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"Bütün insanlığın huzur ve
saadeti İslâm'ın muhteşem

düsturlarına muhtaçtır."
Osman Nûri Topbaş
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21. asrın insanı, modern dünyanın duyularıyla
donanmış olarak düşündüğünde; İslâm'ın
telkinlerine karşı 'kem âlât ile kemâlat olmaz'
düsturu mûcibince İslâm'ın hükümlerindeki asıl
gâyeyı anlayamamaktadır. Aç olan fakat
hastalığından dolayı açlığını inkar eden insanın
hali gibi İslâm'a yönelik ithamlar ve şüpheler
içinde kaybolmaktadır. Oysa ki ‘idrakimize
giydirilen deli gömlekleri’nden kurtulup, temiz bir
fıtrat ile baktığımız zaman ‘hürriyet, insaniyet,
adalet, medeniyet‘ gibi kavramların gerçek
manasının İslâm'la yaşanmış olduğunu
anlayabiliriz.

Bu sebeple Asr-ı Saadet döneminde "kıyl ü
kaal" (fikir dedikodusu) yoktu. Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص
zamanında herşey bedâhet halindeydi ve bedâhet
(açıklık) ölçüsüne bağlı idi. İslâm'ı bir hayat
düsturu haline getiren Ashab-ı Kiram, onlara ulvî
ufuklar belirleyen Rasûlullah'ın ملسو هيلع هللا ىلص izinde neyi nasıl
düşünmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. "Amellerin
en faziletlisi hangisidir ya Rasûlallah?" diye soru
soran Ashab-ı Kiram, gündemlerini İslâm'ın
dinamizmi ile meşgul ederek muazzam bir cehd-ü
gayret içerisinde oldular. Onlar ayet-i kerime ile
methedilen bir nesildi. Onlar bize aklımızı nasıl
kullanacağımızı da öğretti. Zira akıllı insan her
yerde her soruyu soran değil, doğru zamanda
doğru soruyu sorandır.

Kur'ân‘ı tefekkür, Rasûlullah ı‘ملسو هيلع هللا ىلص tefekkür,
ahireti tefekkür ile fikir dünyasını besleyen bu
mübarek nesil, İslâm'ın sabiteleri hususunda da
tititizlikle yürüttüğü çalışmalar ile Kurân-ı Kerim
ve Hadis-i Şeriflerin sağlam kaynaklar olarak
günümuze ulaşmasında büyük gayret sarfettiler.
Şüphesiz bu gerçekler o kadar âyândır ki, İslâm'a
karşı menfi bir surette şartlanmamış olan batıdaki
mütefekkirler dahi, İslâm'ın ulvî yapısı karşısında
hayranlık duymuş ve Müslüman olma yolunu
tutmuşlardır.

Zarafet İLAM akademi İhtisas sınıfı
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu çalışmayla
asrımız insanının tefekkürüne, İslâm'ın rotasında
yön vermeyi hedefledik. Muhterem Osman Nûri
Topbaş Hocaefendi’nin ‘İslam Tefekkür Ufku‘
eserinden faydalanarak hazırlanan Mütefekkir,
sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Mütefek-
kir, İslâm'ın ulvî yapısına dair prensiplerin anlaşılır
ve sade bir üslûb ile gençliğin istifadesine sundu.
Yolunun açık olması duasıyla; büyük mütefekkir
Necip Fazıl Kısakürek’in mısraları ile sözlerimizi
nihayete erdirip sizleri Mütefekkir ile başbaşa
bırakıyoruz.
"İslam ebedî bina, dıştan istemez destek
Onu içinden keşfet, erdiren yol, budur tek!"
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Göklerin ve yerin
yaratılışında,
gece ile gündüzün birbiri
ardınca gelip gidişinde akıl
sahipleri için (Allah'ın
birliğine, yüce kudretine
delâlet eden) âyetler vardır.
Onlar ki ayakta iken,
otururken,
yanları üzerine yatarkan
Allah'ı zikrederler,
göklerle yerin yaratılışını
düşünürler de
'Rabbimiz, bunu boş yere
yaratmadın, sen (tüm
kusurlardan) münezzehsin,
bizi cehennem azabından
koru' derler.

Âl-i İmrân Sûresi, 190-191
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Bir Saatlik Tefekkür
Bin Yıllık İbadet
Tefekkür: Düşünmek ve hatırlamak anlamındaki fikr kökünden türemiştir. İnsan, tefekkür edebilme

özelliği sayesinde diğer varlıklardan ayrılır. İslâm’ın kâinat tasavvuruna göre, varlık bütün tezahürleriyle bir

tefekkür alanıdır. Tefekkürden maksat; gâyesiz, şuursuz ve nefsânî bir düşünme faâliyeti değildir. Her

insanın, bir şekilde düşüncelere dalması gayet tabiîdir. Fakat herkesin tefekkürle varacağı nokta, kalbî

durumuna göre farklı farklıdır. Zira pek çok nîmet gibi tefekkür nîmeti de iki uçlu bir bıçak gibidir.

Kullanıldığı yere göre hayra da vesîle olabilir, şerre de. Bu sebeple kimileri, düşünceleriyle rûhâniyet

ufuklarına kanat açarken, kimileriyse nefsâniyetin hoyratlığı içinde ömrünü ziyan eder. Dolayısıyla insan,

aslâ dünyayı boş gözlerle seyretmeyecek. Gördüğü her manzara, onu tefekkürde derinleştirecek. Bu

tefekkür de onu, dâimâ kalplerin muhtaç olduğu en mühim telkin olan zikre sevk edecek. Misal;

Normal bir yağmur damlası
1500-3000 metre yükseklikteki
buluttan inse, yere fevkalade sert
bir iniş yapar. Lakin her yağmur
damlası buluttan itibaren ufak
zerreciklerden oluşa oluşa büyü-
mekte; tam yere yaklaşıken para-
şüt açmış gibi hava’nın kaldırma
kuvvetine yakın bir hızla inmek-
tedir.

İncecik bir toprak tabakası, tril-
yonlarca varlığı besliyor. Her var-
lık kendine faydalı olanı yiyor,
zararlı olanı bırakıyor. Her varlığa
ilâhi bir sofra hazırlanıyor. Top-
rak, Adem (a.s.)' dan bugüne ka-
dar gelmiş geçmiş milyarlarca
insanın cesedini eriterek kendi
terkibi içine katmış durumdadır.

Bir atomu sonsuz kere büyüt-
tüğümüzde karşımıza sonsuz bir
gökyüzü çıkar, trilyonlarca yıldız
görürüz. Hepsi döner hâlde, hiç-
biri diğerine çarpmıyor, semâda-
ki sayısız kütleler arasında bir
trafik kazası olmuyor, hepsinin
vazifesi ayrıdır.

Dünya ile güneş arasındaki me-
safe 1° artsa veya eksilseydi, bü-
tün canlılar donarak veya yana-
rak yok olurlardı.

Havadaki %77 azot, %21 oksijen
sınırı hiç değişmiyor. Peki bir de-
ğişse hayatın devam etmesi müm-
kün olur muydu? Hayır! Zira
havadaki %21 nisbetinde olan
oksijen, biraz fazla olsaydı, dünya-
daki her şey ilk kıvılcım ile tu-
tuşurdu.

Suyun en yoğun olduğu hâl, ben-
zeri kimyevi bileşiklerin aksine
katı, yani buz hali değil +4 dere-
cedeki sıvı halidir. Bu şekilde
denizlerde, göllerde ve nehir-
lerde su dipten yukarı değil, yü-
zeyden aşağı doğru donar. Bu da
suda yaşayan canlıların suyun
üstünde oluşan buz tabakasıyla
donmaktan korunmasını sağlar.
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Ahmet Hamdi Akseki'nin Dilinden
Diğer İnançların Keyfiyetleri

İfrat ve Tefritten Uzak Âhenk
Din: İslâm

Budizm insana pasif, donuk ve
âciz bir hiçliği tattırır. Âdeta miskinliği tâlim
eder. Nefsin arzularını terbiye etmek yerine
yok ederek Nirvana’ya ulaşma gâyesi ile
ruhları tatmin etmeye çalışır. Buna karşılık
hakkı tutup kaldırmak, mazluma yardım
etmek, adâleti tesis etmek gibi aktif ve canlı
olmayı, kudret ve faaliyeti gerektiren
vazifeler, Budizm’de yoktur. Tek taraflıdır.

Hristiyanlık ise beşer tabiatının
muhabbet ve şefkat tarafını tatmin etmek
ister, kudret tarafını tatmin edemez. İncil’in
«Sağ yanağına bir tokat atana, sol yanağını
çevir!» meâlinde olan nassı, bunun en bâriz
delilidir. Hristiyanlık’ta ruhbanlık esası,
beşerî temâyülleri baskı altına alan veya yok
sayan ve tabiata aykırı olan bir şeydir. (Helâl
de olsa bütün) dünyevî zevkleri kötü görmek,
iyi bir hristiyan olmak için şarttır.

İslâm dîni, insan tabiatını ve yaratılıştan
gelen fıtrî temâyüllerini tatmin etmekte, her
birine meşru bir şekil vermekte ve bunlardan
hiçbirini baskı altında hapsetmeyip yok
saymamaktadır. O, insanlar arasında Allah
sevgisine dayanan bir kardeşlik ve buna göre
bir yardımlaşma esası kurmuştur. Böylece
şefkat ve sevgiyi tahkim etmiştir. Bununla
beraber fıtratımızın en ince noktalarına
kadar bütün duygularımızı tatmin eden ve
aynı zamanda beşerî tabiatımızın öbür
tarafını, yani kudret ihtiyacını da temin eden
kâideler koymuştur.

Bunun tam tersi olarak Yahudîlik,
beşer tabiatının yalnız maddî tarafını tatmin
eder. Yahudîlik’te de insanî, derûnî, hissî ve
vicdanî tecrid kaybolmuştur. Dinleri, dün-
yada azınlık olan bir toplumun, her türlü
entrikayla siyâseten var olma mücadelesine
dönüşmüştür. Geriye yalnız kavmî bir
hamâset kalmıştır. Bu dinden, mâneviyat
silinmiştir.

Tefrit İfrat
Îtidal

İfrat: Aşırılık, haddi aşmak anlamına
gelmektedir.
Tefrit: Aşırı derecede ihmal, geri kalmak ve acizlik
manasına gelmektedir.
Îtidal: Duygu, düşünce, ahlak ve davranışlardaki
denge

Ahmet Hamdi Akseki (1887-1951)
Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Ahmet Hamdi
Akseki son derece zeki, ileri görüşlü, devrindeki
gelişmeleri takip eden, kendini devamlı olarak
yenileyen ve taklide karşı olan bir din âlimidir.
Müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felsefî düşün-
ceye ilgi duymuş, bir kısım filozofları bu açıdan
incelemiş ve İslâmî bakımdan tenkit etmiştir.

