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Onsoz 

Muhakkak ki hamd Allah’adir. O’na hamd eder, 
O’ndan yardim ve bagiglanma dileriz. Nefislerimizin 
gerrinden ve kbtu amellerimizden Allah’a sigmiriz. 
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptiracak yoktur. 
Kimi de saptirirsa onu hidayete erdirecek yoktur. 
§ehadet ederim ki Allah’tan bagka ilah yoktur. O, 
tektir ve ortagi yoktur. Ve gehadet ederim ki, 
Muhammed O’nun kulu ve rasuludur. Allah O'na 
salat ve gokga selam eylesin. 

Rasullerin gelmesinden sonra insanlarin Allah’a 
kargi one surebilecekleri higbir huccetlerinin olma- 
masi igin Allah, alemlere rasullerini gondermi§tir. 
Hidayet ve rahmet olarak, nur ve §ifa olarak kitapla- 
rini indirmigtir. Gepmi§te peygamberler sadece 
kendi kavimlerine gonderilir, kendilerine indirilen ki- 
taplari ezberletirlerdi. Bu nedenle, kitaplari hafiza- 
lardan silindi. §eriatlari degigtirildi ve tahrif edildi. 
Qiinku o, belirli bir iimmete belirli bir sure igin indi- 
rilmigti. 

Sonra Allah, peygamberi Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'i rasullerin ve nebilerin sonuncusu 
yapmak uzere segti. Allah Teala goyle buyurur: 
(Muhammed sizin adamlarimzdan birinin babasi 
degildir. Fakat o, Allah’in Rasulii ve peygam- 
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berlerin sonuncusudur)1 O’na indirilmi§ en hayirli 
kitabi, Kur’an-i Kerim’i ikram etti ve o kitabin 
korunmasini ustlendi. Onun korunmasim insanlara 
birakmadi. Allah Teala §oyle buyurur: (§iiphe yok 
ki o zikri (Kur’an-i Kerim’i) biz indirdik, onu 
koruyacak olan da biziz.)2 3 Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem’in §eriatmi, Kiyamet’in kopmasina 
kadar kalici kildi. O'nun §eriatinm kalici olmasinm 
gereklerinden birinin de o §eriata iman etmek, ona 
davet etmek ve bu davet sirasinda kar§ila§ilan 
zorluklara sabretmek oldugunu agikladi. 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in metodu ve 
kendisine uyanlarin O’ndan sonra uyguladiklari 
metot, Allah’a basiret ile davet etmekti. Allah Teala 
bu metodu agiklayarak §oyle buyurur: (De ki: “i?te 
bu, benim yolumdur. Ben, Allah’a bir basiret 
iizere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. 
Allah’i noksanliklardan tenzih ederim. Ben mii§- 
riklerden degilim) O’na, Allah yolunda sabretmeyi 
emretti. §oyle buyurur: (Peygamberlerden biiyuk 

1 33/el-Ahzab/40 Bu, Allah1!n Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellem'e indirdigi Kur’an-i Kerim’den bir ayettir. 

Bu kitabimda, Kur’an-i Kerim’den bir 50k ayet yer 

almaktadir. Bunlar gogunlukla, “Allah Teala §oyle 
buyurur” ifadesiyle belirtilmektedir. Bu kitabin ilerleyen 

sayfalarinda Kur’an-i Kerim ile ilgili kisa bir tamtim 

bulabilirsiniz. 

