mâdâ hiç bir bilgi hazırlığım yoktu. 
İmdi: 
İlk işim kendimi tetebbuata vermek oldu. Birinci devrede 

Kur'ân-ı kerîmi, Hadîs-i şerifleri ve ledün ilmi hakkında yazıl- 
mış islâm büyüklerinin meşhur eserlerini elhamdülillâh oku- 
dum. 

İkinci devrede Allahın inâyeti ile diğer ümmetlerin Mukad- 
des Kitaplarını da okumak müyesser oldu. Bu meyanda Garp 
müelliflerinin Türkçeye terceme edilmiş meşhur eserlerini de 
okudum. 

Allahın lûtuf ve keremiyle bilgi esaslarını almış bulunuyor- 
dum. Fakat bunu başkaları hesabına faydalı kılmak için kitaplar 
yazmak ve her günkü içtimaî hayat safhalarını Din esasları ile 
beraber yürütmek, herkese Dini günlük hayat zâviyesinden gös- 
termek, nakletmek istiyordum. Fakat her zaman kolayca bu işi 
görebilmek için, yardımcı tertiblere ihtiyaç duydum. 

Her  hangi   bir  mukaddes  müeyyideyi  kolay   bulmak   için   behe- 
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mahal tasnifli; fihristli tertibata ihtiyacım olduğunu ehemmiy- 
yetle gördüm. Bu suretle şu kolaylıklar ele gelecekdi. Her mev- 
zuu bir mukaddes müeyyide ile te'yid etmek, hatta her mukad- 
des kitaptan yekdiğerini te'yid eden müeyyidelerle tevsik etmek 
imkânı Allah lutfederse hasıl olacaktı, Allah inâyet buyurdu. 
Kur'ân-ı kerîmi ve İncil-i şerîfleri ve 39 Mûsevî mukaddes kita- 
bını tasnif, tertip müyesser oldu. 

Artık: 

Sevinerek ve Allaha şükrederek İlâhiyyat Külliyatını yaz- 
mağa başladım. 

Fakat: 
Hiç bir program yapmadan işe başlamıştım. İlâhiyyat kül- 

liyyatının kaç kitap olacağını, her birinin ismi ne ve nelerden 
ibaret olacağını da bilmiyordum. Yalnız Allaha bağlı bir yüre- 
ğim, insanlara hizmet için yanan bir müfekkirem ve bir de 
tasnifli fihristli mukaddes kitaplarım vardı. 

Allaha sığındım ilk sözü yazdım, Allah ihsan etti arkası gel- 
di, senelerce yazı devam etti; neticede kırk kadar kitap yazıldı 
ve bugüne kadar bunun 19 adedi ve ayrıca dört risâle basıldı ve 
ahiren teşekkül eden (İlâhiyyat kültür te'lifleri basım ve yayım 
kurumu) neşriyatı sırasında da dört risale daha (Köylü kardeş) 
serisi açılarak basıldı. Ve elhamd-ü-lillah bu mübârek kitap dahi 
basılmış oldu. 

Tasnifli, fihristli olarak hazırlanmış diğer mukaddes kitap- 
ların tab' ve neşri müyesser olursa; ele geçmesi me'mul fayda- 
ların başlıcaları şunlardır: 

1) Her Din adamının bütün Dinler hakkında bir fikir edin- 
mesi kolaylaşacak 

2) Her insan başkalarının da kendininki gibi İlâhî bir Dine 
mâlik olduğunu anlayacak 

3) Kendi  Dininden  mâdâsına  meşru'  bir   yer   vermek   ve   baş- 
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ka Din sâliklerine meşru' bir hak tanımak istemiyen müteassıp- 
lar gafletten uyanacaklar ve Kur'ân-ı kerîmin: (Peygamberler, 
Kitaplar arasına fark koymayın, onları kudsiyyette ehemmiy- 
yetde birbirinden ayırmayın) meâlinde vâki' emrinin -ki bu emir 
müslümanların îmân şartlarının başlıca bir esasıdır - iktizası il- 
men anlaşılacak ve bir parça insafı olan mütaassıp, insafa gele- 
cek ve her insana Allaha aidiyyeti dolayısiyle ve her Dine Allah- 
tan gelmesi sebebiyle hürmetle bakacaktır. 
 

Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: 

«Dünya ve âhırette İbn-i Meryeme [yâni Hazret-i İsâ'ya] 
benden evlâ ve yakîn kimse yoktur. Benim ile onun arasında 
başka bir Peygamber dahi gelmedi. Peygamberler bir babanın 
evlâdıdırlar. Anaları ayrıdır. Dinleri ise birdir.» 

Bu gün milletler birleşmiş ve bir birleşik hey'et kurmuştur. 
Bütün milletlerin emniyyet ve saadetini hedef tutan bu birleş- 
menin her insandan istiyeceği şey karşılıklı samimî alâka ve 
hürmettir. Karşılıklı hürmetin esası her insanın esasta şerefini 
ve Dinde meşruiyyetini kabuldür. Bu birleşme, tekâmülde atı- 
lan ilk adımdır. Birliğine ma'ni tefrikadır. Tefrikayı doğuran 
enâniyyet, egoizma, üstünlük fikri ve hırsıdır. Bunlar da cehâ- 
letin, ters görüşün, ters ve yanlış düşüncelerin, kendinden baş- 
kasını aşağı görmek istemenin hatâlı neticeleridir. Bu sakat fi- 
kir ve çekingen yürekli kimseler dünya işbirliğinde emniyyet ve 
hürmet telkin etmez. Bütün insanlar; Allahın mülkü olan dün- 
yada salâh ve emniyeti te'sis için iş birliğine mecburdur. Bu; 
Allah yolunda Allah için bir mukaddes iştir. Gâyesi; insanları ıs- 
tıraplarından kurtarmaktır. Allah kurtarıcıdır. Peygamberler 
bu maksatla gelmiştir. Allah adamları bu yola can ve baş, mal 
koymuşlardır. 

Netekim bu uğurda kanlarını dökmeği göze alarak Korede- 
ki tecavüzü önlemek üzere Türkler de asker göndermişlerdir. 
Her ırk, her Din ve mezheb adamı; hak ve hakikatin iktizâsına 
uyup   birleşmişler;   birer   Allah   adamı,   hakiki   insan   olarak     bu 
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müşterek davada omuz omuza harbe girmişler ve şehitleri ku- 
cak kucağa yatmış bulunuyor. Kenarda köşede hâlâ infiradcı 
düşüncelere, tefrikaya çalışanlara ne yazık. 

Bu temiz semânın altında hiç bir yüreğe ayrı ve kötü hisle- 
re yer ve yol yoktur. 

Tekâmülün ifâdesi, içtimaî birlik ve beraberliktir. Bağları, 
muhabbet, alâkadır ve iktizası fedakârlıktır. Taassub tefrikadır. 
Tefrika; Allahın, Peygamberlerin, kitapların ve umumî müşte- 
rek insan menfaatinin red ve menettiği şeydir. 

4) Bu tasnifli kitapların diğer bir faidesi de: Din mevzuun- 
da bir şey öğrenmek veya bir şey yazmak istiyenlerin bu sahada 
işini tamamiyle kolaylaştırmış olacağıdır. 

Allahdan cümle hakkında hayırlara vesiyle kılmasını dili- 
yerek, kitabın evveliyyâtı bahsine son veriyorum. 
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KİTAP  BİTERKEN  YÜREĞİMİN  İFÂDELERİ 

Bu mübârek kitabın muhteviyatını tasnif ve tertibde bu 
âciz kulunu kullanan ve onun son formasını matbaaya verir- 
ken güzel âkıbetini idraki nasip ve müyesser kılan sevgili 
Rabbım büyük Allahımın lutfuna, keremine, inâyetine yüreğim 
her nefesde şükran secdeleri arz etmek hissiyle dolu, şu sa- 
tırları yazıyorum. O sevgili Allahım ki ezelde hüviyyetimi tâ- 
yin buyurmuş ve bu hüvviyyetime ruhundan üflemiş, hüviyye- 
timi canlandırmıştır ve diğer canlanan hüviyyetlerle beraber 
cümlemize: 

Lütfedip (sizin Rabb-ı a'lânız değilmiyim?) hitabiyle ilti- 
fat hem muhabbetle nazar buyurmuş ve hem muhabbetini ru- 
humuzda uyandırmıştır. Dünyaya gelinceye kadar göklerde 
(Ervâh âlemi) denen o temiz sahalarda cemaliyle bizlere tecelli 
buyurmuş, sevmiş sevdirmiş sevindirmiştir. Dünyaya geldik- 
ten sonra da toprak vücudumuzu merhameti ile sevk ve idare 
ederek, her derdimize ilâç olmuştur. Hamd-ü senâ ve şükran- 
larıma şu perişan sözlerimin vesiyle olmasını Allahımın mer- 
hametinden dilerim ve secdelerle dilerim. 
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ŞERHE  AİT MALÛMAT 