Müslüman Türk toplumunun uğradığı sosyal ve
kültürel değişikliği yakından takip etmiş, eser ve
makalelerinde bu konuda isabetli teşhis ve tahlillerde
bulunmuştur. İktisadî, siyasî, kültürel ve ilmî bakım-
dan geri kalmış İslâm toplumlarının her alanda
gelişme ve ilerlemeleri için hayatı boyunca gayret
sarfetmiştir.
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Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص bir gün Ashâb-ı Kirâm'a
kıyâmetten bahsetmişti. Sahabeden on kişi
Osman bin Maz’ûn’un evinde toplandı.
Aralarında Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ali
de vardı. Yaptıkları istişâre neticesinde,
bundan böyle dünyadan el etek çekmeye,
kendilerini hadım ettirmeye, gündüzlerini
oruçla, gecelerini de sabaha kadar ibadetle
geçirmeye, et yememeye, eşlerine olan
muhabbet ve alâkayı azaltmaya, güzel koku
sürünmemeye ve yeryüzünde gezip dolaş-
mamaya karar verdiler.

Bu haber Peygamber Efendimiz e’ملسو هيلع هللا ىلص
ulaşınca, kalkıp Osman bin Maz’ûn’un evine
gitti fakat kendisini evde bulamadı. Hanı-
mına, Osman ve arkadaşlarının kendisine
gelmeleri için haber bıraktı. Onlar da bir
müddet sonra Peygamber Efendimiz in’ملسو هيلع هللا ىلص
huzûruna çıktılar. Efendimiz ,ملسو هيلع هللا ىلص karar aldıkları
hususları kendilerine tek tek sayarak: “–Bu
konularda ittifak etmişsiniz, öyle mi?”
buyurdu. Onlar da: “Evet yâ Rasûlâllah! Bizim
böyle karar almakta hayırdan başka bir
gâyemiz yoktur.” dediler. Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص şöyle
buyurdu: “Şüphesiz ki ben bunlarla em-
rolunmuş değilim. Elbette sizin üzerinizde
nefislerinizin hakkı vardır. Bazen oruç tutun,
bazen tutmayın. Gece hem ibadet edin hem
uyuyun. Ben hem ibadet ederim hem de
uyurum. Oruç tuttuğum günler de olur,
tutmadığım günler de. Et yedidiğim gibi
hanımarımla da alâkadar olurum. Kim benim
sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”

Sonra Ashâb-ı Kirâmı toplayıp onlara bir
konuşma yaptı ve şunları söyledi:
“Birtakım kimselere ne oluyor ki ha-
nımlarıyla alâkadar olmayı, yeme içmeyi,
güzel koku sürmeyi, uyumayı ve meşrû olan
dünya zevklerini kendilerine haram
kılıyorlar! Şüphesiz ki ben size keşiş ve
ruhban olmanızı emretmiyorum. Benim
dînimde et yemeyi terk etmek, kadınlardan
uzaklaşmak bulunmadığı gibi, dünyadan el
etek çekip manastırlara kapanmak da yoktur.
Ümmetimin seyahati oruç, ruhbanlıkları
(takvâları) ise cihaddır. Allâh’a ibadet ediniz,
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız, hac ve
umre yapınız, namazlarınızı kılınız, zekâtınızı
veriniz ve Ramazan orucunu tutunuz. Siz
dosdoğru olunuz ki başkaları da öyle olsun.
Sizden önceki ümmetler, aşırılıkları
yüzünden helâk oldular. Dîni kendilerine
zorlaştırdılar, Allah da onlara zorlaştırdı.
Bugün kilise ve manastırlarda bulunanlar,
onların bakiyeleridir.”
(Vâhidî, s. 207-208; Ali el-Kārî, el-Mirkāt, I, 182-183)

Asr-ı Saâdet
Esintisi
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İslâm, ferdî iradeyi esas alır. Bu irade

sebebiyle insanı mes'ul addeder. İslâm;

akaidde/inançta kalp ile tasdiki, amelde ihlas

ve samimiyeti, ahlakta da terbiye edilmiş bir

iradeyi ister ve hedefler. İrade terbiyesi için,

nefsin tezkiye edilmesi zaruridir. İnanmak

hususunda zorlama yoktur. Çünkü inançta

zorlamak, ancak nifak ve riyayı doğurur,

samimiyeti bozar. İmtihan için yaratılan insan

ve cinler ise akıl ve nefs sahibidirler

dolayısıyla irade ile hareket ederler.

İslam’da irade hürriyetine verilen değerden

fısk-u fücur ehlinin istifade etmesine izin

verilmez. İman eden kişinin iradesine yardımcı

olunur. Ona nefs tezkiyesinin, ahlakını güzel-

leştirmenin yolları öğretilir. İslâm’ın emir ve

yasaklarının uygulanmasını da kolaylaştırıcı

tedbirler alınır, kötüye giden yollar kapatılır.

Böylece irade gösteremeyecek kişiler mu-

hafaza edilmiş olur. İslâm müminlerin, sadece

maddi ve içtimâi yasaklara değil, ”gönülden

iştirak” ile kötüye giden yollardan uzak dur-

masını sağlar.

Nitekim 1930'da ABD'de içki yasak-

lanmaya çalışılmış fakat gönüllere ve iradelere

hitap edilemediği için, başarısız olunmuştur.

Suç sadece yeraltına inmiştir. Bugün Batı

ülkeleri bu hususta, acziyet içinde kıv-

ranmaktadır. Liberal sistemlerde de insan

iradesine hürriyet tanınır. Fakat orada ölçüsüz

ve hudutsuz hürriyet; âdeta günahların,

sapkınlıkların, eşcinsellik gibi yanlışlıkların

emrine sunulmaktadır. Hiçbir içtimai tedbir

almadan, her şeyi, gönüllülüğe bırakmanın

sonu anarşidir. Nitekim anarşistler, en temel

emniyet tedbirlerini alan devlete dahi

karşıdırlar.

İslâm; bu derecede serbestlik ve so-

rumsuzluğu, nefs ve şeytana hizmet edeceği

için kabul etmez. İçten ve gönülden gelen

muhabbetli bir sadâkat, hariçten icbar ve

ikrahla gerçekleşen zoraki bir itaatten elbette

daha kıymetlidir.

Nitekim Cenab-ı Hak da Âyet-i Kerîme'de:

"Biz dilesek, onların (inanmayanların) üzerine

gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları

eğilip kalır." (eş-Şuara, 4) buyurmaktadır.

Yani Cenâb-ı Hak’da kullarının kendi

iradeleriyle itaat ve teslimiyetini arzula-

maktadır. Nitekim gönüllerde bu kıvam ger-

çekleştiğinde, hariçten bir îkaz veya zorlama

olmasa bile her ferdin iradesi kendiliğinden

hakka ve hayra yönelecektir.

Dinde zorlama yoktur
“Dinde zorlama yoktur. Gerçekten doğru
eğriden ayrılıp iyice belli olmuştur. Artık
kim şeytânî güçleri inkâr edip Allah’a
inanırsa, muhakkak kopması mümkün
olmayan sağlam bir kulpa sarılmış olur.
Allah, işitendir, bilendir.”
(el-Bakara /256)

Hazreti Ali (r.a.) Hayber Gazvesinde Pey-

gamber Efendimiz den'ملسو هيلع هللا ىلص sancağı alırken; “-

Ya Rasûlallah! Yahudilerle dövüşe dövüşe

İslâmiyet‘i onlara kabul ettirecek miyiz?"

diye sormuştur. Peygamber Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص de

şu cevabı vermiştir:

“-Hayır, Müslümanlığı onlara hilm ve

sükûnetle teklif ediniz.” (Buhari,Cihad,143)

Nitekim Hayber’in fethinden sonra, oradaki

yahudiler, din hürriyeti içinde topraklarında

bırakılmışlardır.

İrade: Sözlükte "seçmek, istemek,

yönelmek, tercih etmek ve karar vermek"

anlamlarına gelir. Terim anlamı ise "Allah'ın

veya insanın ilgili seçeneklerden birini seçip

belirlemesi, tâyin ve tahsis etmesi" diye

tanımlanır.
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Zenginsen:
Sahip olduğu serveti Allah’ın emaneti
bilmektir. İsraf ve pintilikten uzak durmaktır.
Malını Allah yolunda kullanmaktır. Nitekim
Cenab-ı Hak zenginliğin vazifesini yerine getiren
Süleyman (a.s) için “O ne güzel bir kul“,
buyurmaktadır. Verdiği nimetlerden dolayı
Cenab-ı Hakk'a şükretmektir.

Fakirsen:
Sabır ve hâle rıza içinde, kendi imkanlarıyla
kulluk ve gayretlere devam etmektir.
Mahrumiyetleri, hata ve isyanlara mazeret
kılmamaktır. “Niçin, neden?” dememek ve şikayetçi
olmamaktır.

Gençsen:
Gücünü ve kuvvetini Allah yolunda harcamaktır.
Gençliğin kıymetini bilmektir. İlkbahar
mevsiminde tabiatın nasıl coştuğuna ibretle
bakıp, kendi hayatına misal almaktır.

Hastaysan:
Hasta, engelli ve benzeri durumda olan kişi;
hayatındaki sıkıntıların, kendisi için bir ecir
kaynağı olduğunu unutmamalı, mahrum olduğu
her nimetin, mes’ûliyet ve hesabından kurtulduğu
için sevinmeli, tesellî bulmalıdır. Eğer bu sabrı
gösterebilirse nâil olacağı ecirleri tefekkür
etmelidir.

Yaşlıysan:
Ömrünün sonuna kadar ibadet şuuruyla, yeni
nesillere örneklik içinde şefkat ve merhametli bir
insan olmaya gayret etmektir.
Sonbaharın sararan yapraklarından ve kuruyan
ağaçlardan ibret alıp, kendi halini görmek ve
âhiret hazırlığını arttırmaktır.

Güçlü ve Kuvvetliysen:
Bu, vazifesi en zor olandır. Çünkü Cenâb-ı Hak,
âhirette; “Gücünü nerede kullandın?” diye
soracaktır. Bu sebeple, her bakımdan güçlü olan
mü’min; bütün imkânlarını, sahâbe-i kiram gibi,
Allah yolunda seferber etmelidir. Güçsüzlerin
kendisine zimmetli
olduğunun idrâki içinde yaşamalıdır.