2 15/el-H icr/9 

313/Yusuf/108 
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azim sahiplerinin sabrettigi gibi sen de sabret)4 
Ve §oyle buyurur: (Ey iman edenler! Sabredin, 
(du§man kar§isinda) sebat gosterin, (cihad ipin) 
hazirlikii ve uyanik bulunun. Allah’tan korkun ki, 
kurtulupa eresiniz)5 Bu yuce ilahi metoda uyarak, 
Allah’m Kitabi’mn ipigiyla ve Rasulu sallallahu 
aleyhi ve sellem’in sunnetinin rehberligiyle Allah’in 
yoluna davet etmek ipin bu kitabi yazdim. Bu ki- 
tapta, kisaca kainatin yaratilipim, insamn yaratilipim 
ve pereflendirilmesini, rasullerin gonderilmesini ve 
gepmip dinlerin hallerini apikladim. Sonra, aniami ve 
esaslari ile islam’i tanittim. Hidayeti dileyene hida- 
yetin delillerini gosterdim. Kurtulupu isteyene kurtu- 
lu§un yolunu apikladim. Nebilerin, rasullerin ve salih 
insanlarin izinden yurumek isteyenlere i§te onlarin 
yolu. Onlardan yuz peviren de kendini bilmez bir §e- 
kilde davranmip ve sapiklik yoluna koyulmuptur. 

$uphesiz her dinin mensuplari insanlari o dine 
pagirir. Dogrunun onda olduguna ve digerlerinde 
olmadigina inamrlar. Her inancin mensuplari; in- 
sanlari, inanplarinm kurucusuna uymaya ve o yolun 
liderini yuceltmeye pagirirlar. 

Musluman ise kendi yoluna tabi olmaya davet 
etmez. Qunku Musluman’in kendine has bir yolu 
yoktur. Onun dini, Allah’in kendisi ipin razi oldugu 
dindir. Allah Teala poyle buyurur: (§iiphesiz Allah 

4 46/el-Ahkaf/35 

5 3/AI-i Imran/200 
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katinda din islam’dir)6 Higbir insamn yuceltilme- 
sine davet etmez. insanlarin hepsi Allah’in dininde 
egittir ve aralarinda takvadan (Allah korkusundan) 
bagka bir fark yoktur. Bilakis insanlari Rablerinin 
yoluna koyulmaya, rasullerine iman etmeye, 
rasullerinin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem’e indirdigi ve turn insanlara teblig etmesini 
emrettigi geriata uymaya gaginr. 

Bu nedenle, Allah’in razi oldugu ve rasullerinin 
sonuncusuna indirdigi dine davet amaciyla; dogruyu 
bulmak isteyene yol gostermek ve mutlulugu iste- 
yene rehberlik etmek igin bu kitabi yazdim. Allah’a 
yemin olsun ki, hig kimse gergek mutlulugu bu dinin 
diginda bulamaz. Allah’i rabb olarak, Muhammed’i - 
sallallahu aleyhi ve sellem- peygamber olarak, is- 
lam’i da din olarak kabul edip iman etmeyenden 
bagkasi huzuru bilemez. Gegmigte ve gunumuzde 
hidayete erip islam’a giren binlerce kimse, gergek 
hayati ancak islam’a girdikten sonra tanidiklarim ve 
mutlulugu sadece islam’in golgesinde tattiklarmi dile 
getirmigtir. Qunku her insan mutlu olmayi ister, hu¬ 
zuru arar ve gergegi aragtirir. Bu kitabi hazirladiktan 
sonra Allah’tan, bu galigmami kendi rizasi igin halis 
kilmasim, Allah’in yoluna davet edici kilmasini ve 
onu kabul eylemesini dilerim. Onu, sahibine dunya 
ve ahirette fayda veren salih amellerden eylemesini 
dilerim. 

6 3/AI-i Imran/19 
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Kitabi, her hangi bir dilde basmak isteyene veya 
bir bagka dile gevirmek isteyene gevirecegi dile 
naklederken ilmi emanete uymasi, yapilan galigma- 
nin tekrarlanmamasi ve geviriden faydalanmak igin 
bir nusha tarafima gondermesi kaydiyla izin veriyo- 
rum. 

Ayrica; gerek kitabin Arapga asliyla, gerekse 
herhangi bir gevirisiyle ilgili bir mulahazasi veya ek- 
leyecegi olan herkesin agagida zikredecegim adres 
kanaliyla mulahazasim bana ulagtirmasim dilerim. 