İLÂVE  F IKRALAR  VE  HÂŞİYELER 

Bu mübârek kitapta: 
Kitabın mâhiyyetini belirten müstakil bir baş fasıl, ve 

âyet-i kerîmeler arasında şerhe ait 79 adet fıkra, ve sahife 
altlarında 85 adet hâşiye vardır. Ve bu hâşiyelerin fihristi şu 
aşağıdaki hâşiyeye dercedildi. [*] 

 

HÂŞİYELERBEKİ  ŞERHLER 

 
88    —    1 Cennet 
88    —    2 Yerle göklerin birleşik bulundukları devre 
88    —    3 Göklerdeki cennet 
89    —    4 Şeytan 

192    —   5 Dîn-i Hanîf 
206    —   6 Sabiîlik 
214    —   7 İsrâîl  oğullarının   kavimce     misyonerliğe     seçil- 

meleri 
222 —    8 Mûsevîlik devrinde ilk padişahlık talebi 
223 —    9 İsrâîl oğullarının kırk sene çölde tutulmalarının 

hikmeti 

233   —   10 Hazret-i İsânın doğuş tarzı 
                                                                                                                   ./.       
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FİHRİSTLER  HAKKINDA  MALÛMAT 

Metne ait üç nevi fihrist vardır: 
1) ncisi (kısa) işaretlidir. Yalnız fasıl başlıklarını ihtiva 

eder. Sahife 494'den 497'ye kadar devam eder. 
2) ncisi (orta) işaretlidir. Hem fasıl hem bahis başlıklarını 

ihtiva eder. Sahife 498'den sahife 503'e kadar devam eder. 

 

  Sahife      Hâşiye No:sı       Muhteviyatı 
 

236 —    11 İyiliğe müteallik emirlere itaat şartı 
243 —    12 Allah yolunda Allaha yardım 
248 —    13 Nezir 
248 —    14 Sadaka 
250 —    15 Allaha dâvet 
252 —    16 Rıza 
260 —    17 Şer 
271 —    18 Velî 
272 —    19 Sâlih 
276 —    20 İbâdet kıyafeti 
280 —     21 Bilgisiz münakaşa 
289 —    22 Öldürmek 
303 —    23 Dünyalıklar 
306 —    24 Esir azâd  etmek 
307 —    25 Altmış gün oruç 

 

309 —    26 Harp emri 
310 —    27 Kurtuluş ve kurtarış harbi 
313    —    28 Şahâdetin mahiyyeti 
317   —    29 Mukaddesata söğmek 
323    —    30 Mal toplamak 
323    —    31 Allahtan gayri  ile ferahlık 
331    —    32 Padişahların işi 
335    —    33 Kâfirler 

./. 
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3) ncüsü (tafsilâtlı) diye işaretlidir. Hem fasıl, hem bahis 
hem de mevzu başlıklarını ihtiva eder ve sahife 504'den baş- 
lar. 

 
  Sahife    Hâşiye No:sı    Muhteviyatı 

 
339 —    34 Allah istemedikçe îmân edilemez 
342 —    35 Istıfa 
349 —    36 Hılkat mertebeleri 
349 —    37 Nefis mertebeleri 
352 —    38 Rıza ehli 
352 —    39 Her şeyde akıl esası 
354 —    40 Allahın  varlığı 
357 —    41 Helâk olan kavimler 
361 —    42 Hazret-i Hızır 
367 —    43 Tevekkül 

  372 —    44 İbâdet Allaha mahsustur 
  373 —    45 İbâdette imkân dereceleri 
  375 —    46 İbâdet 
376 —    47 Allahtan başkasından bir şey istenmez 
379 —    48 Zillet 
381 —    49 Kıble 
381 —    50 Zikir 
383 —   51 Tam teveccüh 
384 —    52 Düşünmek 
384 —    53 Zikre mâni yoktur 
390 —    54 Arşı hâmil olanlar ve etrafında bulunanlar 
390 —    55 Hamd ve istiğfarın ehemmiyeti 
392 —    56 Tövbe 
394 —    57 Zikir vakitleri ve zikredilecek Allah isimleri 
396 —    58 Vaaz 
398 —    59 Eşyanın  tesbihi 
399 —    60 Görmek 
400 —    61 Allah zâtının tesbihten ganî olmasının izahı 

 

400 —    62 Rükû' 
401 —    63 Secde 

 

404 —    64 Eşyanın secdesi 
405 —    65 Allah  birdir 
406 —    66 Namaz 
423 —     67 Orucun hikmetleri 
                                                                                                                       ./. 
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Böyle üç fihrist tertip edilmesinin sebebi, âzami kolaylığı 
temin içindir. 

Meselâ: 
Gözü; ilk kullanışta tafsilâtlı fihriste alışık olmıyan zat; 

mufassal fihristin bir çok sahifelerini gözden geçirmeğe mec- 
bur olmamak için evvelâ (kısa) veya (orta) fihristlere bakarak 
bir kaç sahife içinde istediği faslı veya bahsi bulur. Hizasın- 
daki sahife numarasına göre, ister doğrudan doğruya kitabı 
açıp o fasıl veya bahis içinde istediğini araştırır, ister tafsilâtlı 
fihriste bakıp istediği mevzuu sahife numarasını öğrenerek 
kitaba bakar. 

 
Bunlardan mâdâ bir de (hâşiyelerin fihristi) vardı ki, on- 

lar da sahife 490'dan bu sahife sonuna kadar devam etti. Bu, 
sırf hâşiyelerle alâkalıdır. 

 
  Sahife    Hâşiye No:sı    Muhteviyatı 

 
429 —  68 Allahın murâdını kulun ihtiyacı ile kolay te'lifte 

aklın yararlığı 
431 —  69 Hac ve kurbanda gaye 
441 —  70 Fakir 
443 —  71 Namaz abdesti esası 
446 —  72 Güçlük ve kolaylık 
450 —  73 Teyemmüm şartında su 
452 —  74 Dünya imtihanı 
453 —  75                Âhıret murâdı 
457 —  76                Ölüm — Uyku 

 

459 —  78                  Ölümde beden ve rûh 
460 —  79                  Âkıbet 
462    —   80                   Sûr 
463 —    81 Mahşerde hazır olacakların vücutları 
466 —    82 Ölümün mahiyyeti 
468 —    83 Şefaat Allahındır 
471 —    84 Maddelerin dile gelmesi 
478 —    85 Allahtan kullarını korkutup uzaklaştıranlar 
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BİRİNCİ  FİHRİST 

(KISA) 

Sahife 
 

3   — Ön söz 
8   — Kitaplar hakkında muhtasar malûmat 

17 — Tasnifli Kur'ân-ı Kerîmden maksad 

TARİFÂT  VE  MALÛMAT 

18 —   Usûl 
19 —  Kur'ân-ı Kerîm metninin muhteviyyâtı 
19  —  Sûre-i şerîfe sıra numaraları ve isimleri 
24  —  Âyet-i kerîme başlarındaki numaraların mânâsı 
24  —  Tasnifli Kur'ân-ı Kerîmin başlangıcı 

ALLAH  MEFHUMU 

31  — Allahın isimleri ve sıfatları 
50  — Allahın takdiri 
58  — Allahın muamelesi 
77  — Allahın hükümranlığı 
80  — Allahın rûhu 

HİLKAT 

83 — Hılkatın vukuu 
103 — Yaradılanlar 
108 — İnsanın yaradılışı 
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Birinci fihrist 

RESÛLLER  VE  KİTAPLAR 
Sahife 

 
123 — Allahın Resûller ve kitaplar göndermekten muradı 
125 — Allahın Peygamberlerle ahidleri 
127 — Peygamberler ve kavimleri 
134 — Peygamberlerin hayatı 
175 — Peygamber zevceleri 
177 — İnsan ve hayatı 
182 — Semavî kitaplar 

DİN 

191   — Din-i İbrâhîm 
195   — Dinlerde esaslar birliği 
199 — Bütün ümmetlerin müslümanlık mefhumunda birliği 
200 — Din ve millet-i İbrâhîm 

ÜMMETLER 

205 — Ümmetleri ayırmasından Allahın muradı 
213 — Mûseviler ve Mûsevilik 
229 — Hıristiyanlar ve hıristiyanlık 
235 — Biz müslümanlar ve müslümanlığımız 

ALLAH  YOLU 

237   — Allah yolunda Din'in iktizaları 
242 — Allah yolunda Allaha yardım 
243 — Allah yolunda harbe mecbur olanlara Allahın imdadı 

DİNDE  SADÂKAT  VE  İTTİKA 

245 — Dinde sadâkat ve ittikanın iktizaları 
249 — İlâhî hizmette umumî cephe ve umumî alâka 
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Birinci fihrist 

Sahife 
 

DİNİN  İKTİZALARI 

255  — Îmân - amel - mü'min ve kardeşlik 
261  — Takvâ ve ittika 
265  — Sâlih amel 
270  — Hayır ve hasenât 