Müslüman Her Anın
Mesuliyetindedir,
Öyleyse Vazifesi Nedir?
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Akıl, insan için zarûri ve gereklidir ama insan da aklın sınırlı olduğunu anlayacak
kadar bir akıl olmalıdır. İslâm, mükellefiyetin şartı olarak aklı gösterir, aklı
olmayanı mükellef saymaz fakat akla vahyin sınırları içinde bir kullanım sahası
çizer.

220 volt elektrikle çalışmak üzere îmal edilmiş bir cihazı, 2200 volt elektrikle
çalıştırmaya kalkarsak, o âlet ne kadar mükemmel olursa olsun derhal infilak

edecektir. İşte bunun gibi aklı hudutsuz kabul eden bazı felsefecilerin, ömürlerini akıl
hastanesinde veya intihar ederek tamamlamış olmaları da bu gerçeğin bir tezahürüdür.

İtidal'de
kalmadığı için
ifrat ve tefrite
düşebilir.

Ulaşamadığı
yerde keyfî
felsefe üretir.

Tıkandığı
noktada
çıkmaza
düşer.

İnsanı
sefâlete
götürür.

Kendi
doğrusunu
kabul eder.
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Dengede
kalır.

İdrak
edemediği
yerde teslîm

olur.

Tefekkürü
zenginleşir.

Mutlak doğru
olan Allah'ın
hükümlerini
kabul eder.

İnsanı dünya
ve ahirette
saadete
götürür.

TEK
BAŞIN

A

va
h
y
i n

iç
in
deAKKIL

DIĞIND
A

Nasıl ki göz, görebilmek için ışığa muhtaçsa; akıl ve kalp de tefekkürde derinleşerek
ilâhî hakîkatlere vâsıl olabilmek için, “Kur’ân” ve onun hayata tatbiki demek olan

“Sünnet”in nûruyla aydınlanmaya muhtaçtır.

mütefekkir9



Sigmund Freud, ortaya attığı tezinde insana

âdeta ormanlardaki hayvanlar gibi basit ve

çoğunluklada süflî bir hayat görüşü telkin

etmiştir. Sayısız ve girift hakikatleri basite

indirme hokkabazlığıyla, insanı ahlâkî bakımdan

sefahat ve rezaletlere sevk etmiştir. Çünkü

insan-daki cinsî tatmin temâyülünü ön plana

çıkararak hayatî faaliyetlerin tamamını bununla

îzâh etmiştir. Bu hâl, ufacık bir nesneye bir

mercekle bakıp ondan başka bir şey

göremeyecek derecede onu gözünde

büyütmekten farksızdır. Batı rasyonalitesi,

büyük ve çok yönlü hakîkatleri basite indiren,

bulduğu tek bir parçayı, bütünmüş gibi

göstermeye çalışan, dolayısıyla da hatâ ve

tenâkuzlardan kurtulamayan bir akılcılıktır.

Aristo, ahlak felsefesinin birtakım kanun ve

kâidelerinin temelini atmış olmasına rağmen,

ilâhî vahyin rehberliğinden uzak olduğu için,

onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek

saadete kavuşmuş bir fert veya toplum

göremeyiz.

Karl Marx, Darwin ve emsali bütün mater-

yalistler de tahriften korunmuş bir vahyin

rehberliğinden mahrum oldukları için, insanı

sadece biyolojik bir varlık olarak telâkki edip

onun gönül alemini inkâr etmiş, böylece mil-

yonlarca insanın rûhi ve içtimâi sefâletine sebep

olmuşlardır. Komünizm ütopyası, tatbik

edilmeye çalışıldığı 20. asır boyunca, hükmettiği

coğrafyadaki insanların iki dünyasını da

karartmaktan başka bir işe yaramamıştır.

Nietzsche bir “superhuman” yani ideal

insan tasavvuru yapmıştır. Lâkin onun

böyle bir insan için tasvîr ettiği meziyet-

ler emsal alınacak örnek şahsiyetlerden

ve hayata tatbik imkânından mahrum bir

teoriden ibâret kalmıştır.

Akıl Tutul
Filozoflar, akıllarıyla bazı hakîkatleri tespit etmişler
ve bunlar üzerinden sistemler geliştirmişlerdir. Fakat bu
sistemlerin faydasından çok zararı görülmüştür. Onların
hataya düştükleri husus, insan gerçeğini tek bir temâyül
üzerinden izaha kalkmalarıdır. İnsan realitesine dâir tespit ettikleri bir
hakîkati, layık olduğu seviyeden daha üstün görerek veya şümullendirerek bütün
hayâtî temâyüllerin kendisine bağlı olduğu yegane temâyül gibi görmüş olmalarıdır.
Misaller verecek olursak;

Fuzulî, ilahî hakikatlerin irşadına teslim

olmadan, kendi burnunun doğrultusunda

giden bir aklın zaafını şöyle ifade eder:

Yani: "Ben aklımdan bana doğruya rehberlik

etmesini isterim. Aklım ise tam tersine, beni

dalâlete/sapıtmaya ve bâtıla yönlendirir."

Ben akıldan isterim delâlet,
Aklım bana gösterir dalâlet.
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Kadim Yunan'da aklın zaafını gösteren meşhur bir hadise

vardır. Bir genç, hukuk tahsil etmek için Georgias'a mürâcaat

eder. Bunun için kararlaştırılan ücretin yarısı peşin ödenecek, diğer

yarısı ise talebe ilk aldığı dâvâyı kazandığı takdirde ödenecektir.

Bunun mânâsı, talebe ilk davayı kazandığı takdirde, öğrenim mükemmel

olmuş ve hoca ikinci takside hak kazanmış demek olacaktır. Lakin tahsil

nihayete erdikten sonra, talebe hocasına verdiği ilk taksidi kâfi sayıp ikinci

taksitten vazgeçmesini ister. Bu istek yüzünden ilk dâvâ, hoca ile talebesi arasında

gerçekleşir.

Duruşmada talebe, hâkimler heyetine: "-Ben bu dâvâyı kazansam da kaybetsem de bu parayı

vermemem gerekir." der. Hâkim’in: "-Neden?" diye sorması üzerine de şu izahta bulunur: "-Davayı

kazanırsam, kararınız gereğince; yok eğer kaybedersem, ilk davayı kaybetmiş olduğum için, davalıyla

aramda ki anlaşma gereğince bu parayı vermemem gerekir." Buna mukâbil, hocası filozof da aynı

şekilde; "-Ben bu dâvâyı kaybetsem de kazansam da bu parayı almam gerekir." der. Yine Hakim’in:

"-Niçin?" sualine şu karşılığı verir: "-Kazanırsam, kararınız gereğince; kaybedersem, davalıyla

aramdaki anlaşma gereğince, parayı almam lâzım. Çünkü ben kaybettiğim takdirde o davayı kazanmış

olacak ve ikinci taksit için gereken şart gerçekleşmiş ve borç doğmuş olacaktır."

Görüldüğü üzere her ikisinin iddiası da gâyet aklî ve mantıkîdir. Demek ki akıl ve

mantık, bu misalde olduğu gibi, zaman zaman kendi ördüğü duvarların içine kendini

hapsedip çıkmaz sokaklara girebilir. Tıpkı bir duvara; "Buraya ilân asmak

yasaktır!" diye, kendisi de ilân olan bir levha asarak, kendi kendini tekzip etmek

gibi.

Buna benzer nice beşeri ihtilâfı bile çözmekde acziyete düşüp kilitlenen

aklın, sonsuz ilâhî hakîkatleri bütün yönleriyle kavrayabilmesi, hiç

mümkün olabilir mi? Dünyevî bir meselede insanın vaziyeti böyle olursa;

vahyin yardımı olmadan bilinemeyecek ve bulunamayacak olan sayısız

uhrevî, semâvî, rûhi ve dînî meselede hâli nice olur? Tamamen acziyet,

zaaf ve noksanlık.

Dolayısıyla aklın çıkmazlardan selâmeti; onun vahiyle terbiye

edilmesine ve hudûdunu aşan hakîkatlere karşı, kalben teslim olmak

gerektiğini kavramasına bağlıdır.

A
klın

Yolu Bir İse

Bir Kıssa Bir Hisse
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"İnsan insanın kurdudur."

H
üm

an
iz
m

M
av

al
ı Batıda 15. asır, "Hümanizm"in

doğduğu devir olarak görülmektedir.

Hümanizm kelimesi, "human/insan"

kelimesinden türetilmiştir. Bu sebep-

le, "insancıllık, insânilik" gibi karşılık-

lar verilmeye çalışılmıştır. İlk bakışta,

Hümanizm'in insana değer veren,

insanı ve insan sevgisini yücelten, ona

şefkat, merhamet, hürmet ve muhab-

betle yaklaşmayı esas alan bir cereyan

olduğu düşünülür. Halbuki Hüma-

nizm'in karşılığı, “insanmerkezciliktir".

Hümanizm; hayat ve kâinâtı anla-

mada, kıymet hükümlerini belirle-

mede, kânun ve kaideleri tâyinde,

vahyi değil insan aklını esas almaktır.

Yaratıcı'yı değil, yaratılmış olan insanı

temel kabul etmek demektir. Dün-

yanın, hattâ bütün kâinâtın, âdeta

insanın etrafında döndüğünü varsay-

maktır.

Şüphesiz ki bu akım, Orta Çağ

Avrupa'sına hakim olan, tahrif edilmiş

Hristiyanlık kaynaklı baskıcı düşün-

ceye, yani kilise taassubuna karşı

itirazın bir neticesiydi. Zira Orta Çağ

Avrupa'sında kilise yalnızca bir iba-

dethane olmaktan ibaret değildi.

Feodal sistem, güçlü bir siyasi iktidar

tesis edememişti. Merkezi iktidarin

boşluğunu ise Hristiyanlığın teşkilatlı

gücü olan Kilise doldurmaktaydı.

Kilise taassubuna bir infial olarak,

kitâbî (yahudi, hristiyan) kültürden

daha geriye gidip pagan/putperest

kültüre yöneldi. Sofist felsefeden

beslenerek, hayatın merkezine insanı

koydu ve Eski Yunan'ın sanat, sur ve

felsefesini yüceltti. Böylece modern

Batı felsefesi ile laik ve seküler

zihniyetin temellerini attı. Nitekim

Orta Çağ Avrupa'sında papalığın

desteği ile halka zulmeden kralların

ağır baskısından kurtulma arayışları

neticesinde, İngiliz John Locke, Tho-

mas Hobbes, İsviçreli bir yahudi olan

Rousseau gibi siyaset felsefecileri,

kaynağını ilâhi vahiyden alan devletin

ve kralların hâkimiyeti telakkisini

reddettiler. Bunun yerine hâkimiyetin

kaynağını insana bırakan, laik ve

seküler devlet anlayışını geliştirdiler.