Baginda ve sonunda, gizli ve agikarda hamd 
Allah'adir. Dunya ve ahirette hamd O’nadir. Gokler 
ve yer dolusu, diledigi geyler dolusu hamd O’nadir. 
Allah; nebimiz Muhammed’e, ashabina, metodu 
uzere yuruyen ve yoluna koyulanlara Kiyamet’e ka- 
dar salat ve gokga selam eylesin. 

Yazar 

Dr. Muhammed b. Abdullah b. Salih es-Suheym 

Riyad 13/10/1420 hicri 
PO BOX: 1032 Riyad 1342 

PO BOX: 6249 Riyad 11442 

Bu kitabin gevirisi, 
islami Davet ve Egitim Komitesi 
tarafindan gergeklegtirilmigtir. 

Medine-i Munevvere 
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Bu gidi§ nereye? 

insan buyudugu ve akletmeye ba§ladigi zaman 
kafasina bir gok soru takilir: “Nereden geldim?” “Ni- 
gin geldim?” “Gidi? nereye?” “Beni ve etrafimi saran 
bu kainati kirn yaratti?” “Bu kainatin sahibi ve yone- 
ticisi kim?” Ve bunun gibi bir 50k soru... 

insan bu sorularin cevabim kendi ba§ina vere- 
mez. Modern ilim de yalmz ba§ma bu sorularin ce- 
vabina ulagamaz. Qunku bu konular, dinin kapsa- 
mina giren konulardir. Bu nedenle bu konuda bir 
90k §ey nakledilmi§; konu etrafinda, insanin §a§kin- 
ligini ve endi§esini artiran gegitli hurafeler ve hika- 
yeler uydurulmu§tur. Bu konularla ilgili yeterli ce- 
vaplari dgrenmesi ancak Allah'in kendisini, bu ve 
benzeri konulara agiklayici bilgiler getiren dogru 
dine yoneltmesi ile mumkundur. Qunku bu konular, 
gaybi konulardir. Sadece sahih din gertpege ve 
dogru soze sahiptir. Qunku yalmzca 0, Allah tarafin- 
dan nebilerine ve rasullerine vahyedilmi§tir. Bu ne¬ 
denle, insanin hak dine yonelmesi gerekir. Qa§kinli- 
gimn gitmesi, guphelerinin ortadan kalkmasi ve 
dogru yol uzere olmasi igin 0 dini ogrenmesi ve ona 
iman etmesi gerekir. 

Bundan sonra okuyacagimz sayfalarda sizi Al¬ 
lah'in dosdogru yoluna tabi olmaya davet ediyor; 
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acele etmeden ve onyargisiz du§unerek bakmamz 
igin, bu dinin bazi delillerini gozlerinizin onune 
seriyorum. 