DİN  NİZÂMI 

275  — Şer'î hükümler ve ahlâkî emirler ve nehiyler 
283 — İçtimaî adâlet 
284  — Helâl ve haram şeyler, mübah ve memnu hareketler 
288    — Katl ve zulüm 
291 — Tesettür 
292 — Fâiz 
293 — Sihir 
293 — Tartı ve ölçülere dikkat 

 
AHKÂM 

294  — Ganayim - vasiyyet, miras hükümleri 
296    — Aile ve evlât hukuku ve nikâh ve talâk 
303    — Vasiyyet 
303  — Borç 
304  — Suçlar hakkında hükümler 
304    — Yemin 
307    — Harp hükümleri 
312  — Şehitlik, gâzîlik 
313  — Mütareke ve sulh hükümleri 
315    — Milletler arası içtimaî mükellefiyyetler ve imdad harbi 

İÇTİMAİYYAT 

319    — Milletler arası muâşeret hükümleri 
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Birinci fihrist 

Sahife 
 

320 — Muâşeret terbiyesi 
325 — Cemiyyet hukuku - insanî yardım 
330 — Cemiyyet idâresi - meşveret esası 
332 — Cemiyyette menfî unsurlar 

FİKİR  HAYATI 

336 — Allah hakkında fena telkinler 

İRŞÂD 

343 — İrşâdın semereleri 
347 — Ruhda ve nefisde yükselmek 
349 — Yaradılışta mertebe farkları ve nefis mertebeleri 

AKIL  ESASI 

352 — Din ve akıl 

İLÂHÎ  MEVHİBELER 

360 — Mevhibeler ve insanî vasıflar 

İBÂDET 

372 — İbâdet hayatı 

İSLÂMİYYET 

405  — İslâmiyyetin beş şartı 
451  — Dünya ve âhıret hayatı 

 

497 



 
 
 
İKİNCİ  FİHRİST 

(ORTA) 

Sahife 
 

3     — Ön söz 
5     — Baş  fasıl 
8     — Kitaplar hakkında muhtasar malûmat 

17 — Tasnifli Kur'ân-ı Kerîm — maksad 

Târifat ve mâlûmat 

18 — Usûl 
19 — Kur'ân-ı Kerîm metninin muhteviyyatı 
19    — Sûre-i şerîfe sıra numaraları ve isimleri 
22    — Tasnifli kitabın metni muhteviyatı 
24    — Âyet-i kerîme başlarındaki numaraların mânâsı 

Tasnifli Kur'ân-ı Kerîmin Başlangıcı 

24 — Allahın mahiyyeti 
25 — Allahın telâkkisi 
27     — Allahın birliği 

 

30 — Allahın mukaddes hakları 
31 — Allahın sıfatları ve isimleri 
38    — Allahın kifâyeti — kefâleti ve vekâleti 
45    — Allahın  kurtarıcılığı 
48 — Peygamberlerin kurtarıcılığı 
49 — İnsanı kurtarmanın ehemmiyyeti 
50 — Allah ile mahlûkları arasında münâsebat ve muâmelât 
50    — Allahın irade ve muamelesindeki istiklâli 
50    — Levhi mahfuz - Hükm-i ezel - mukadderat 
58    — Allahın  muamelesinde âdeti 
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İkinci fihrist 

Sahife 
 

68  —    Günah kefâreti 
75 —   Allahın sevdiği işler 
76 —   Allahın sevmediği işler 
77  —   Allahın hükümranlığı 
80  —   Allahın rûhu 
80   —   Allahın zat nûru - Rûh-ül kudüs 
83 —   Hılkat 
84  —   Lâtif rûhlar — Rûhların şahâdete daveti 
86  —   Kesif rûhlar 
86  —    Cin — Şeytan 
86  —   Cin ve hayatı 

103 —   Yaradılanların faydaları 
104 —   İnsan için yaradılanlar 
105 —   Mahlûkların esas mahiyyetleri 
106 —   Mahlûklarda içtimaî hayat 

 

108 —   İnsan 
109 —   İnsanın sureti 
111  —    İnsanın fıtrî tabiatı 
113  —   Fıtratda hidâyet ve dalâlet kabiliyyetleri 
115  —   Dalâlet ve dalâlet ehli 
118  —   Kâfirler 
121  —   İnsanın şerefi 
121 —   Hilâfet 
122 —   İnsanın mükerrem olması 
123   —   Allahın Resûller ve Kitaplar göndermekteki muradı 
123  —   Haklar ve Hak ölçüler 
123 —   Helâl ve haram esasları 
124 —   Resûller hakkında salât-ü selâm 
125 —   Enbiyâya vahiyler 

 

125 —    Allahın Peygamberlerle olan ahidleri 
126 —   Allahın ümmetlerle olan ahidleri 
127 —   Peygamberler ve kavimleri 
131 —   Allahın  kavimlere muamelesinde  kavimlerin liyakati 
132   —   Peygamberlere muhalefet eden kavimler 
132   —   Firavn'ın kavmi 
132   —   Zâlimlerden ıstırap çekenler 
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İkinci  fihrist 

Sahife 
 

134 — Resûllerin hayatı 
134 — Hazret-i Âdem hakkında Hıristiyanların telâkkilerine dair bir 

tahlîl 
137 — Hazret-i Âdem hakkında İslâm nokta-i nazarı 
139 — Hazret-i Nûh ve müteakip Peygamberlerin hayatı 
157 — Hazret-i Meryem 
163 — Hazret-i Mııhammed efendimiz 
175 — Peygamber zevceleri 
177 — İnsan ve hayatı 
177 — Beşerin mutlak aczi 
180 — Her şey ezelde taayyün etmiştir 
180 — Her mahlûk Allah tarafından sevk ve idare olunur 
180 — Müsbet menfi her ilham Allahtandır 

İnsan hayatını nizamlıyan esaslar 

182 — Semavî Kitaplar 
183 — Semavî kitaplara îmân 
184 — Şeriat ve ahkâm kitabımız 
185 — Fâtiha-i şerîfe sûresi 
186 — Kur'ân-ı Kerîm hakkında riayet olunacak esaslar 
187 — Kur'ân-ı Kerîmi Allah hıfzedecek 
187 — Kur'ân-ı Kerîm akla hitabeder 
189 — Kitaptan maksud mânâdır 
190 — Evvelki mukaddes kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm 
190    — Kitap ehli ümmetler ve Kur'ân-ı Kerîm 
191 — Din-i Hanîf — Din-i fıtrî 
193 — Din-i İbrâhîm 
195 — Allahın Dinindeki bütün ümmetlerde bütün esasların birliği 
199   — İslâmiyyetin başlangıcı ve bütün ümmetlerin müslümanlık 

mefhumunda birliği 
200    — İslâm ismi ve hazret-i İbrâhîm 
200 — Din ve millet-i İbrâhîm 
201  — İslâmiyyetin her ümmette devamı 
203  — Evvelkilerin âdetlerine uymak emri 
205 — Ümmetleri Allahın ayırmasından muradı 
206 — Kitap ehli ve cennetlikler 
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212  — Kitap ehli ile muâşeret 
213  — Mûsevîler ve Mûsevîlik 
229     —  Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık 
235 — Biz müslümanlar ve müslümanlığımız 
237 — Allah yolu — Din ve iktizaları 
240 — Allah yolunda muhaceret 
242     — İçtimaî gayret — Muhacirlere alâka 
242   — Allah yolunda Allaha yardım 
243  — Allah yolunda harbe mecbur olanlara Allahın imdad ve yardımı 
245  — Allah yolunda çalışanlara Allahın mükâfatı 
245 — Dinde sadâkat ve  ittika ve  sadâkatin  iktizaları 
248  — Nefsi nezretmek [adamak] 
249  — İlâhî hizmette umumî cephe 

 

249  — Hayra davet ve sevk 
250  —  Rıza gayesi 
255 —  Îmân 

 

257 — Amel 
258 — Kardeşlik 
259 — Allahda birlik 
260 — Mü'minin örnek vasıfları 
261 — Takvâ ve ittika 

 

265 — Sâlih amel 
266 — Allah takattan  fazla teklif etmez 

 

269 — İyilik 
270 — Hayr-ü hasenat 
271 — Sâlihler 

 

274 — Dünya sonu sâlihlerin 
275 —  Din nizamı — şeriat — ahlâkî emirler ve nehiyler 
277 —  İçtimaî işbirliği şartları 
279    —  Hal ve hareket 
281 — İbâdeti men ve halkı eğri yola sevkedenler 
282 — İçtimaî nizam — iyilikte birlik ve Allaha teslimiyyet 
283 — Allaha tapmak ve şerik koşmamak 

 