Pozitif bilimlerdeki gelişmelerle de

desteklenen bu yeni dönemde, Re-

form ve Rönesans hareketleri neti-

cesinde "hümanizm" akımı gelişti. Bu

telakkiye göre; her şeyin mutlak ölçüsü

insandır. İnsan neyi doğru ve iyi kabul

ederse, doğru ve iyi odur. Başka bir

otoritenin koyduğu hükümlere ihtiyaç

yoktur. Hakîkat, sadece insanın beş

duygusu ile algılayabildiklerinden iba-

rettir. Bunun dışında hakikate referans

olabilecek bir kaynak yoktur.

Krallara tacını papalar giydiri-

yordu. Hükümdarların, hakimiyetleri-

ni kilise vasıtasıyla Tanrı'dan aldık-

larına inanılıyordu. Dolayısıyla onlar da

dînî otoritenin kontrol ve denetimine

tâbî idiler. Kilisenin izin vermediği

fikirleri dile getirenler ise engizisyon

mahkemelerinde asılarak, hattâ yakı-

larak idam ediliyor, eserleri de yok

ediliyordu. Bu devirde âdeta akıl

zincire vurulmuş, fikir köle olmuş, ilim

ve fen ise karanlık zindanlara hapse-

dilmişti.

Feodalitenin yıkılıp yerine güçlü

merkeîi devletlerin kurulmasıyla ev-

velâ kilisenin nüfusu sarsıldı. Kilise

baskısına karşı asırlardır biriken tepki,

Reform ve Rönesans hareketleri ile

birleşerek, yeni gelişen ekonomik

sınıfın (burjuvanın) şahsında, insan hak

ve hürriyetlerini de geliştirmeye

başladı. Fakat bu gelişim, kiliseye bir

aksülamel/tepki hareketi olarak doğ-

duğu için, tabii bir hak ve hürriyet

arayışından ibaret kalmadı. Tıpkı bas-

kıcı ve totaliter Yunan Site Devleti'ne

karşı bir tepki olarak doğan ve insanın

belirlediği "doğru, gerçek ve iyi'nin

dışında herhangi bir bağlayıcı değer

tanımayan "sofizm" hareketi gibi,

kiliseye karşı birikmiş hınç ve kin

sebebiyle, ilâhi menşeli olan her şeyi

reddetti.
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Batı, bu katliamlarla dolu karnesine rağmen, İslâm’ı terör ve şiddet dini olarak tanıtmaktadır. Bunun

sebebi, insanlığın tek çaresi olan İslâm ile insanların arasına girmeye çalışmaktır. Kendi icatları olan

"islamofobi" projesi dahilinde estirdikleri yalan ve iftira rüzgarlarıyla insanları İslâm’ı inceleyip

araştırmaktan uzak tutmaya uğraşmaktadırlar. Halbuki İslâm’da insan, mükerrem bir varlıktır.

630 yılında Savaş Hukuku Sınırlarını Çizen
Bir Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص

21. yy’da Cahiliye Devrini Yaşayan Bir Dünya

Avustralya'da 5 bin
Deve Katledildi

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5
bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle

açılan ateş̧le öldürüldüğü açıklandı. 10 bin
devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer

katliama devam edecek.

Ukraynalılar
Evlerinden

Ayrılmaya Mecbur
Bırakılıyorlar

Putin'in önceden kaydedilmiş
açıklamasının

yayımlanmasından dakikalar
sonra, ülke genelindeki
noktalara füze saldırıları

başladı. Rus kuvvetlerinin;
Rusya, Belarus ve Rus işgali
altındaki Kırım'dan girerek

Harkov şehri de dâhil olmak
üzere Ukrayna'yı işgal ettiği

doğrulandı. İlk raporlar, bunun
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu
yana Avrupa'daki en büyük

konvansiyonel savaş
operasyonu olduğunu ilan etti.

Kan Donduran
Patlama:
Atom Bombası

Amerika’nı Nagasaki'ye düzenlediği
atom bombası saldırısı ile birlikte
askerî tarihte gerçekleştirilen tek
nükleer saldırıdır. 1945'in sonuna
kadar Hiroşima'da atom bombası
saldırısından dolayı yaklaşık
140.000, Nagasaki'de ise 80.000
kişi öldü.

Suriye'de Savaş
Çocukları Vuruyor!
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride
bırakırken savaştan en çok zarar
görenlerin başında gelen çocuklar,
zorlu koşullar altında yaşam
mücadelesi veriyor.

Çin’in Vahşi Yüzü:
Doğu Türkistan

Uygur Türklerinin yaşadığı, Orta Asya’nın
tam da ortasında bulunan, önemli kömür
ve petrol kaynaklarını barındırır. Ancak
Çin’in Batıya açılan çıkış kapısı olan bu
alanda uzun yıllardır Çin mezalimi
yaşanmaktadır. Çinliler tarafından bölge
halklarının dinlerini yaşamaları, dillerini
kullanmaları ve kültürlerini yaşatmaları
engellenmektedir.

İnsanlık Tarihinin En Kara
Lekesi: Ölüm Kampları

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası
döneminde, Heinrich Himmler' in liderliğindeki

SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar
içerisinde yaklaşık 6 milyona yakın Yahudi'nin
sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırımdır.

"Ey Ümmetim!

Savaş halinde iken bile;

Zulmetmeyiniz! İşkence etmeyiniz!

Çocukları öldürmeyiniz!"
(Müslim, Cihad,3)

"Ey Ümmetim!

Savaş halinde iken bile;

çocukları,

mabetlerine çekilip ibadetle meşgul olan kişileri,

kadınları,

yaşlıları ve

savaş harici çalıştırılan kişileri

öldürmeyiniz!

Kiliseleri yakıp yıkmayınız,

ağaçları köklerinden kesmeyiniz."

(Buhari, Cihad, 148)
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k Islâm rahmet dinidir. İslâm'da insan, mükerrem bir varlıktır. Rabbimiz zâtını

rahmet ile Fahri Kâinat Efendimiz i'ملسو هيلع هللا ىلص de şefkat ve merhamet ile zikrederek

müminlere de ‘rahmet insan’ olmaları talimâtını vermektedir.

Cenab-ı Hak âyet-i kerîmede: "Andolsun Biz, insanoğlunu şerefli kıldık."
(el-isra, 70) buyurmaktadır. Aslında İslâm'da, Yaratan'dan ötürü yaratılanlara,

yani bitkilere, hayvanlara, hattâ cemâdâtı da içine alacak şekilde her şeye

şefkat ve merhamet ile yaklaşmak esastır. Eşref-i mahlûkat olan insana ise çok

daha müstesnâ bir hürmet ve merhametle bakmak şarttır. İslâm; dar, ırkî,

mahallî veya kültürel muhtevâların çerçevesini aşarak, bütün insanlığı "Benî

Âdem" vasfıyla, tek bir ailenin fertleri gibi telâkkî eder. Îman edenleri "dinde

kardeşi" bilmeyi, hidâyet bekleyenleri ise "insanlıktaki eşi" olarak görmeyi

telkin eder.

Allah rızasına endeksli bir hayatın yaşandığı İslâm'da hayvanat hakkına bu

derece ehemmiyet verilip onlara yaradandan ötürü şefkat ve merhametle

muâmele edilirken, "hümanist Batı"nın hayvan severliği ise, yine bencilce

duygulardan kaynaklanmaktır. Zira vahiyden kopuk oldukları için, her şeyin

merkezine kendi "ene"sini/"ego"sunu koyarak "ben" merkezli bir âlem

tasavvuru geliştirmişlerdir.

Gayri Müslimlere ‘nasıl olsa Müs-
lüman değiller’ denilerek adalet-
sizlik ve haksızlık yapılması caiz
değildir. Bedir Savaşı'ndan dönüşte
Medine’ye 150 km mesafe vardı.
Binek yetersizdi. Ashâb-ı kirâm
zaman zaman develerinden indi
esirleri bindirdi kendileri yürüdüler.

Gayri Müslimlere rahmet İslâm hakimiyeti altına giren

topraklarda gayri müslimler burun-

ları dahi kanamadan asırlarca hür

bir şekilde yaşamışlardır. Bunun se-

bebi İslâm’ın koyduğu kaideler ve

İslâm ahlakıyla yaşayan müslüman

idarecilerin merhametidir. İslâm’a

girme baskısı yapılamaz kendi din-

lerini de yaşamalarına mâni olun-

maz. Hatta onların içki içmelerine

ve hınzır eti yemelerine müdahale

edilmez.

Azınlık Hakları

İslâm, dâima zarâfet ve inceliği
telkin etmektedir. Hadîs-i şerîfte
bildirildiği üzere, yoldaki bir taşı
başkalarına eziyet vermesin diye
kaldırıvermek dahî bir sadakadır.
‘’Hutbe verirken dayandığı hurma
kütüğünün, yeni bir minber yapı-
lınca ayrılık acısıyla inlemesi ve

Efendimiz in'ملسو هيلع هللا ىلص onu okşayarak tes-
kin etmesi de Fahr-i Kâinat Efen-

dimiz in'ملسو هيلع هللا ىلص cemâdâta dahî göster-
diği merhametin en güzel tezâhür-
lerindendir. "Akarsudan abdest alır-
ken dahî suyu israf etme!" düsturu,
kâ'bına varılmaz bir çevrecilik
esâsıdır.’’ Allah rızasına endeksli bir
hayatın yaşandığı İslâm'da hayvanat
hakkına bu derece ehemmiyet ve-
rilip onlara Yaratan'ın dan ötürü
şefkat ve merhametle muâmele
edilmektedir.

Bitki ve Cansız Varlıklara
Dahi Rahmet

Bir defasında da açlıktan adeta

karnı sırtına yapışmış bir deve

gördüğünde ملسو هيلع هللا ىلص şöyle buyurmuştu:

"Bu dilsiz (derdini söyleyemeyen)

hayvanlar hakkında Allah'tan kor-

kun!" (Ebû Dâvûd, Cihâd, 44) Efendimiz

in'ملسو هيلع هللا ىلص tâlim buyurduğu bu şuurla; Bir

"vakıf medeniyeti" diyebileceğimiz

Osmanlı'da hayvan haklarına son

derece riâyet edilmiştir. Binalara

zarif kuş evleri eklenmiş, çeşmelere

kedi ve köpeklerin su içebileceği ya-

laklar yapılmıştır. Hastalanan göç-

men kuşları tedavi eden vakıflar ku-

rulmuştur.