Allah’in Varligi ve Birligi, 
Rububiyyeti ve Uluhiyyeti* 

insanlarin bir <?ogu agag, ta§ ve insan gibi ya- 
ratilmi§ ve elle yapilmi? ilahlara ibadet eder. Bu ne- 
denle Yahudiler ve mugrikler Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e Allah’in sifatlarim ve O’nun neden 
oldugunu sorarlar. Allah Teala da §u ayetleri indirir: 
(De ki: “O Allah birdir. Allah, Samed’dir. Dogur- 
mami§tir ve dogurulmami§tir. O’nun higbir dengi 
yoktur.)7 Kullarma kendini tamtarak §oyle buyurur: 
(§iiphesiz ki Rabbiniz, gokleri ve yeri alti giinde 
yaratan, sonra Ar§’a istiva eden; geceyi, 
durmadan kendisini kovalayan giinduze biirii- 
yiip orten; giine§i, ayi ve yildizlari emrine boyun 
egmi§ durumda yaratan Allah’tir. Bilesiniz ki, ya- 
ratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alem- 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. El-Akidetu’s Sahiha ve ma 
Yudaadduha / Abdulaziz b. Baz ve Akidetu Ehli’s Sune 
ve'l Cemaa / Muhammed b. Salih el-Useymin 
7112/el-ihlas/1-4 
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lerin Rabbi Allah ne yiicedir!)8 Ve §oyle buyurur: 
(Gormekte oldugunuz gokleri direksiz olarak 
yiikselten, sonra Ar§’a istiva eden, giine$i ve ayi 
emrine boyun egdiren Allah’dir. (Bunlarm) her 
biri belirll bir vakte kadar akip gitmektedir. O; 
Rabbinize kavugacagimza kesin olarak inanma- 
mz igin her i§i diizenleyip ayetleri agiklamakta- 
dir. Yeri dd§eyen, onda sabit daglar ve irmaklar 
yaratan ve orada biitun meyvelerden gifter gifter 
yaratan O’dur. Geceyi de gundiiziin iizerine O 
orter.) Ve ayetlerin devaminda §oyle buyurur: (Her 
di§inin neye gebe kalacagim, rahimlerin neyi ek- 
sik neyi ziyade edecegini Allah bilir. O’nun ka- 
tinda her §ey olgii iledir. O; goriileni de goriil- 
meyeni de bilir, gok biiyuk ve yuceler yiicesi- 
dir.)9 Yine §oyle buyurur: (De ki: “Goklerin ve ye- 
rin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah'dir.” O halde de 
ki: “O’nu birakip da kendilerine fayda ya da zarar 
verme giiciine sahip olmayan dostlar mi edindi- 
niz?” De ki: “Korle goren bir olur mu hig? Ya da 
karanliklarla aydinlik egit olur mu?” Yoksa 
O’nun yarattigi gibi yaratan ortaklar buldular da 
bu yaratma oniarca birbirine benzer mi go- 
riindu? De ki: “Her §eyi yaratan Allah’dir. O; bir- 
dir, kar§i durulamaz giig sahibidir.)10 Allah 
Subhanehu, delil olarak ayetlerini ortaya koyarak 

8 7/el-A'raf/54 
913/er-Ra’d/2-3, 8-9 
1013/er-Ra'd/l 6 
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§oyle buyurur: (Gece ve giindiiz, giine§ ve ay 
O’nun ayetlerindendir. Eger Allah’a ibadet etmek 
istiyorsaniz, giine§e de aya da secde etmeyin. 
Onlari yaratan Allah’a secde edin. Eger insanlar 
biiyiikliik taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin ya- 
ninda bulunan (melekler) hi? usanmadan, gece 
giindiiz O’nu tesbih ederler. Senin yeryiiziinii 
kupkuru gormen de Allah’in ayetlerindendir. Biz 
onun iizerine suyu indirdigimiz zaman, harekete 
gegip kabarir. Ona can veren, elbette oliileri de 
diriltir. O, her §eye kadirdir.)11 Ve §oyle buyurur: 
(O’nun ayetlerinden biri de; gokleri ve yeri ya- 
ratmasi, lisanlarmizin ve renklerinizin degi§ik 
olmasidir. §iiphesiz bunda bilenler igin dersler 
vardir. Gece olsun giindiiz olsun uyumaniz da 
O’nun ayetlerindendir.)12 

Allah azze ve celle kendi nefsini guzellik ve mu- 
kemmellik sifatlariyla tammlar. §oyle buyurur: (Al¬ 
lah... O’ndan ba§ka ilah yoktur. Diridir. 
Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama alir, ne de bir 
uyku. Goklerde ve yerde ne varsa hepsi yalniz 
O’nundur. O’nun izni olmaksizin nezdinde kim 
§efaat edebilir? O, kullann yaptiklanni ve yapa- 
caklanni bilir. O’nun ilminden, kendisinin diledi- 
ginden ba§ka higbir §eyi kavrayamazlar. )13 Ve 
§oyle buyurur: (O; giinahlan bagi§layan, tevbeleri 