283 — İçtimaî adalet 
284 —  Helâl ve haram şeyler 
288 —  Katl, zulüm ve fesad 
291     —  Tesettür   — kadınların örtünmesi 
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292 — Faiz 
293 — Deniz avı 
293  — Sihir yapanlar 
293  — Namuslu kadınlara iftira 
293 — Tartı ve ölçülere dikkat 
294     — Puta tapmak ve yalan söylemek 
294  — Ahkâm - Kısâs - ganâim - vasiyyet 
296 — Aile hukuku — Kadın ve erkek haklan 
297 — Miras — Mehr 
298 — Nikâh — Talâk 
300  — Evlâd mükellefiyyeti 
302 — Evlâd hukuku — Miras 
303  — Vasiyyet 
303  — Borç 
303 — Zevce ve evlâd sebebiyle gaflet 
304  — Fuhuş hükümleri 
304  — Hırsızlık hükmü 
304  — Yemin bahsi 
307  — Harp hükümleri 
311 — Harp izni  
312 — Şehitlik - Gâzilik 
313 — Mütareke ve sulh hükümleri 
315  — Seferde hazerde içtimaî vazifeler ve milletler arası muâşeret 

hükümleri 
319 — Sulhde milletler arası muâşeret 
320  — Muâşeret terbiyesi 
322  — Mezmum haller 
325  — Cemiyet hukuku - içtimaî yardım 
328 — İnfak 
329 — Her şeyde îtidal 
330 — Cemiyet idaresi - meşveret esası 
331 — Diktatörlük - padişahlık 
332  — Cemiyette bozguncu unsurlar - münâfıklar 
336  — En fena telkin — Allah hakkında sû-i zan 
338  — Küfür ve inkâr 
340  — Fenalığa çalışanlar  
342  — Şahsî mükellefiyetler - Istıfa terbiyesi 
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343    —  İrşâd 
345 — Nefis  terbiyesi 
346 — Mükelleflerin âkıbeti 
347 — Rûhda yükseliş 
348 — İçi  ölülerin  ihyâsı 
 

348 —   Rûhî ve cismânî mertebeler 
349 —   Hilkat mertebeleri - yaradılış farkları 
349    —   Nefis mertebeleri 
352    —   Aklın ehemmiyeti ve her şeyde esas olması talebi ve rüşdün 

iktizası 
357    —   Kur'ân-ı Kerîm akla hitabeder, düşündürür ve danıştırır 
360    —   Mevhibeler: hikmet, ilim, kemal, rüşd. Ahlâkî   mazhariyetler: 

istikamet,    ihlâs,    kalp selâmeti, teslimiyyet, sabır, tevekkül, 
ümid, güven, Allah sevgisi ve bağlılığı, sadâkat 

369    —   Rûhların ezelde şahâdet ve sadâkate daveti 
372    —   İbâdet - duâ, Kıble, zikir, fikir, istiğfar, tövbe, şükür, tezkir, 

tesbihler, rükû', secde 
397    —   Bütün mahlûkatın tesbihleri 
403    —   Bütün mahlûkatın secdeleri 
405    —   İslâmiyyetin beş şartı - birliğe îmân, namaz, oruç, hac, zekât 
442    —   Abdest ve teyemmüm 
451    —   Dünya hayatı 
455    —   Âhıret hayatı 
455    —   Ölüm - haşr - rucu' 
473    —   Cennet ve cennet ehli 
476    —   Cehennem ve cehennem ehli 
479    —   Semâ ehli 
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ÜÇÜNCÜ  FİHRİST 

(MUFASSAL) 

3        Ön söz 

BAŞ FASIL 
5 Zamanın kitabı 

KİTAPLAR  HAKKINDA  MUHTASAR  MALÛMAT 

8 Ahkâm kitapları 
10 Kitaplar ve Din 
12 Kitap ehli ümmetlerin müşterek kültürü 
14 Kur'ân-ı Kerîm lisanı 
14 Kitapdan maksud 
15 Netice 

TASNİFLİ  KUR'ÂN-I  KERÎM 

MAKSAD 

17 Tasnif 

USÛL 

18 Köşeli kerreler 

KUR'ÂN-I  KERÎM  METNİNİN  MUHTEVİYATI 

19 Umumî malûmat 
19 Sûre-i şerîfe sıra numaraları ve isimleri ve nâzil oldukları 

yer ve muhtevî oldukları âyet-i kerîmeler adedi 
22        Tasnifli kitabın muhteviyatı 
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23 Kolaylık için 
23 Kur'ân-ı Kerîmin iktiza ettirdiği şartlara riâyet 

TASNİFLİ  KİTABIN  METNİ 

MEVZULARA GİRİŞ 

24 Âyet-i kerîmelerin başlangıcındaki numaraların    ifa- 
de ettiği mânâ 

İLÂHİYYAT 

ALLAH  MEFHUMU 

24  ALLAHIN MAHİYYETİ 
25 Allah telâkkisi 
25 Umumî fikir 
26 Allah her varlığın sahibidir 
27 Allahın birliği 
30 Allahın mukaddes hakları 
31  Allahın sıfatları ve isimleri 
34  Allahın kemali 
34  Yaradıcılığı 
36 Tasarrufu 
37 Mülkiyyeti ve hâkimiyyeti 

ALLAHIN  KİFÂYETİ 

38 Kefâlet ve vekâleti 
41 Allahın yakınlığı 
41 Allahın dostluğu - şefaati 
43         Allahın imdadı 
45 Allahın kurtarıcılığı 
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45 Kurtarıcılık misalleri 
46 Musevîlik devrindeki misaller 

   48 PEYGAMBERLERİN KURTARICILIĞI 
   48 Hazret-i Mûsâ ve Harun'un kurtarıcılığı 

49 Hazret-i Muhammedin kurtarıcılığa memuriyeti 
49 İnsan kurtarıcılığı 

ALLAH İLE MAHLÛKLARI ARASINDA 
MÜNASEBÂT VE MUAMELÂT 

50   ALLAHIN İRADE ve MUAMELESİNDE İSTİKLÂLİ 
50   Hükm-i ezel 
52   Mukadderat 
52   Levh-i mahfuz 
58  Muamelât 
58  Her elin üstünde Allah eli 
58  Muamelâtda Allahın teessürü 
58  Allahın muamelâtında sünneti [âdeti] 
58  Allahın meşiyyeti [güdümü] 
61 Hakkın yeri 
62 Yer yüzünü Sâlihler idare edecek 

 

65 Allahın âdeti [değişmez] 
66 Günahın mesuliyyeti 
67 Af ve mağfiret 
68 Günah kefareti 

 

68 Yemin ye kefaret 
69 Tövbe ve istiğfar edenlere mağfireti 
72   İyilik edenlere inayeti 
72   Şehitler, mecruhlar, gâzîler hakkında Allahın lutuflarr 
74 Allahın kolay veya güç kıldığı yollar 
75 Te'dîb ve İslah 
75    Allahın sevdiği işler 
75 İtaat - adalet - iyilik 
76 Temizlik ve sabr-ü sebat 
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76 Allahın sevmedikleri işler 
76 Gurur, kibir, üstünlük hırsı 
76 Haksızlık, tecavüz 
76         Müsriflik, hıyanet 
77            Allahın hükümranlığı 
77 Her yerde hâzır ve nâzır 
77 Ne tarafa bakılsa Allahın yüzü orada 
77 Güldüren, ağlatan, öldüren, dirilten O'dur 
77 Allah her şeyi muhittir 
77 Allah her şey üzerine vekildir 
77 Her mahlûku sevk ve idare eden Allahtır 
78 Her şey Allahındır. Her şeyin idâresinde Allah vekil 

ve kâfidir 
78 Dane ve çekirdeği Allah yarar 
78 Dünya ve âhıret umuru Allahın elindedir 
78 Hak padişah Allahtır 
79 Allahın elinden kurtuluş yoktur 
79 Her şeye hâzır ve nâzırdır 
79 Küçük büyük hiç bir iş yoktur ki Allahın iradesi ile 

 vukubulmasın. 
79 Allah vermedikçe kimse vermez 

ALLAHIN  RUHU 
 

RÛH-ÜL  KUDÜS 
 

80 ALLAHIN  ZAT  NÛRU 
81 Rûh-ül-kudüs'ü taşıyanlar 

                                                   HİLKAT 

83 Allahın sıfat nûru ve mahlûklar 
84 Lâtif rûhlar 
84 İnsan rûhları 
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84 Kalû - belâ ahdi 
85 Melekler 

 

85 Meleklerin ve rûhun göklere çıkışı ve zaman mefhumu 
86 Kesif rûhlar 

Cin - Şeytan 

 CİN ve HAYATI 

86 Cin 
87 Şeytan 

 

91 Şeytanlara uyanların âkıbeti 
92 Büyü - sihir 
93 Allahın şeytandan korudukları 

 