Hayvanata merhamet

"İnsan insanın yurdudur."
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Doğrudan doğruya
Kur'ân'dan alıp ilhâmı

Asrın idrâkine söyletmeliyiz
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İslâm ilme büyük değer vermekle
birlikte onu yüceltmede aşırılığa
kaçmaz. Ona hadd-i lâyığında bir
kıymet verir. İlim ancak vahyin
rehberliğinde, ahlâki meziyetlerle
müzeyyen olarak tahsil edilip kul-
lanıldığında, "ilm-i nâfi/ faydalı
ilim" vasfını kazanabilir. Aksi tak-
dirde insanlık için maddî ve ma-
nevî bakımdan faydasız, hattâ za-
rarlı bile olabilir.

Rahmet dini İslâm; ilme, araş-
tırmaya, gelişmeye son derece kıy-
met vermekle birlikte, ona ulvî bir
gâye, doğru bir istikâmet ve yüce bir
ahlak kazandırır. İlm-i nâfiye tâbi ol-
mayı; buna mukabil, ilim adı altında
insanlığın dünyasına ve ahiretine
zarar verecek keyfiyetteki faaliyet-
lerden ise titizlikle kaçınmayı telkin
eder. İnsanlığa dini vaz eden de
Cenâb-ı Hak’tır, bilimi ihsân eden
de. İkisi birbirinden ayrı değildir.
İslâm, tarih boyunca bilimi teşvik et-
miştir.

Batı dünyası cehâlet ve hurâfelerin
karanlıkları içindeyken İslâm âlemi,
ilim ve medeniyette göz kamaştıran
bir seviyeye ulaşmıştır. Zira Kur’ân
âyetleri ilme ışık tutmuştur. Yapılan

ilmî keşifler, hiçbir Kur’ân âyetini
tekzip edememiş, bilâkis te’yid et-
miştir.

Dolayısıyla yegâne hak dîn olan
İslâm’ın bilimle hiçbir problemi yok-
tur. Bilâkis Kur’ân-ı Kerîm önden git-
mekte, bilim ise onu tasdik ederek
ardından gelmektedir.

Nitekim insanın yaratılışı, anne sütü,
daktiloskopi, dermatoloji, genetik,
hıfz-ı sıhha (koruyucu hekimlik), bo-
tanik, astronomi, jeoloji, fizik, coğ-
rafya, tarih ve benzeri ilimlere dair
Kur’ân-ı Kerîm’de 14 asır evvelden
bildirilen gerçekler, ancak yakın za-
manda bilim çevrelerince tespit edi-
lebilmiş ve günümüzde Kur’ân’ın ye-
gâne hak kitap olduğu, tekrar tek-
rar ispat edilmiştir.

Bilim ve tekniği geliştirecek akıl,
zekâ, idrâk, ilham ve keşif gücünü
insana ihsân eden Cenâb-ı Hak'tır.
Bilim sayesinde icad edilen tek-
nolojik ürünlerin, îmâl edilen eş-
yanın muhteviyatını teşkil eden
maddelerin yaratıcısı da Cenâb-ı
Hak'tır. O'nun insanlığa lütfettiği
muazzam ilimler, Yüce Zât'ının sa-
hip olduğu sonsuz ilim karşısında,
deryadan bir damla bile değildir. Bu
kadarcık ilimle insanoğlunun Yara-
tan'ına başkaldırması kadar dehşetli
bir ahmaklık düşünülemez.

İşte tarihin şahit olduğu; İslâm
düşmanlarının hamâkat dolu
tavırlarından birkaçı:

Bu misaller ile görülür ki ilim ve
imkanlarına güvenerek gurur ve
kibir şaşkınlığı içinde Cenab-ı
Hakk’tan uzaklaşanların gafleti
maddî terakkiyatı kendinden bilme
hamâkati ile en büyük mânevî fe-
lâket olan benlik enaniyet ve kibir
girdabına kapılmaktan kurtulamaz-
lar.

1912 yılında Titanic denilen devasa
gemi ilk seferine çıkarken; “Bu
gemiyi hiçbir güç batıramaz.”
denildi. Gemi ilk seferinde buz dağına
çarparak içindekilerle birlikte
okyanusun derinliklerine gömüldüler.

1986’da “meydan okuyan” mânâsında
“Challenger” adı verilen uzay mekiği,
fırlatıldıktan 73 saniye sonrasında
infilâk olmuştur.

18 Mart 1915'te Fransızların "eğilmez,
bükülmez, inatçı" mânâsına gelen
"Inflexible" adlı dev savaş gemisi,
Çanakkale'de ağır yaralanıp saf dışı
kaldı. Aynı gün, İngilizlerin, "karşı
konulmaz, dayanılmaz" mânâsına
gelen "Irresistible" adlı savaş gemisi
de mayına çarparak battı.

Yine itilaf Devletleri donanmasının,
vaktiyle küfür ordusunun yenilmez bir
devi olarak meşhur olan zâlim Calut'u
kastederek "Goliat" adını verdikleri
dev savaş gemisi, kendisiyle
kıyaslanamayacak kadar küçük ve
güçsüz görünen Muâvenet-i Milliye
Fırkateyni tarafından 13 Mayıs 1915'te
boğazın serin sularına gömüldü.

Hakîkat Işığında
İlim
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Ateistler ve deistler, bugünlerde “din mi bilim mi”
sloganıyla genç nesillerin zihin ve kalp dünyalarına yeni
bir fitne tohumu ekmeye çalışmaktadırlar.

Bunun cevabı gayet basittir:

Evvelâ, din ve bilim birbirinin alternatifi değildir. Bilim
dediğimiz şey, Cenâb-ı Hakk’ın kâinata koyduğu
kâidelerin tespitinden ibarettir. Nasıl ki Kur’ân-ı Kerîm,
Cenâb-ı Hakk’ın kavlî âyetlerinden oluşuyorsa, kâinat
da onu yaratan Rabbimiz’in kevnî âyetlerinden oluşan
diğer bir kitaptır.

Kur’ân-ı Kerîm, kâinat kitabındaki kevnî âyetler
üzerinde düşünmeyi teşvik etmektedir. Böylece kulun
eserden Müessir’e, sanattan Sanatkâr’a intikâl ederek
mârifetullah’ta mesafe almasını murâd etmektedir.
Kulun gördüğü her varlıkta Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve
azamet tecellîlerini hatırlamasını telkin etmektedir.

Cenâb-ı Hak, kâinâta bu kâideleri koymasa, bunları
keşfedecek idrâk kâbiliyetlerini insana vermese, insan
nasıl “bilim” diye bir şey ortaya koyacaktı?! Nitekim
Cenâb-ı Hak, kulluk mes’ûliyeti yüklemediği diğer
mahlûkâta ilimle iştigâl edebilecek kâbiliyetleri
vermiyor. Bunu yalnız insana bahşediyor. Âyet-i
kerîmede de “…size ilimden ancak az bir şey verdik.”
buyuruyor. (Bkz. el-İsrâ, 85)

Dolayısıyla bu kırıntı bilgilerle, sonsuz ve mutlak
bilginin sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a karşı bilimi
putlaştırmak; ancak bunu yapan ateist ve deistlerin ne
derin bir gaflet ve hamâkat çukurunda bulunduklarının
bir göstergesidir.

İnsanlığa dîni vaz eden de Cenâb-ı Hak’tır, bilimi ihsân
eden de. İkisi birbirinden ayrı değildir. İslâm, tarih
boyunca bilimi teşvik etmiş, Batı dünyası cehâlet ve
hurâfelerin karanlıkları içindeyken İslâm âlemi, ilim ve
medeniyette göz kamaştıran bir seviyeye ulaşmıştır.
Zira Kur’ân âyetleri ilme ışık tutmuştur. Yapılan ilmî
keşifler, hiçbir Kur’ân âyetini tekzip edememiş, bilâkis
te’yid etmiştir.

Dolayısıyla yegâne hak dîn olan İslâm’ın bilimle hiçbir
problemi yoktur. Bilâkis Kur’ân-ı Kerîm önden
gitmekte, bilim ise onu tasdik ederek ardından
gelmektedir.

Nitekim insanın yaratılışı, anne sütü, daktiloskopi,
dermatoloji, genetik, hıfz-ı sıhha (koruyucu hekimlik),
botanik, astronomi, jeoloji, fizik, coğrafya, tarih ve
benzeri ilimlere dair Kur’ân-ı Kerîm’de 14 asır evvelden
bildirilen gerçekler, ancak yakın zamanda bilim
çevrelerince tespit edilebilmiş ve günümüzde Kur’ân’ın
yegâne hak kitap olduğu, tekrar tekrar ispat edilmiştir.

Batı’da ise din tahrif edilmiş olduğu için ilmî keşiflerle
tenâkuza düşmüş, topluma ve yönetime hâkim olan
kilise otoritesi bu durumu örtbas edebilmek için,
bilime köstek olmuştur. Dolayısıyla bilimi savunarak
dîne cephe almak, Batı’da revaç bulan ve oradan
dünyaya yayılan bir tavırdır. Fakat İslâm dünyasında bu
tavrınmâkes bulacağı doğru bir zeminmevcut değildir.

Dolayısıyla “din mi bilim mi” suali; sînesi îman dolu
genç nesillerin temiz dimağlarına şüphe ve inkâr
tohumları atmak isteyen şer odakların kustuğu
zehirlerden biridir. Bu gibi virüslere karşı da son
derece dikkatli ve tedbirli olmak, her müslümanın
vazifesidir.

DİNMİ BİLİMMİ
?
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1823’de Bulgaristan’ın Lofça kasaba-

sında doğmuştur. Asıl adı Ahmed’dir.

Cevdet ise mahlasıdır ve kendisine

tahsil yıllarında şâir Süleyman Fehim

Efendi tarafından verilmiştir. Küçük

yaşlarda kendisini ilim yoluna veren

Ahmed Cevdet Paşa, devrin meşhur

üstadlarından muhtelif sahalarda

dersler alarak yetişti. Arapça, Farsça,

Fransızca ve Bulgarca’yı öğrendi. Daha

talebelik yıllarında ders verme icâ-

zetine lâyık görülmesi, ondaki üstün

gayret ve muvaffakıyetin bir nişâ-

nesidir. Ahmed Cevdet Paşa, şiir ve

edebiyatta da kendisini geliştirdi.