11 41 /Fussi let/37-39 
12 30/er-Rum/22-23 
13 2/el-Bakara/255 
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kabul eden, azabi get in ve nimeti pek bol olandir. 
O’ndan bagka ilah yoktur. Donug yainiz O’na- 
dir.)14 Yine goyle buyurur: (O Allah’dir ki O’ndan 
ba§ka higbir ilah yoktur. O; mulkiin sahibidir, 
eksiklikten munezzehtir, selamet verendir, emni- 
yete kavugturandir, gozetip koruyandir, listiin- 
dur, istedigini zorla yaptiran, biiyiiklilkte egi ol- 
mayandir. Allah, mugriklerin ortak kogtuklari 
geylerden munezzehtir.)15 

igte bu Rabb, kullarina kendisini tamtan, her 
geye gucu yeten ve hikmet sahibi ilahtir. Ayetlerini 
delil ve §ahit olarak ortaya koymu§tur. Kendini, 
ilahligma ve rabb olmasina delalet eden mukem- 
mellik sifatlari ile tammlami§tir. Peygamberlerin §e- 
riatlari, aklin kabul etmeye zorladigi gergekler, ya- 
ratiii§tan sahip olunan fitrat ve turn ummetler bu 
noktada birle§mi§tir. Bunlardan bir kismim a§agida 
agiklayacagim. Allah’in varliginm ve rabb olmasinm 
delilleri §unlardir: 

1- Bu kainatin ve igerisinde bulunan 
benzersiz varliklarin yaratilmasi: 

Ey insan! Seni gepegevre saran bu yuce kainat 
goklerden, yildizlardan ve galaksilerden olugmakta- 
dir. Genig bir yeryuzu ve igerisinde; farkli farkli bit- 
kilerin yegerdigi birbirine komgu alanlar, her tur urun 

14 40/Gafir/el-Mu’min/ 3 
15 59/el-Hagr/23 



12 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

ve her canlmin erkek ve digisinden bir gift... Bu kai- 
nat kendini yaratmadi. Mutlaka onun bir yaraticisi 
var. Qunku, kendini yaratmasi imkansiz! Oyleyse bu 
egsiz duzeni yaratan, onu bu guzellikte tamamlayan 
ve bakanlara bir igaret kilan kim? Elbette gucune 
kargi konulamayan, kendisinden bagka rabb ve 
kendisinden bagka ilah olmayan bir tek Allah... Allah 
Teala goyle buyurur: (Acaba onlar herhangi bir 
yaratici olmadan mi yaratildilar? Yoksa kendileri 
mi yaraticidirlar? Yoksa goklerle yeri onlar mi 
yarattilar? Hayir! Onlar bir tiirlu anlayip inan- 
mazlar.)16 Bu iki ayet gu ug soruyu igerir: 

1- Higbir yaratici olmadan kendiliginden mi va- 
roldular? 

2- Kendilerini mi yarattilar? 
3- Gokleri ve yeri mi yarattilar? 
Kendiliginden varolmadiklarina ve kendilerini 

yaratmadiklarina gore, gokleri ve yeri de yaratma- 
diklarina gore onlari yaratan, gokleri ve yeri yaratan 
bir yaraticinm varligmi kabul etmek kagimlmaz olur. 
O yaratici da, tek ve kar§i konulamaz gug sahibi 
olan Allah’tir. 

2- Fitrat: 

Mahlukat; dogugtan, yaraticiyi kabullenme duy- 
gusuyla yaratilmigtir. Bu her geyden daha onemli ve 
daha buyuktur. Bu olay, matematiksel ilimlerin iIke- 