95 Peygamberler hakkında 
96 Şeytan hakkında tahliller 

100  Allahın hilkatteki murâdı 
100  Abes yaradılmış bir şey yok 
100  Yaradılan en münasibidir 
100  Her şeyin yaradılışı güzeldir 
100 Allah yoktan var etti 
101 Yaradılış müddeti 
101   Arş bidâyette su üzerinde idi 
101   Güneş ve ayın devir ve hareketi 
101 Yaradanın tedbir ve tertibi 
102   Her şeyin hayatı su ile 
102   Gök yedi kattır 
102   Yer yüzü 
102 Gökte yaradılanlar 

YARADILANLARIN  FAİDELERİ 

103  Güneş ve ayın faydaları 
103  Yıldızların faydaları 
103  Gece ve gündüz 
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İNSAN  İÇİN  YARAD1LANLAR 

104         Göklerde 
104 Yer yüzünde 
104  Denizlerde göllerde 
104  Hurma ve üzüm 
104  Karada ve demzdekiler 
104 Zeytin ve zeytinyağı 
105 Yer yüzündeki bütün şeyler 
105  Göklerde ve yerde olanların cümlesi 
105  Faydalı hayvanlar 

MAHLÛKLARIN ESAS MAHİYYETLERİ, NELERDEN 
YARATILDIKLARI 

105  İnsan ve cinler 
105 Hayvanlar 
106 MAHLÛKATTA İÇTİMAÎ  HAYAT 

 

106 Dünya hayat ve metâı 
107 Küffârın varlığı 
107 Mal ve evlâd 
107         Âhıret ve ni'metleri 
107 Dünya varlıkları ve gurur 

İNSAN 

108 İnsanın hayatı 
109 Cin ve insanın yaradılmasındaki murad 
109 Allah insanda bir kalp yarattı 

İNSANIN SÛRETİ 

109 İnsanın güzelliği 
110 İnsanın hılkati 
110 İnsanın Allaha fakirliği 
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110  Evvelâ rûhlarımızın vücûde getirildiği 
110 Bir tek nefisten yaradılışımız 
111 İnsanın ilk iptidaî devresi 

İNSANIN  FITRÎ  TABİATI 

111  İnsanın tavırlarla yaradılışı 
111           Fıtrî tezâhürleri 
111  Nefsî temayülleri 
112 İhtiras ve nekesliği 
112 Tabiatı 
112 Nankörlüğü 
113 Fıtratta hidâyet ve dalâlet kabiliyyetleri 

 

113 Hidâyet ve dalâlet 
114 Hidâyet ve hidâyet ehli 
115   Rahmet için yaradılanlar 

DALÂLET  VE  DALÂLET  EHLİ 

  115    Namazdan men edenler 
116   Hayırdan men edenler 
116 Câhil iddiacılar 
116 Eğri yola saptırmak istiyenler 
116 Hak ve hakikati inkâr edenler 
117 Müfsidler 

117 Hevâsını ma'bûd edinenler 
118 Gâfiller 
118   Kalpleri kapalılar 
118   Basîretsizler 
118   Mütenebbih olmıyanlar 

KÂFİRLER 

118 Allahı inkâr edenler 
119 Düşüncesizler 
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119 Hakikati görmiyenler 
119 Kalp körlüğü 
119 Kâfirlik hastalığı 
121 İNSANIN ŞEREFİ 
121           Hilâfet 
121                  Hilâfetin mânâsı 
122          İnsanın mükerrem olması 

Allahın Resûller ve kitaplar göndermekteki muradı 
123 Haklar ve hak ölçüler 
123 Helâl ve haram esasları 

Resûller 

124 Resûller hakkında salât-ü selâm 
124 Peygamber efendimiz hakkında 
124 Allahla konuşanlar 
125 Enbiyâya vahiyler 
125 ALLAHIN AHİDLERİ - ENBİYÂDAN MÎSÂK 

Ümmetlerden  Mîsak 

126 Benî İsrâîlden mîsak 
127 Hıristiyanlarla mîsak 
127 PEYGAMBERLER VE KAVİMLER 
127 Hazret-i Nûh ve kavmi 
128 Hazret-i Lût ve kavmi 

 

128 Âd kavmi 
129 Semûd kavmi 
130 Hazret-i Şuayb - Midyan kavmi 
131  Hazret-i Yûnüs ve kavmi 
131  Benî İsrâîl [İbrânî] kavmi 
131 Allahın kavimlere muamelesinde kavimlerin liyâkati 
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PEYGAMBERLERE MUHALEFET  EDEN KAVİMLER 
ve ZÜMRELER 

132 Firavn'ın kavmi 

ZÂLİM  KAVİMLERDEN  ISTIRAB  ÇEKENLER 

132  Eshâb-ı kehf, Zül-karneyn, Me'cûc ve Ye'cûc hakkında 
133  Karûn 
133  Fıravn'ın Benî İsrâîle işkencesi 

RESÛLLERİN  HAYATI 

134  Hazret-i Âdem ve hayatı hakkında Hıristiyanların farklı 
 inançları mevzuunda bir tahlil 

137   Hazret-i Âdem hakkında İslâm noktai nazarı 
139   Hazret-i Nûh ve hayatı 
141   Hazret-i İbrâhîm ve hayatı 
143   Evlâd tebşiratı 
143   Hazret-i İbrâhîmin hal ve ahlâkı 
147  Hazret-i Lût ve hayatı 
147  Hazret-i Mûsâ 
152  Hazret-i Hârûn'un nübüvveti 
152 Hazret-i Dâvûd ve hayatı 
153 Hazret-i Süleyman ve hayatı 
 155 Hazret-i Eyyûb ve hayatı 
 156 Hazret-i Ya'kûb ve hayatı 
 156 Hazret-i Yûnüs ve hayatı 
156 Hazret-i Zekeriyya ve hayatı 
157 Hazret-i Yahyâ 
157 Hazret-i Meryem ve Hazret-i Îsâ 
159 Hazret-i Îsâ ve hayatı 
163 Hazret-i Muhammed 
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HAZRET-İ  MUHAMMEDİN: 

166  Hayatının evveliyatı 
166  İrşâd oluşu 
166  Kulluk mükellefiyetleri 
167  Mi'râc 
 167  Risâleti - me'muriyeti 
169  Kurtarıcılık mükellefiyeti 
169  Bütün insanlara şâmil memuriyetleri 
170  Kur'ân ile vaaz etmeleri 

 

170  Cehennem ehlinden mes'ul olmadıkları 
171  Risâlet karşılığı ücret olmaz 
172  Nasihatleri 
173  Vazife; tebliğden ibaret 
174          Peygamber efendimizin güzel vasıfları 
174   Ahlâk 
174   Akıllılık ve istikamet 
174  Muaşeret ve muameleleri 
175  Muâşerette tevazu ve mülâyemet ve ikramları 
 175   Peygamber zevceleri 

İNSAN ve HAYATI 

177  Hakikat sahasında beşerin aczi 
177 Allah istemedikçe kimse bir şey isteyemez 
178 Hazret-i Muhammed efendimizin beşerî aczi 

 

178 Îmân ve hidâyet Allahın elindedir 
179 Şefâat Allahın elindedir 

 

179 Resûlde hususî bir kudret yoktur 
180 Ok bile Allahın irâdesi  ile atılır ve Allahın irâdesi ile isabet 

180   Sabır dahi Allah vergisidir 
180   Her şey ezelde taayyün etmiştir 
180   Her mahlûk Allah tarafından sevk ve idare olunur. 
180   Müsbet, menfî her ilham Allahtandır 
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İNSAN  HAYATINI  NİZAMLIYAN  ESASLAR 

Semavî  kitaplar 

182 Tevrât-ı şerîf 
183 Zebûr-i şerîf 
183          İncil-i şerîf 

 

183  Semavî kitaplara îmân 
184 Kur'ân-ı Kerîm 

 

184  Şeriat — ahkâm kitabı 
185  Şifa ve rahmet 

 

185 Fâtiha-i şerîfe sûresi 
186 Kur'ân-ı Kerîm hakkında riayet olunacak esaslar 

 

186 Her zaman için bir kitap var 
187 Kur'ân-ı Kerîmi Allah hıfzedecek 
187         Kur'ân-ı Kerîm akla hitabeder 

 

189 Kitaptan maksûd ma'nâdır, Allahın istedikleri bilin- 
mek gerektir 

190 Evvelki mukaddes kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm 
190 Tevrât-ı şerîf ve Kur'ân-ı Kerîm 
190 Kitap ehli ümmetler ve Kur'ân-ı Kerîm 
191 Kur'ân-ı Kerîm ve secde 

DÎN-İ    HANÎF,    DÎN-İ    FITRÎ 

Hak Din 

191              Dîn-i Hanîf ve millet-i İbrâhîm 
193         Dîn-i İbrâhîm 

Allahın Dini 
195        Dinlerde esaslar birliği 
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195 Dinlerde Allah birliği 
196 Evvelki ümmetlerin Hak Dinde birliği 
197 Ümmetlerde ibâdet birliği 
197 Kitâbullâhı kıraat ve secde 
197 Ümmetlerde istiğfar ve tövbe 
197 Rükû' ve secde 
198 Evvelki ümmetlerde namaz 
198 Evvelki ümmetlerde zikr 
198 Evvelki ümmetlerde zekât 
198 Evvelki ümmetlerde iyiliğin emri fenalığın nehyi 
199 Evvelki ümmetlerde oruç 