Mesnevîhanlık icâzeti aldı.

Ahmed Cevdet Paşa
kimdir?

Mecelle
kanunlarından

maddeler

Def-i mefasid, celb-i menafiden
evlâdır. Zararlı olanı bertaraf etmek,
faydalı olanı kazanmaya çalışmaktan
daha öncelikli ve gereklidir.

Teklifin şartı me’murun bihin
kudretidir. Aksi halde teklif-i ma
la yutak olur. Cenab-ı Hakk’ın
kullarını dini emir ve nehiylerden
mes’ul ve mükellef tutmasının şartı
onların bu vazifeyi yerine getirebilecek
kudrette olmalarıdır. Cenab-ı Hakk
hiçbir kula takatinin üstünde bir yük
yüklememiştir. Ancak takati mikta-
rından mesul tutmuştur.

Amme zararını def için zarar-ı
has tercih olunur. İslam’da,
topluma gelecek bir zararı önlemek
için belli bir şahıs veya gruba gelecek
zarar göze alınır.

Eşyada aslolan, ibahadır. Yeni
ortaya çıkan bir durumun muhteva-
sında faiz, ihtikar, gabn-i fahiş gibi
İslam’ın yasakladığı mahzurlu bir
durum yoksa, mübah olması esas
kabul edilir.

Avrupa hayranı olan bir takım dev-

let adamları Fransa'da Napolyon

zamanında yapılmış olan "Napolyon

Medeni Kanunu" adıyla meşhur

kanunu Osmanlı'da uygulamaya

koyma temâyülü gösterdiler.

Ancak zamanın hukukçularından

Ahmed Cevdet Paşa İslâm hukuku

dairesinde bir kânunname hazırla-

nılabileceği göstermek için başta

padişah Sultan Abdülaziz olmak

üzere bazı devlet adamlarının da

desteğini alarak 'Mecelle Kanun-

namesini' hazırlamıştır.

Mecelle nasıl ortaya
çıktı?

Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye
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İnsan, İslâm
karşısında

hürdür, fakat
mes'ûldür.
Zaten
insanın
hürriyeti

mes'ûliyetinden
doğar.
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"Şunu unutmayın ki, asıl hasta olan Batı’nın kendisidir.
Sizler hak dîn üzere olduğunuz için, aslında sapasağlamsınız.

Maalesef bu sağlamlığın farkında olmadığınız için, Batı’yı taklit ediyorsunuz.
Hiç sağlam insan, hastayı taklit eder mi?!"

Bir Hidayet
Bir Şahsiyet

Roger Garaudy

Bendeniz Roger Garaudy; 17 Temmuz 1913’te

Marsilya’da doğdum. Koyu bir Katoliktim. Ame-

rika’ya okumaya gittiğinde orada büyük kartel ve

tröstlerin monopol bir piyasa için ve fiyatları

istedikleri düzeyde tutmak için tonlarca sütü

döktüklerini ve buğdayı yaktıklarını gördüm. Bu

vahşi kapitalizm manzarasına duyduğum öfke

beni komünizme itti. 1933’te Komünist Partisi’nin

gençlik kollarına katıldım ve otuz yedi yıl boyunca

parti kademelerinde çalıştım. Tam 37 yıl..

Eserlerim, konferanslarım ve eylemlerimle üne

kavuştum ve partide yükseldim. Fransız komünist

partisi sekreteri oldum. Yani öyle ki komünizm

bitse, onu yeniden yazacak kadar çok bilgiye

sahiptim. II. Dünya Savaşı sırasında gösterdiğim

kahramanlıklardan ötürü şükran madalyası

verildi. Lakin bir zaman sonra Fransız hükü-

metinin Hitler’le anlaşmasını kışlada protesto

eden bildiriler hazırladığım için, sadece kendi

düşüncemi savunduğum için Fransız sömürgesi

Cezayir’e sürgün kampına gönderildim. Otuz üç ay

hapis ve kamp hayatı yaşadım. Kamp subayının

emrine karşı geldiğimden hakkımda ‘vur’ emri

çıkarıldı. Kaçarken yakalandım. Beni diz üstü

oturttular. Şu dünyada dâvâmı sonuna kadar

savunamayışımın hüznü ve hükümete karşı olan

nefretimle ölmeye mahkumdum. Artık ümidim

kalmamıştı. Beni vuracak olan Cezayirli asker

bana silahını doğrulturken tüm hayatım gözümün

önünde canlandı. Sonra o asker bana baktı,

silahını yavaşca indirdi ve arkasını dönüp gitti.

Bana hayatımı bağışlamıştı. Sosyolog olduğum

için bu beni çok düşündürdü. Vurma imkânı

varken neden benim kaçmama neden göz yumdu?

Günlerce bunu düşündüm. Daha sonra o askeri

arayıp buldum ve "Fransız subayı benim vuru-

lmamı emretmişken, beni neden kurtardın?" diye

sordum ve hiç beklemediğim bir cevapla

karşılaştım: -“Ben Müslümanım. Senin suçunun

ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bilmeden, Allah’ın

verdiği cana kıymaya razı olamam. Bunun

mesuliyetinden korkarım.” dedi. Ben o âna kadar

İslâm’ı basit bir aşîret dîni olarak biliyordum. Bu

hâdise beni İslâm'ı araştırmaya sevk etti. İktisatçı

olduğum için ilk olarak İslâm’ın iktisâdî yapısını

inceledim. Bilhassa bir istismar/sömürü vâsıtası

olan ve komünizmde bile yasak olan fâizin

İslâm'daki hükmünü ve benzeri hususları

inceledim. Gördüm ki Allah Rasûlü ,ملسو هيلع هللا ىلص fâize açılan

her kapının anahtar deliğini bile kapatmış.

Böylece 2 Temmuz 1982’de Cenevre’de müslüman

oldum, umreye gittim. Filistin davasına sahip

çıktığım ve İsrail zulmünü kitaplarımda dile

getirdiğimden ötürü Batılı basın ve yayın organları

tarafından aforoz edildim; böylece bana da büyük

kitabevlerinin ve yayın kuruluşlarının kapıları

kapandı. Son olarak şunu söylemek isterim ki: Ben

‘insan ölmüştür’ diyenlerden değilim. Asıl insan şu

anda mevcut değil. İster misiniz onu vâr kılmaya

çalışalım. Vâr olmaya çalışalım. Yani sebep-sonuç

zincirinde bir halka olmamaya, aksine daha

sağlam güçlerin daha açık bir gaye ile her an

ortaya çıktığı doğuş halindeki insanlar olmaya

çalışalım.

Roger Garaudy
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‘’SERBESTİYET İÇİNDE İNSANLIK YARIŞACAK.’’ dedi. ‘Rekabetle daha
kaliteli mal çıkacak, ucuz olacak’ dediler. Ama tersi oldu. Fiyatlar
kartellerin elinde belirlendi. Faizle mazlumun beli büküldü. Yani
onlar; ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.’ dediler. Olan fakire,
mazluma oldu.

LİBERALİZM

‘’MÜLK NE TOPLUMUNDUR, NE FERDİNDİR. MÜLK ANCAK
ALLAH’INDIR.’’ dedi. Mülkün tasarrufunda ilâhi iradenin
hükmünün geçerli olduğunu bildirdi. Mülkün kendisine bir
süreliğine emanet olduğunun idrakını verdi. Onun için bir gün
bırakıp gideceğimiz maddî nimetleri elde etmek için insanı
sömürmek, kul hakkına girmek yoktur.

İSLÂM

KOMÜNİZM

KAPİTALİZM

M
Ü
LK

Kİ
M
İN

?

‘’MÜLK TOPLUMUNDUR.’’ dedi. Lakin mülk
toplumun değil, partililerin oldu. Onlar mülk
sahibi oldu. Halk fakir düştü.

‘’MÜLK FERDİNDİR.’’ dedi. Lakin bütün mülk
kartellerin elinde toplandı. Zengin daha
zengin oldu.

Bütün sistemler kandırmaca ile kendilerini sergilediler. Kapitalist. komünist ve
liberalistler aslında mülk üzerinde onun asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk’ın hükmünü

kaldırma noktasında birleştiler. Aslında birbirlerinin aynısı idiler.
Yani materyalist, maddeci ve münkir…
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İstanbul’un fethinden sonra Fâtih Sultan Mehmed
Han, umûmî bir af îlân etmiş ve Bizanslı
mahkûmları serbest bırakmıştı. Bunlar arasında,
âlim ve filozof iki papaz da bulunuyordu. Fâtih, bu
papazların hangi sebeple hapse atıldıklarını
merak ederek onlara cezâlarının sebebini sordu.
Onlar da: “–Biz, Bizans’ın en ileri gelen papazları
idik. Kralın zulmünden, işkencelerinden, yaptığı
rezâlet ve sefâhatten dolayı kendisini îkâz ettik.
Bu şekilde devam ettiği takdirde âkıbetinin kötü,
devletin yıkılışının yakın olduğunu söyledik. O da,
bu îkâzımıza kızarak bizi zindana attı.” dediler.

Bu ifâdeler, Fâtih’in dikkatini çekti. Papazlara,
Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini sordu.
Onlar da, ancak bir müddet araştırma yaptıktan
sonra kanaatlerini bildirebileceklerini ifâde ettil-
er. Fâtih de onlara bu hususta bir berat verdi.

Papazlar, ellerindeki bu beratla her yere girip çık-
tılar. Sabahın erken saatinde bir bakkala giderek
bir şeyler almak istediler. Bakkal onlara: “–Ben
siftah yaptım. Siftah yapmayan komşumdan alın!”
dedi. En kalabalık ve en ıssız yerlere kadar her
tarafı dolaştılar. Herkesle sohbet ettiler. Bütün
halkın, yalnız iyilik ve ahlâkî üstünlük sergileyen
hâllerini müşâhede ettiler.

Bir çarşıya girdiler ki, o esnâda ezân okunuyordu.
Esnaf, dükkânını kilitlemeden câmiye gidiyordu.
Hiç kimse, bir başkasına haset etmiyor ve kıs-
kançlık beslemiyordu. Sanki herkes, birbirinin
teminâtı altında idi. Namazı, huzur içinde ve âdeta
son namazlarıymış gibi kılıyorlardı.