16 52/et-Tur/35-36 
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lerinden daha kuvvetli bir §ekilde fitrata yerle§mi§tir. 
Fitrati bozulan ve kabullenmesine engel olacak du- 
rumlara ugrayanlarm di§inda hi? kimseye isbati i?in 
delil sunulmasina gerek yoktur.17 Allah Teala §oyle 
buyurur: (Allah’in insanlari iizerinde yarattigi fit- 
rat... Allah’in yarati§inda degi§me yoktur. Dos- 
dogru din i§te budur.)18 Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem de §oyle buyurur: “Her dogan fitrat 
uzere dogar. Anne- babasi onu Yahudile§tirir, 
Hiristiyanla?tirir veya Mecusile§tirir. Nitekim 
hayvanm, derli toplu bir hayvan dogurdugu gibi. Bu 
hayvanda hi? bir kesik aza goruyor musunuz?"19 Ve 
yine §oyle buyurur: "Rabbim, bugun bana ogrettigi 
§eylerden bilmediklerinizi size dgretmemi emretti. 
(Ve buyurdu ki): "Benim bir kula verdigim bir mal 
helaldir. Ben butun kullarimi hanif20 olarak yarattim. 
Ancak ?eytanlar onlara gelip, dinlerinden alip 
goturduler, kendilerine helal kildigim §eyleri haram 
kildilar. Kendisine bir gu? vermedigim §eyi bana ?irk 
ko?malarim emrettiler."21 

17 Bkz Mecmuu'l Fetava / ibni Teymiyye 1/47-49, 73 
18 30/er-Rum/30 
19 Buhari; Kitabu’l Kader, Bab no: 3 ve Muslim; Kitabu’l 
Kader, Hadis no: 2658 
20 

Hak din ve dogru inan? uzere olan. (Qev.) 
21 Ahmed; Musned (4/162) ve Muslim; Kitabu’l Cenne ve 
Sifati Naimiha ve Ehliha, Hadis no: 2865 
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3- Ummetlerin icmasi: 

Ge?mi§te ve gunumuzde butun ummetler, bu 
kainatin bir yaraticisi oldugunda birle§mi§tir. O ya- 
ratici Alemlerin Rabbi Allah’tir. Goklerin ve yerin ya- 
raticisidir. Hukumranliginda ortagi olmadigi gibi ya- 
ratmasmda da ortagi yoktur. 

Gegmi? ummetlerin hi? birinden ilahlarimn ya- 
ratmada Allah’a ortak olduguna inandiklari nakle- 
dilmemi§tir. Bilakis; Allah’in, kendilerinin yaraticisi 
ve ilahlarimn yaraticisi olduguna, O’ndan ba§ka ya- 
ratici ve rizik verici olmadigina, fayda ve zararin 
O’nun elinde bulunduguna inamyorlardi.22 Allah 
Teala, mu§riklerin Allah’in rububiyyetini kabul ettik- 
lerini bildirerek §oyle buyurur: (Eger onlara “Gok- 
leri ve yeri yaratan, giine§i ve ayi buyrugu al- 
tinda tutan kimdir?” diye sorsan onlar elbette 
“Allah” diyeceklerdir. O halde nasil yiiz gevirip 
donduruliiyorlar? Allah kullarindan diledigi kim- 
seye nzki geni§letir ve bazen de ona daraltir. 
§iiphesiz ki Allah her §eyi ?ok iyi bilendir. Eger 
onlara “Gokten suyu indirip onunla yeri olii- 
miinden sonra dirilten kimdir?” diye sorsan, 
onlar elbette “Allah’dir” derler. ‘‘Allah’a 
hamdolsun” de. Fakat onlarin ?ogu 
akletmezler.)23 Ve §oyle buyurur: (Andolsun ki on- 

22 Bkz. Mecmuul Fetava / ibni Teymiyye (14/380-383 ve 

7/75) 
23 29/el-Ankebut/61-63 
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lara “Gokleri ve yeri kim yaratti?” diye sorsan 
elbette “Onlari hiikum ve emrinde galip, her §eyi 
en iyi bilen (Allah) yaratti” derler.)24 

4- Akli zorunluluk: 

Akillar, bu kainatin yuce bir yaraticisi oldugunu 
kabul etmekten ba§ka bir yol bulamaz. Qunku akil, 
kainatin sonradan ortaya ?ikmi§ ve yaratilmi§ oldu¬ 
gunu, kendini yaratmadigmi ve sonradan ortaya ?i- 
kan bir §eyin mutlaka bir ortaya gikaram oldugunu 
gorur. 