İslâmiyyetin başlangıcı 

EVVELKİ  ÜMMETLERDE  İSLÂMİYYETİN  BİRLİĞİ 

199 Din birdir 
200 Ümmetimiz evvelki ümmetlere halef 
200 İslâmiyyetin zuhûru 
200 (Müslüman) ismi 
200 Din ve milleti İbrâhîm 
201 Hazret-i İbrâhîmin bütün müslümanlara imameti 
 

201 İslâmiyyetin her devrede devamı 
202 Tevhid esası 
203 Evvelkilerin adetlerine uymak emri 
204 Ümmetler — tek ümmet 
205 Ümmetleri Allahın ayırmasından muradı 
206 Kitap ehli ümmetler ve cennetlikler 
207 Hak Dinde olanlar 
 

207 Kitapla amel esası 
208 Hidâyet ehli olanlar 
209 Sâbikûn [evvelki ümmetler] 
209  Evvelkilerin sâlihleri ve müttakîleri 
209 Makbul amelliler 
210 Kur'ân-ı Kerîm hakkında umuma hitab-ı İlâhî 
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210 Îmân ve ameli bozuk olanlar 
211 Mürur-u zamanla kalpleri kasvet peyda edenler 
212 Kitap ehli ile muaşeret tarzı 
212 Kıble 
212  İki kat rahmete imkân 

Mûsevîler 

213 İsrâîl oğulları 
214 İlâhî vazifeye seçilmiş [misyoner] kavim olmaları 
215 İstırap çekmiş milletde olgunluk 
 

217 Benî İsrâîle Allahın ni'metleri 
218 Mûsevî şeriatinde kısas esası 

Mûsevîlerin te'diblerini iktiza ettirmiş menfî hareketleri 

219 Buzağı vak'ası 
221  Sebt [Cumartesi] gününe riayetsizlik 
221 Mûsevîlerde padişahlık talebi 
222 Mûsevîlerde muhalefet tezahürleri 
223 Şerîat hükümlerinin şiddetli olması sebepleri 
224 Te'dib irâdesi 

Hıristiyanlar 

229   Havarîler 
231   Hıristiyanlıkta namaz — zekât 
231   Misyonerlik 
231 Ehli kitaptan müslümanlara yakınlık gösterenler 
232 İhtilâfa düşenler 

 

232 Kur'ân-ı Kerîme inananlar 
233 Küfre düşenler 
234 Doğruya inananlar 
234   Hazret-i  Îsâya inanmıyanlar 
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DİNİMİZ 

Îmânımız 

235  Göğsü islâm için açılan 
235 Dinde zor ve zorlamak yoktur 
236  İlk müslümanların taahhüt şartları 

ALLAH  YOLU 

DİN  VE  İKTİZALARI 

237  Doğru yol 
238 İstikamet edenlere korku yoktur 
238 Allaha doğrulanlar, sımsıkı sarılanlar 
239 Allahın mukabelede dostluğu 
240  Dinin gösterdiği yol 
240  Hak yola dâvetin tarzı 

ALLAH  YOLUNDA  MUHACERET 

240         Allah yolunda muhacir olanlara Allahın güzel va'di 

İÇTİMAÎ  GAYRET 

MUHACİRLERE  ALÂKA 

242 Din hürriyeti için Allah yolunda hicret 
242          Muhacirleri kendilerine tercih eden yerlilerin Allah 

indinde makbuliyeti 

ALLAH YOLUNDA ALLAHA YARDİM 

242         Allaha yardım mükellefiyyeti 
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HAK  YOLUNDA  HARBE  MECBUR  OLANLARA 
ALLAHIN  İMDAD  VE  YARDIMI 

243 Mu'cizelerle yardım 
244 Meleklerle yardım 
244 Allahın tertipleri 
245  Enbiyâ ve tâbi'lerinin mücahedesi 
245  Allah yolunda uğraşanlara mükâfat 

DİNDE  SADÂKAT  ve  İTTİKA 

245 Kıbleye doğrulmanın mânâsı 
246 Allah yolunda infak 
246          Sadâkat ve iktizası 

 

246 Fedakârlıklar 
247 Allaha yardımda kurtarıcılık esası 
247 Düşmana karşı meşru' hakların müdafaası 
247 Can, mal karşılığı 
248 Nefsi nezretmek [adamak] 
249 Sabır ve sebat ve uyanıklık 

İLÂHÎ  VAZİFELERİMİZDE  UMUMA  HİZMET 

249   Hizmet ve vazifede umumî cephe 
249   Hayra davet ve sevk 
249 Hak yolcusu ve adalet icra eden ümmet 
250 Allaha davet eden ve müslümanım diyen 

HİZMETTE  RIZA  TALEBİ  ve  GÂYESİ 

250            Rıza yolunda nefsini feda eden 
250 Allahın razı oldukları 
254 Îmân alâmetleri 
254 Rıza tahsili için uğraşanlar 
254 Allah rızası için yedirenler 
254 Nefs-i  mutmainne ehli 
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Îmân 

255 Îmân edenlerin mazhâriyyetleri 
255 Îmân şartları 
256 Îmân, güven, tevekkül ve nefse hakimiyyet 

Amel 
257 Mü'min ve vasıfları 

Amelde kardeşlik esası 
258 İslâh 

Kardeşliğin iktizaları 

253         Dostluk ve velâyet 

Kardeşliğin icabı 
259         Yardım 
259         Meşveret 
259         Dostluk ve müzâheret 
259  Müminlerin kalp birliği 
259  Muhabbet 
259 Allaha sarılıp birleşmek 
260 Selâmete ermek 

Mü'minin örnek  vasıfları 
260 Ebrar [fazilet ehli] 
261 Îmânın iktizasına uymıyanlar 

İttika hayatı 
261          Muttakî 
261  Dünyanın sonu müttakîlerindü 
262  Hak ve bâtılı tefrik 
262          En makbul kul 
262 Rızayı celbeden takvâdır 
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262 Takvâ; Allaha yaklaştırır 
262 Takvâ nimetleri 
263 Muttakînin tarifi 
264 Azâbdan necat 
264 Müttakîler ve cennet 

Sâlih amel 
265  Amel dereceleri 
265 Sâlihler 
266 Elde kalan ve birlikte giden 
266          Allah takattan fazlasiyle mükellef kılmaz 
266  Seyyiâtın affı vesiylesi 
266  Bir iyi sözün bile ehemmiyeti 
266  İyilik 
269  İyilik edenlerin mükâfatı 
269  İnfak 
269 Faizsiz borç vermek 

İÇTİMAÎ  YARDIM 

HAYIR ve HASENAT 

270  Her halde infak 

SÂLİHLER 
277          Allah evliyası 
272 Sâlihler örneği — Hazret-i İbrâhîm ve vasıfları 
273 Af ve islâh edenler 
273 Fazilet ehlinin hâli 

DÜNYA SONU SÂLİHLERİN 
274 Sâlihlerin mükâfatı 

DİN  NİZAMI 
ŞERİAT 

Ahlâkî emirler ve nehiyler 
275 Dünya ve âhıret nasibi 
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275  Bir nefsi öldürmek bütün insanları öldürmektir. Bir insanı 
kurtarmak bütün insanları kurtarmaktır. 