Kimse kimsenin hakkını yemiyor, birbirini kır-
mıyordu. Kimse, kul hakkıyla kıyâmet günü
Mevlâ’nın huzûruna çıkmak istemiyordu. İstisnâsız
herkes, Allah rızâsını düşünüyor, Allah rızâsı için
konuşuyor, Allah rızâsı için yaşıyordu. Sultânın
ömrü ve ordusunun muzafferiyeti için duâ
ediyorlardı. Cemiyet, ince ruhlu, rikkat-i kalbiyye
sahibi derin insanlarla doluydu.
Papazlar, bu hâlleri görüp şaşkına döndüler. Kaç
şehir dolaştıkları hâlde, mahkemelerde ağır
cezâlık bir dâvâya rastlamadılar. Hırsızlık, cinâyet,
ırza tecâvüz, dolandırıcılık -âdeta- meçhûldü.

Osmanlı ülkesini gezip görmekle vazifeli papazlar,
hristiyan mahallelerini de görmeden edemediler.
Fener semtine doğru gezintiye çıktılar. Hris-
tiyanlar bile, onların iyi bildiği fetihten evvelki
zamana kıyasla değişmiş, sokaklardaki pislik dahî
azalmıştı. Artık kimse kimseye zulmetmeye ce-
saret edemiyordu. Herkes huzur içinde işine de-
vam ediyor, eskisi gibi içip içip sokaklarda nâra
atarak sarhoş olamıyordu. Fakir hristiyan âilelere
bile ev dağıtılmıştı.

Papazlar, bu uzun tedkik ve teftişten sonra izin
alıp Fâtih’in huzûruna çıktılar. Müşâhedelerini bir
bir arz edip:
“–Bu millet ve devlet, böyle giderse kıyâmete
kadar devam eder. Böyle bir ahlâk ve yaşayışa
sahip olan insanların dîni, elbette hak dindir.”
dediler ve büyük bir aşk ile kelime-i şehâdet
getirip müslüman oldular.

Cenâb-ı Hak o fazîlet toplumunun güzellik-lerinden
günümüz toplumlarına da hisseler nasîb eylesin.

İslâm Adaletinin
Bir Hikayem Var
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O'nun Genç

CAFER BİN EBİ TALİB (r.a.)
Gençlerin Mekke döneminde İslâm’ın Arap
Yarımadası dışında tanınmasında önemli
katkıları olmuştur. 25 yaşlarında iken
Habeşistan’a hicret eden Hz. Ali (r.a.)'ın
ağabeyi Câfer b. Ebû Tâlib (r.a.)'ın, İslâm’ı
savunmak üzere Habeşistan hükümdarının,
hris�yan din adamlarının ve saray erkânının
huzurunda yap�ğı konuşma, edebî yönden ve
muhtevâ açısından bizlere örnek olmuştur.

SAD BİN EBİ VAKKAS (r.a.)
17 veya 19 yası̧nda iken I �slâmiyet’i kabul
etmesi üzerine annesi dininden dönmediğisürece onunla konusm̧amaya ve yemek
yememeye ant iç� fakat Sa‘d (r.a.) dininden
dönmeyeceğini söyledi. Çok iyi ok
kullanırdı.Güçlü bir vücut yapısına sahip
olduğu rivayet edilen Sa‘d (r.a.),
haksızlıklara sert bir sȩkilde karsı̧ koyardı.
Gözleri son derece keskindi ve Araplar’ın
usta binicilerinden biriydi.

AZIZ GENÇ!
Dikkat edeceg ̆in en mühim husus;
bizlere iz bırakan
Sahabelerimizi örnek alarak
gençlik zamanının kıymetini
bilmektir.

MUAZ BİN CEBEL (r.a.)

621 yılında Peygamber Efendimiz ,ملسو هيلع هللا ىلص

Medineliler’in isteğiyle onu İslâm tarihinin

ilk muallimi olarak görevlendirdi.

Görevlendirildiğinde 19 yaşındaydı.

Hz. Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص ’in tebliğ tarzını çok iyi

kavraması, Kur’ân-ı Kerîm’den o zamana

kadar inmiş âyetleri ezbere bilmesi ve etkili

konuşmasıyla Üseyd b. Hudayr ve Sa‘d b.

Muaz’ın Müslüman olmasını sağladı.

ملسو هيلع هللا ىلص
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EBU MUSA EL-EŞARİ (r.a.)
Ebu Musa El-Eşari (r.a.) 19 yaşında
Müslüman oldu. O, Kur'an-ı Kerim'i bizzat
Rasûlullah den'ملسو هيلع هللا ىلص ezberleyen sahabîlerden
biridir. Güzel sesliydi. Kur'an okuyuşu
herkesi hayran bırakırdı. Dinleyeni �tre�p
sarsan bir sesi vardı. Evinin önünden
geçerken okuyuşunu işitenler onu durup
dinlemeden geçemezlerdi. Bir gece Rasûl-i
Ekemملسو هيلع هللا ىلص Efendimiz Âişe (r.anha) annemizle
bir yere gidiyorlardı. Ebû Mûsa (r.a.)'ın
evinin hizasına gelince durdular. İçerden
tatlı tatlı okuyuşunu dinlediler. Okumasını
bi�rinceye kadar beklediler. Efendimiz
sabahleyin onu görünce akşamki hadiseyi
anla� ve "Buna Davud'unkine [Hz. Davud
(a.s.)] benzer güzel bir ses
verilmiş�r." buyurarak ona il�fat e�.

ERKAM BİN EBİ ERKAM
(r.a.)

17, 18 yaşlarında İslâm’la şereflendi. Mekke

müşrikleri devamlı Resûl-i Ekremملسو هيلع هللا ىلص
Efendimizi rahatsız ediyorlardı. Bir tara�an da

yeni dine giren Müslümanlara baskı

yapıyorlardı. Bu sıkın�lar içinde İslâm’ın tebliği

rahat olamıyordu. İki Cihan Güneşi Efendimiz

ملسو هيلع هللا ىلص ashabıyla oturup sohbet edebilecek, onlara

İslâm’ı anlatacak, yeni Müslümanları eğitecek

ve emniyet içerisinde olabilecekleri bir mekân

aradı. Bunun için Safa tepesinin doğusunda

dar bir sokaktaki Erkam’ın evini münâsip

gördü. Burayı hem ibadetlerini rahat yapmak

hem de sohbet için elverişli buldu. Erkam

büyük bir zevkle evini tahsis etmiş ve Erkam

(r.a.)’ın evi ar�k tebliğin merkezydi.

ZEYD BİN SABİT (r.a.)
Vahiy kâ�pleri arasında yer alan Zeyd
(r.a.), Hz. Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص vefat e�ğinde
21 yaşlarındaydı. İlk halîfe Hz. Ebû Bekir
(r.a.) döneminde Kur’ân-ı Kerîm’i
toplamakla Zeyd (r.a.)
görevlendirilmiş�r. Kur’ân-ı Kerîm’i
toplayan bu sahâbînin, böylesine ciddi
ve önemli bir faaliye� gerçekleş�rdiği
sıralarda 22 yaş dolaylarında olması,
İslâm’ın ilk döneminde gençlerin ne
derece büyük rol oynadığını ortaya
koyması bakımından ilgi çekicidir.

ZÜBEYR BİN AVVAM (r.a.)
Hazre� Zübeyr (r.a.) 16 yaşında Müslüman
olmuştur. İslâm'da ilk önce "sell-i seyf" yapan
yani, "kılıcını çeken" kişi olarak nitelenir bu
yüzden bir çığır açmak, hayırlı işlerde öncülük
yapmak, İslâm'ın güzelliklerini yaşamada
örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını
elde etmek�r.
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ملسو هيلع هللا ىلص
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Şekilcilik taklitten doğar. Taklit ise

insanın öğrenme yolunda tahkike doğru

giderken müracaat ettiği bir usûldür.

Bu sebeple, insanlığa üsve-i hasene

olan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص Efendimiz’in

hayatından ölçüler, Kur’an’ın fiili bir

şerhi ve tefsiri demek olan "Sünnet-i

Seniyye" halinde dinin kaideleri

arasında yer almıştır. Ancak bu

esasların temelinde, ilahi vahiy ve

nebevi hikmet vardır. Bütün

islâmî davranış şekilleri, bir ruhu

temsil eder. Hangi şekil

emredilmişse, onun muhakkak

bir ruh, mânâ, nizâm ve

hikmetten doğduğunu görürüz.

Müslümanlar, âlemlere

rahmet ve ümmete muallim

olarak gönderilen Efendimiz

in’ملسو هيلع هللا ىلص sünnetine tâbi olmayı,

asla basit bir taklit olarak

görmezler. Zira O'nun ملسو هيلع هللا ىلص

muallimi

Allah Teala’dır.
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Geçmişten Geleceğe Uzanan
Medeniyet Köprüsü "Vakıf"
Osmanlı Devleti, akla hayale gelmedik envai çeşit

vakıfla bezenmiş bir Vakıf Cenneti gibiydi. Yedi

iklim, üç kıtaya adeta çil çil serptiği, nakış nakış

işlediği on binlerce hayrat müessesesiyle diğer-

gâmlığın zirvesini yakalayan Osmanlı insanı, cüm-

le mahlûkata hizmet etmeyi kendisine ulvî bir

gaye edinmişti. Prof. Ziya Kazıcı’nın kanaatine

göre bu durum; "Müslümanların fazilet, cömertlik,

diğergâmlık ve vatanperverlik gibi millî ve manevî

ruh ile heyecanın kuvvetli tezahüründen başka bir

şey değildi".

Parasını Düşüren
Çocuklar Vakfı

Annelerinin kendilerine
alışveriş için verdiği parayı
kaybeden çocuklar yararına,
başta Tunus olmak üzere
Osmanlı coğrafyasının

pek çok köşesinde vakıflar
kurulmuştur.
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Vakıf: Yaratan’dan ötürü Yaratılana merhamet,
şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Lügat

anlamıyla durmak, durdurmak demektir. Diğer bir ifade

ile Allah’a adanan, temlik ve temellükten ebediyyen men

edilerek mânevi bir gaye için kullanılan mülkiyet.

Satılamaz ve devredilemez.



Öğretmenlere
İkramiye Vakfı:

Sultan Abdülaziz’in annesi
Pertevniyal Sultan tarafından
kurulan vakıf, bayram hediyesi

olarak her Ramazan
Bayramı’ndan önce her
öğretmene birer maaş

tutarında
ikramiye vermiştir.
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Bugün bilim ve teknolojinin, hız ve

haz odaklı, nefsâni bir hayat

yaşamayı kolaylaştırmış olmasına

rağmen, insanlık gelecekten ümitvar

olamamaktadır. Gelecek tasavvur-

larına, daima daha fazla yıkım ve

daha karanlık bir dünya manzarası

hakimdir. Bilim ve teknikteki ilerle-

meler, insanlığın geleceğe güvenle

bakabilmesini temin edemediği gibi;

iklim değişiklikleri, robotların yaygın-

laşıp işsizliğin artması, ekonomik

krizler, dünya çapındaki virüs sal-

gınları, biyolojik ve nükleer savaş

riskleri vs. ile daha da korkunç bir

gelecek tasavvuruna müncer olmuş-

tur. Geleceğe dair ümitvar bakış ve

gerçek gönül huzuru ise, ancak

İslâm’ın değerlerinde mevcuttur.