275  Halktan yüz çevirmek 
275 Hıyanet 
276 İntikamdan ferâgat 
276  Fenalığı iyilik ile karşılamak 
276  Af ve islâh 
276  Hayâ 
276  İtaat 
276 Kıyafet 
277 İçtimaî iş birliği şartları 
277  Meşveret emri ve şartı 
277  İftira ve ezâ 
277 Kadınlara isnad 
278   İkram veya çile gören insan 
278  Mescid-i Haramdan men edenler 
278  Tahakküm ve istibdadcılar 
278  Seyahat emri 
279  Avın meşrû hududu 

HAL  VE  HAREKET 

279   Doğru şahadet edenler ve vakarlarını muhafaza 
edenler 

279 Allaha secde edenler 
280 Bilgisiz münakaşa ve iddia 
281 Tehlikeden sakınmak 
281   Küfür ve inkâr edenler 
281   İbâdeti men edenler 
281 İ'tikâfda olanlara tecerrüd 
282 Haksız mal yemek 
282   Allah yolundan men ve eğri yola sevk 
282   Allaha misal yapılmıyacak 
282   İnşaallah demek emri 
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İÇTİMAÎ  NİZAM 

İYİLİKTE  BİRLİK 

282 Allaha tam teslimiyyet [Allahın iradelerine 
tamamiyle uymak] 

283 İyilik etmemeğe yemin etmek memnu' 
283         Yalnız Allaha tapılacak, şerik koşulmıyacak 

İÇTİMAÎ  ADALET 
283  Adâlet — iyilik 
283  Doğru söylemek 
284  Sözün, ahdin kıymeti 
284  Yalnız Allahtan korkmalı 

HELÂL — HARAM 

MÜBAH  ve  MEMNU'  İŞLER 

284 Haram lokmadan sakınmalı 
285 Haram şeyler 
286 İçki, kumar, putlarla tefe'ül 
287          Allahın hudûdu 
287 İsraf 
287 Zinâ 
288 Fuhuşu teşvik 
288 Bakması haram şeylerden gözü sakınmak 
288 Allahın ismi zikredilmeksizin bir şey kesilmez 

KATL  VE  ZULM 

288 Evlâdınızı öldürmeyiniz 
288         Katl ve zulm 
288 Bir mü'mine, bir mü'mini öldürmek olamaz 

FESAD 

289 Yer yüzünde fesad 
289 Hac ayında kıtal olmaz 
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289 Hac ayında avlanmak olmaz 
290  Ahdı bozmak fesadı 
290  Düşmanlıkta inad 
290  Lânetliler 
290 Müfsidler 
290 Zararı başkalarına da dokunan fenalıklar 
291 Allahın şer'î hudûdunu tecavüz edenler 
291  Münazaa ve çekişmek memnu' 
291  Allaha eziyet edenler 

TESETTÜR — KADINLARIN ÖRTÜNMESİ 

291 Örtünmek 
291 Mü'min kadınlara emir 

FAİZ 
292 Faiz haram 
292 İstifçilik, hırsızlık edenler 
293 Faiz yiyenler 
293 Ağıza gelen yalanlarla helâl ve haramdan bahsetmek 
293 Hayz hâli iktizası 
293 Deniz avı 
293 Sihir yapanlar felah bulmaz 
293 Namuslu kadınlara iftira suçu 

TARTI VE ÖLÇÜLERE DİKKAT 

293 Doğru ölçmek ve tartmak emri 
PUTA TAPMAK VE YALAN 

294 Puta tapmak ve yalandan ictinab emri 
294          Allaha tapmak ve teslim olmak emri 

AHKÂM 

294          Kısas 
294 Ganâim 
295 Vasiyyet 
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AİLE HUKUKU — MİRAS 

295 Zevce vasiyyeti 
296 Allahın şer'î hudûdunu tecavüz edenler ve etmiyenler 

KADIN  VE  ERKEK  HUKUKU 

296 Kadını, kadının rızası olmaksızın almak ve zorla nikâhta 
tutmak haramdır 

297 Dürüst hareket etmek emri 
297 Mehr meselesi 
 298  Gerek erkek gerek kadın her biri kazancının bizzat sahibi olur 

Nikâh 

298 Nikâh emri 
Erkek hakları ve mes'uliyetleri 

298 Nikâh caiz olmıyanlar 
299 Adâletten korkarsanız bir zevce ile iktifa ediniz 
299          Mehr meselesinde tazyikten sakınılması 

Talâk 
299 Mutallakalar 
300 Üçüncü defa talâk 
300 Vefatında zevce bırakanlar 
300          Mirasta adâlet emri 

ANA  BABA  HUKUKU 

300 Evlât mükellefiyyeti 
301 (Of deme) emri 
301 Ana emeği 

MİRASTA  EVLÂT  HUKUKU 

302  Miras 
302 Terekenin taksiminde 
303 Vasiyyet vesikası 
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BORC VESİKASI 

303 Borc senedi 
303 Zevce ve evlât gafleti 

304 Fuhuş hükümleri 
304 Hırsızlar hakkında 

Yemin 

304 Ahd ve yemine vefa hakkında 
305 Yersiz yeminler 

 

305 Yemin bozmak 
306 Yemin tarzında ahid 

HARP  HÜKÜMLERİ 

307 Müşriklerle harp 
308 Harbe mecburiyyet 
309 Allah yolunda harb mecburiyyeti 
310 Eğer harbe gidilmezse 
310 Harbe çıkış tertibi 
310 Mazeretliler 
311 Eceli gelmiyen ölmez 

Harp izni 
311           Harp mazlumların müdafaa hakkıdır 
311 Harp nizamı 
312 Düşmana arka dönülmez [düşmandan kaçılmaz] 
312 Allahtan korkulur, düşmandan korkulmaz 

Şehitler — Gâzîler 

312         Şehitler, mecruhlar, gâzîler 
312 Harbin hikmet-i zuhuru 

MÜTÂREKE  VE  SULH  HÜKÜMLERİ 
313 Ahidler 
314 İstimân 
314 Sulha meyil 
314         Esirler ve mülteciler 
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Seferde, hazerde içtimaî vazifeler 

315 Azınlıklara gadirden sakınmak 
315 Taarruz, tecavüz memnu 
315 Hiç bir millete hatta putperestlere iyilik etmek memnu değil 
316 Sulh halinde güzel muamele [kâfirlere dahi] 
317 Söğmek memnu' 

Milletler arası yardım hükümleri 
317 Zulme uğrayan milletlere silâhlı yardım ve onlar 

için harp emri 
318 İmdad harbi 

Sulhde  muâşeret  nizamı 
319 İyi muamele 
319  Fenalığa iyilikle mukabele 
319  Tevazu ve mülâyemetle muamele  
319  Mülâyim ve güzel söz 
 319 Âlicenâblıkla muamele 

Muâşeret terbiyesi 
320 Zâlime karşı hakkı söylemek 
320         Fena zanda ve tecessüste ve gıybette bulunmak 

memnu' 
320 Ziyaret âdâbı 
321 Konuşmak âdâbı 
321 Din düşmanlarına karşı tedbir 
321 Muâşeret âdâbı 

MEZMÛM  HALLER 

322 Kibir ve gurur — dünya varlığı ile gururlanmak 
322 Arkadan çekiştirenler, yüze karşı istihza edenler, mal istifçi- 

liği edenler 
323 Allahtan gayri ile ferahlanmak 
323 Bilmediğini biliyorum deme 
323           Mağrur görünme 
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CEMİYET HAKLARI — İÇTİMAÎ YARDIM 

Muhtaclara kat'î alâka 

325          Muhtacı reddetme 
325 Hayra verilen her şeyin Allahtan karşılığı 
325 Dilenmiyen fakirlere 
325 Borçluya yardım 
326 Allaha yakınlaşmak istiyenler muhtaçlara yardım 

etsinler 
327 Vay başlarına, ictimaî yardımı men edenlere 
328 Kimlere ne miktar infak edilecek 
328 İnfakta fena şeyleri seçmeyin 
328 İnfakta minnet ettirmemek, eziyet etmemek 
329 Îmân ve yardım etmiyenler cehennemliktir 
329 Hak vermek var fakat israf etmek yok 
329 Yetimler 

CEMİYYET  İDARESİ 
MEŞVERET  ESASI 

330 Meşverette itilâf hasıl olmazsa 

Cemiyyete şahsî hakimiyyet 
331 Diktatörlük — padişahlık 

Cemiyette bozguncu unsurlar 
332 Münâfıklar 
333 Tahrifçiler 

EN  FENA  TELKİN 

336 Allah hakkında yanlış, fena zan telkini 
337 Zanna tâbi' olanlar 
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KÜFÜR  VE  İNKÂR 

338 İnkâr edenlerin âkıbeti 
339 Şeytana uyanlar ve îmâna gelmiyenler 

Fenalığa çalışanlar 

340          Fenalık işliyenlerin âkıbeti 
340 Müşriklere şefaat caiz değil 
340 Kız evlâda düşman olanlar 

ÎMÂNIN  ÎCABI 
ŞAHSÎ  MÜKELLEFİYETLER 

ISTIFÂ  TERBİYESİ 

342 Allah temizlenenleri sever 
343 İrşâd — şerh-i sadır [kain açmak] 

İRŞÂDIN  İKTİZASI  VE  MÜKELLEFLERİN ÂKİBETİ 

345 Nefsi terbiye 
346  İnsana ancak uğraştığının semeresi vardır 

346 Amele göre mükâfat ve ceza 
346  Yaşanan yerin müsaadesizliği mâzeret değil 
346 Levm eden nefis 

İRŞÂDIN  GÜZEL  SEMERELERİ 

347 Rûhda yükseliş 
347 Âhırette yükselişin devamı 
347 Dünyada yükseliş 
348 Ölü halinden yaşar hale getirilenler 
348          Nasibsizler 

MERTEBELER 
348         Dünyada mertebeler, dereceler 
348 Dünyada hizmet kademeleri 
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HİLKAT  MERTEBELERİ 

349 İnsanlar tavırlarla yaratıldı 
349  Nefis mertebeleri 

Rüşdün  iktizası 
FİKİR  HÜRRİYETİ  İLE  AKLI  KULLANMAK 

352 Her şeyde akıl esası 
353 Akıl etmek, akıl erdirmek — düşünmek 
353         Allah düşündürmek için söyler 
355 Mevcut ve mahlûk olanlarda ibret var 
355 Helâk olan kavimlerin helâkleri sebebi 

Kur'ân-ı Kerîm ve akıl sahipleri 
357          Kur'ândan gaye düşündürmek ve danıştırmak 
357 Kur'ân-ı  Kerîmde akıl  sahiplerine hisse ve ibret vardır 
357 Kâmil akıl sahiplerine tebşirât 

MEVHİBELER 
360  Hikmet 
360 İlim 
361 İlm-i ledün 
362  Kemal 
362  Rüşd 

Ahlâkî mertebeler 
362 İstikamet 
363 İhlâs 
364 Selîm kalp 

 

364 Teslimiyyet 
365 Sabır 
366 Tevekkül 
368          Ümid — güven 
368 Allah sevgisi ve bağlılığı 
369 Sadâkat 
369 Rûhların şahâdete dâveti — ilk sadâkat ahdi 
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370 Bir kavim sıdk ve îmânını değiştirmedikçe Allah muamelesini 
değiştirmez 

370          Kulluk iftiharı 
370 Makbul kulluk 

İBÂDET 
372          İbâdet emri 
372 İbâdet şartları 
373 Peygamber efendimiz hakkında ibâdet emirleri 
375 Maksad-ı mahsusla ibâdet 

Duâ 
375 Duâ ve ibâdet  
376 Duâ yalnız Allaha edilir 
377 Duânın âdâbı 
378 Mazlumun duâsı 
378 Her hususta Allaha duâ 

DUÂ  ESASI 
379 Hamd-ü senâ, tekbîr ve ta'zîm 
379 Fâtiha-i şerîfe sûresi  
380 Olmıyacak şeye duâ 

Kıble 
380 Kıbleye doğrulmak 

Zikir 
381 Allahı anmak ve Allah tarafından anılmak 
382 Kalp zikr ile doyar, rahatlar 
382 İnsan zikir ile temizliğe ve felâha erer 
383 Zikir ve teveccüh 

ZİKİR  VE  TEFEKKÜR 

383 Zikir ve fikir eden akıl sahipleri 
384 Zikir ayakta, oturarak ve yatarak edilir 
384         Zikir etmiyenlerin zararları 

530 



Üçüncü  fihrist 

 Sahile 
 

384  Zikretmiyenlere azab ve çile 
385         Zikredenlere örnek 
385 Zikir usûlü 
386 Sabah ve akşam zikri 
386 Hacda zikir 

 

386 Zikir vakitleri 
387 Dört vakit tesbih 

 

387 Peygamber efendimizin tesbihleri ve zikirleri 
388 Başkaları için duâ ve istiğfar 
389 Meleklerin tesbihi, istiğfar ve duâsı 
390 Herkes tarafından istiğfar 

TÖVBE 
391 Tövbe edenleri Allah af eder 

ŞÜKÜR 
392 Şükredenlerin nîmetini Allah arttırır 
393 Başkaları için şükür 

TEZKÎR 
Andırmak — vaaz etmek 

395 Tezkîr emri 
YERDE  GÖKTE  MEVCUT  BÜTÜN 

MAHLÛKLARIN  TESBİHLERİ 

397 Hiç bir şey yoktur ki hamdi tesbih etmesin 
399  Allah; halkın ibâdet ve hamdinden ganîdir 

Rükû' 
400 Rükû' emri 

Secde 
401 Secde emri 
401 Allaha secde ile yaklaşılır 
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403 Gece secdesi 

BÜTÜN  MAHLÛKATIN  SECDELERİ 

403 Gökte ve yerde bulunan her şey secde eder 
404 Melekler 

İSLÂMİYYETİN  BEŞ  ŞARTI 
BİRLİĞE  ÎMÂN 

405 Tevhîd 

NAMAZ 
406          Namaz emri 
407 Namaz gayesinden gâfil olanlar 
410 Namazda kolaylık 

NAMAZ  VAKİTLERİ 

414  Namaz vakitle mukayyettir 
414 Gündüz ve sabah namazı 
415 Gündüz namazı 

 

415 Sabah ve gece namazı 
416 Cuma namazı 
417 Peygamber efendimize emrolunan  namaz 

FEVKAL'ÂDE  AHVALDE  NAMAZ 

418 Yürüyerek ve binmiş halde namaz 
418 Kısa namaz 
419 Sabır ve salât 

 

419 Salât-ı dâim 
420 Düşman cephesinde namaz 

ORUC 

421 Orucun sebebi ve gayesi 
423  Kur'ân-ı Kerîmin Ramazanda nâzil olduğu 
428 Oruç zamanı 
429 Oruçlu iken memnu' şeyler 
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Hac ve kurban 
430          Hac ve kurbanda İlâhî gaye 
432  Kurbandan maksat 
434  Hac ayında haram ve memnu' şeyler 
437  Kâbeyi inşâ edenler : Hazret-i İbrâhîm ve İsmâîl 
437 Haccın âdâbı ve erkânı 
438 Hac menâsik'i 
438 Kurbanların  kesilmesi 

Zekât 
439 Zekât farizesi 
439 Meyve zekâtı 
440 Zekât müeyyideleri 

Abdest 
442 Namaz abdesti 
444 Teyemmüm 
447 Boy abdesti 
449 Boy teyemmümü 

HAKİKAT ve ÂKİBET 

451           Dünya hayatı 
451 Çile 
453 Dünya hayatının boşluğu 
455  Âhıret hayatı 
455  Rücû' — Allaha dönüş 
457  Ölüm 
461  Kıyâmet 
461  Haşr — Mahşer 
473  Cennet ve cennet ehli 
476  Cehennem ve cehennem ehli 
479  Semâ ehli — Melekler 
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ÖMER   FEVZİ   MARDİN 
 

 

Külliyat 
Sıra No. Kitabın İsmi 

 
Dînî Hasbıhâl (Kalmadı) 

1 Başlangıçdaki Fikir (ikinci baskı) (kalmadı) 
2 Allah Mefhumu (ikinci baskı) 
3 Din ve Safhaları (kalmadı) 
4 Din ve Esasları (kalmadı) 
5 Din ve Telâkkileri (kalmadı) 
6 Din ve Hikmetleri (kalmadı) 
7 Din ve İlmihâl esasları (kalmadı) 
8 Müslümanlık Esasları 
9 Hıristiyanlarda İntibah Hareketleri (kalmadı) 

 

10 Musevilere Çıkar Yol 
11 Istırab 
12 Ümit 
13 Kurtuluş 
14 Dinde Askerlik Kültürü 
15 Din Dersleri 
16 Hakikat İlmi - İrfan (kalmadı - basılacak) 
17 Hayat ve Hakikat 

Münâcât - Çocuk dilinden duâ 
Münâcât - Çocuk dilinden duâ (İzahlı) 
Münâcât - Çocuk duaları ve ilâhileri (Manzum) 
İslâm Muhtırası 
Asumanın  Münâcatı (kalmadı) 
A Voice From The East 
Kitab Ehli Ailesi 
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İLÂHİYYAT  KÜLLİYATI  FİHRİSTİ 
 

Dernek 
Sıra No. Kitabın İsmi 

 
 İ. K. T. B. Y. Kurumu Beyanname ve Nizamnamesi 

        1 Köylü Kardeş 
2 Köylü Kardeş 
3 Türk  ve  Demokrasi   (Köylü  Kardeşe) 
4 KUR'ÂN-I  KERÎMİN Mevzulara göre Tasnifli  - Şerhli Türk- 

 çesi (ikinci baskı) 
5        Vâridat-ı  Süleyman Şerhi Cilt I (kalmadı) 
5        Vâridat ı Süleyman Şerhi Cilt II (kalmadı) 
5 Vâridat-ı  Süleyman Şerhi Cilt III (kalmadı) 
6 Köylü Kardeşe DİN BİLGİSİ 
7 Muhacirlere İlâhî Borcumuz 
8 Kore Savunmasına Katılmamızda Dînî  ve Siyasî Zaruret 
9 İslâmın Şartlarının Şartları 

 

10 HADÎS-İ ŞERİFLER Mevzulara göre Tasnifli - Şerhli 
 Türkçe (kalmadı - basılacak) 

11 Dinde Güzel San'at Telâkkisi 
12 Peygamber Efendimizin Hayırseverlerden İstedikleri 
13 Hazret-i Muhammed Efendimizin Nebî olarak geleceği 

 hakkında 
14 Ölüm ve Âhıret (kalmadı) 
15 Müslüman Olmayanların Din Durumları 
16 Allah'ın Hilkatte Muradı 

 

16 God's Purpose in Creation 
17 Kan Gütme Davası 
18 Allahı  Tanıtan  İsimler Sıfatlar (Esma-i Hüsnâ) 
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