İslâm, insana bedbinliği, ümitsizliği

ve karamsarlığı değil; daima nikbin-

liği, hayırseverliği ve iyimserliği telkin

eder. Her hâlükarda şükredebilme

hasletini kazandırır . Her hadiseye iyi

tarafından baktırarak, insanı yeisten,

stresten, buhrandan, şikayet ve is-

yandan kurtarır.

Hiççilik, yokçuluk: Doğru ve genel

geçerliliği olan hiçbir bilginin var

olmadığını, her türlü inanç, gele-

nek ve toplum düzeninin bir aldat-

ma olduğunu, insanın davranış ku-

rallarını belirleyen din, devlet, aile

gibi herhangi bir değerin bulun-

madığını savunan ve hiçbir şeye

inanmayan, şüpheci/kuşkucu, e-

leştirici, karamsar/bedbin bir fel-

sefi akımdır. Birçok filozof bed-

binliğe sürüklenerek; “Bu hayat,

acı çekmekten ibarettir.” ‘‘Bilmek

lanettir!’’ demişlerdir. Bazı filozof-

lar da o acıdan ve bilgiden kurtul-

mak için hayatın bütün gâyesini

“haz” olarak ilan etmişlerdir. Bu

sebeple birçok felsefi cereyan,

“Nihilizm”e duçar olmuş, gayesiz

ve manasız bir ret ve inkar girda-

bına boğulmuştur. Bu boşluk duy-

gusunun neticesinde niceleri inti-

hara sürüklenmiş, alkol ve uyuş-

turucu iptilasına dûçar olmuştur.

Nihilist felsefe; Friedrich Nietz-

sche, Max Stirner, Albert Camus,

Arthur Schopenhauer, Jean-Paul

Sartre ve Herbert Spencer gibi

düşünürlerin tesirinde kalmıştır.

Nihilizm nedir?

Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif ânı seyreyler

Mevlâ görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler.
Erzurumlu İbrahim Hakkı

pozitif
Kaynaklarımız
Tükeniyor

İslâm Ümit Aşısı

Ümit Veren Mısralar

İhlasla gayret edenleri Cenab-ı
Hak mahrum bırakmaz.

6

Mümin zorluklarla beraber
kolaylıkların, sabırla beraber
ecirlerin tecelli edeceğine

iman etmiştir.

5

Ahiret inancı müminleri dünya
hayatında ümitvar olmaya

sevk eder.

4

İyimser bakış açısı hale rıza ve
gönül huzuruna sevk eder.

3

İyimser bakış açısı aileyi ihyâ
edebilecek bir âb-ı hayattır.

2

İslâm her hadiseye iyi
tarafından baktırarak, insanı
yeisten, stresten, buhrandan,
şikayet ve isyandan kurtarır.

1
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Herkesin Yardımlaştığı Yerde
İşler Yarım Kalmaz

Cenâb-ı Hak, kullarının toplum içinde yaşamasını
irâde buyurmuş ve onları birbirlerine muhtaç bir
vaziyette yaratmıştır. Namazları cemaatle kılmayı,
fakirlere zekât vermeyi ve imkân bulanların hacca
giderek İslâm âlemi ile tanışıp görüşmesini emret-
miştir. Bütün bunlar, insanların Allâh’a kullukta
yardımlaşmaları ve birbirlerini teşvik etmeleri içindir.
Bu sebeple Cenâb-ı Hak başkalarına yardım ve hizmet
etmeye büyük ecirler lutfetmiştir. Nitekim Allah Rasûlü
,ملسو هيلع هللا ىلص ashâbına: “–Bugün kim bir cenâze namazına iştirâk
etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün bir hasta
ziyâretinde bulunan var mı?” diye sorar ve: “Kim bu
sâlih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete
girer” buyururdu. (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 12) Peygamber
Efendimiz ,ملسو هيلع هللا ىلص bu suâlleriyle bir mü’minin sırf ferdî
muhtevâda kalmayıp ictimâîleşmesinin, yâni bencil-
likten sıyrılıp diğergâm ve cömert bir gönle sâhip
olmasının zarûretini ifâde buyurmuştur.
Müslümanın, din kardeşine tebessüm etmesi, selâm
vermesi, yoldaki taşı kaldırması, yabancıya yol gös-
termesi, yükünü taşıyamayana yardım etmesi, bilme-
yene öğretmesi, helâlinden rızık kazanarak âilesini
geçindirmesi, mâtemlerin civârında bulunup kalbi
kırıkları tesellî etmesi, infakta bulunması, câmiye doğ-
ru adım atması ve emsâli bütün hayırlar, mü’min için
kıymetli birer ictimâî ibâdet ve hizmettir. Cenâb-ı Hak,
büyük bir lutuf eseri olarak kullarına hayır yollarını
kolaylaştırmış ve bu hizmetlerin karşılığında büyük
mükâfatlar va’detmiştir. Bu sebepledir ki kâmil mü-
minler, cennete girinceye kadar hiçbir hayra doy-
mazlar.
Topluma Yardımın ve Hizmetin Önemi
Ecdâdımız, ictimâî hizmetlerin ehemmiyetini çok iyi
idrâk etmiştir. Bu sebeple de şahsî ihtiyaçlarını
karşılamak için gösterdikleri gayret ve himmetten
daha fazlasını, halkın istifâde edeceği eserleri inşâ et-
mek için göstermişlerdir. Bunu, azılı İslâm düşmanları
dahî îtirâf etmek zorunda kalmışlardır. Nitekim on
altıncı asır sonunda memleketimize gelen ve son
derece mutaassıp bir Protestan papaz olan Salomon
Schweigger, pâdişahından halkına kadar bütün müs-
lümanların, kendi evlerini gâyet mütevâzı yaparken
câmileri ve kamu eserlerini çok muhteşem ve mu-
tantan yaptıklarını görünce, hayretini gizleyemeyerek
bu durumu Seyahatnâme’sine kaydetmiştir. Papazın
bu kayıtları, aynı zamanda müslümanların dînlerine
bağlılığını gösteren birvesîkadır. Kâmil bir îmânın ilk
meyvesi, Yaratan’dan ötürü yaratılanlara gösterilen
şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin en güzel
tezâhürü de mahlûkâta hizmettir. Bu sebeple ictimâî
hizmetler, Allâh’ın mahlûkâtına şefkat ve merhamet

esâsı üzerine binâedilmelidir. Bu esaslara binâen halka
yapılan bütün hizmetler, umûmî mânâsıyla Hakk’a
ibâdet mâhiyetindedir.
Hemen hemen her bir beşeri sistem, başkalarına iyilik
yapmayı ve elindeki imkanları bölüşmeyi tavsiye
etmiştir. Fakat sadece İslam bunu tavsiye safhasında
bırakmamış, asgari bir kısmını farz, ailevi kısmını vacib
ve geri kalan kısmını da müstehap kılmıştır. İslâm,
maddi durumu ne olursa olsun, her mü'minin
merhamette mesafe katetmesini ister. Gönlünü, içinde
bütün mahlukatın huzur bulduğu bir rahmet dergahı
haline getirmesini; rakik, digergam, merhametli, müş-
fik, cömert ve fedakar bir insan olmasını ister. Nitekim
Rasul-i Ekrem ملسو هيلع هللا ىلص Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle
buyurmuşlardır: “Komşusu açken tok yatan kimse
(kamil) mü’min değildir.” “Mü’minlerin dertleriyle
dertlenmeyen, onlardan değildir.” Peygamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص
bütün insanlık için huzurun, merhametin ve adaletin
rehberidir.
Allah Rasûlü ملسو هيلع هللا ىلص 'in bu cihana getirdiği ulvî hakikat ve
tesis ettiği muazzam adalet, gayr-i müslimler
tarafından dahi medh-ü sena edilmiştir. Alman
ediplerden Johann Wolgang von Goethe ise
Peygamber Efendimiz i’ملسو هيلع هللا ىلص şöyle takdir eder: “Hiç kimse
Hazret-i Muhammed'in ملسو هيلع هللا ىلص prensiplerinden daha ileri
bir adım atamaz. Avrupanın başarılarına rağmen
ortaya koymuş olduğu bütün kanun ve nizamlar, İslâm
kültürüne göre eksiktir. Biz Avrupa milletleri, medeni
imkanlarımıza rağmen Hazret-i Muhammed'in ملسو هيلع هللا ىلص son
basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk
basamağındayız.” Asıl adalet ise herkese eşit
davranmak değildir; hakkı olana hakkını vermektir.
Hiçbir birey, damarlarında soylu kan aktığını yahut
peygamber soyundan geldiğini söyleyerek diğer
insanlara üstünlüğünü iddia edemez. Diger taraftan,
ahirete iman, yapılan yardımın Cenab-ı Hak tarafından
en az on katıyla mükafatlandırılacağı ve fani dünyadaki
maddi manevi gayret ve fedakarlıkların ebedi Cen-
netle karşılık bulacağına gönülden inanmak, İslam
toplumlarında hayır hasenatın kuvvetli bir sosyal
adalet vesilesi olmasını da temin etmiştir.
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Diğergamlık: kendisinin ihtiyacı olduğu halde
başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu, cömertliğin
bir üst derecesi ve hatta ondan da daha
büyük bir fazilet ve davranıştır.
Mutaassıp: Din, millet ve vatanı hakkında çok sevgi,
bağlılık ve gayret gösteren.
Tezahür: Belirme, gözükme, görünme, oluşma ve
ortaya çıkma anlamları taşıdığını söylemek mümkün.
Mutantan: Görkemli, şatafatlı.



Bütün insanlığın huzur ve saâdeti, İslâm'ın
muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Böylesine
kıymetli bir mirasa sahip iken, dünya ve âhiret
saâdetini başka dünya görüşlerinde aramak,

bir definenin üstünde oturduğundan habersiz,
aç ve bî-ilâç kalıp başkalarına el açan, zavallı

bir dilencinin hâline benzer.
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Bu Eser;
Bir "Aslımıza Dönüş" Çağrısıdır.