insan, zorluklardan ve sikintilardan gegtigini bi- 
lir. Bu sikintilari bir be§er gideremeyince kalbiyle 
semaya yonelir. Diger gunlerinde Rabbini inkar edip 
kendi putlarina ibadet etse bile, uzuntusunu gider- 
mesi ve sikintidan kurtarmasi i?in Rabbinden yar- 
dim diler. Bu kagimlmaz bir ihtiyagtir. Hayvanlar bile 
bir musibetle kar§ila§inca ba§im kaldirir ve gozlerini 
semaya diker. Allah; insanm ba§ina bir sikinti ge- 
lince suratle Rabbine yoneldigini ve sikintisim gi- 
dermesini diledigini bildirerek §oyle buyurur: (insana 
bir zarar isabet etse o, Rabbine donerek O’na 
dua eder. Sonra ona kendi liitfundan bir nimet 
verirse; evvelce O’na yalvardigini unutur ve Al- 
lah’a e§ler ko§ar.)25 Mu§riklerin halini anlatirken de 
§oyle buyurur: (Sizi karada ve denizde gezdiren 

24 43/ez-Zuhruf/9 
25 39/ez-Zumer/8 
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O’dur. Hatta siz gemilerde bulundugunuz, o ge- 
miler de igindekileri tatli bir riizgarla alip gotur- 
diikleri ve (yolcular) bu yiizden ne§elendikleri 
zaman, o gemiye §iddetli bir firtina gelip Qatar, 
her yerden onlara dalgaiar hticum eder ve onlar 
Qepepevre ku§atildiklarim anlarlar da dini yalniz 
Allah’a has kiiarak “Andolsun eger bizi bundan 
kurtarirsan mutlaka §iikredenlerden olacagiz” 
diye Allah’a yalvarirlar. Fakat Allah ortlari kurta- 
rinca bir de bakarsin ki onlar, yine haksiz yere 
ta§kinlik ediyorlar. Ey insanlar! Sizin ta§kinligi- 
mz ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece 
fani dunya hayatinin menfaatini elde edersiniz; 
sonunda ddnii§iinuz yine bizedir. O zaman yap- 
makta olduklarinizi size haber verecegiz.)26 Ve 
§oyie buyurur: (Daglar gibi dalgaiar onlari ku§at- 
tigi zaman , dini tamamen Allah’a has kiiarak 
O’na yalvarirlar. Allah onlari kurtararak karaya 
gikardigi vakit iQlerinden bir kismi orta yolu tu- 
tar. Zaten bizim ayetlerimizi, ancak nankor ha- 
inler bilerek inkar eder.)27 

Kainati yoktan vareden, insam en guzel §ekilde 
yaratan; insan fitratina kendisine kullugu ve teslim 
olmayi yerle§tiren; akillarin, rububiyyetine ve 
uluhiyyetine boyun egdigi ve ummetlerin 
rububiyyetini ittifakla kabul ettigi bu ilah mutlaka 
rububiyyetinde ve uluhiyyetinde bir olmalidir. Ya- 

10/Yunus/22-23 
27 31/Lokman/32 
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ratmada ortagi olmadigi gibi aym gekilde 
uluhiyyetinde de ortagi olmamalidir. Bu konuda bir 
gok delil vardir.’ Bunlardan bazilari §u gekildedir: 

1- Bu kainatta ancak bir ilah vardir. 0, yaratici 
ve rizik vericidir. O’ndan bagkasi fayda veremez ve 
zarari defedemez. Bu kainatta bagka bir ilah ol- 
saydi, onun da birfiili, yaratmasi ve emri olurdu. Ve 
iki ilahtan biri digerinin ortakligina razi olmazdi.28 
Mutlaka biri digerine galip gelir, ona istedigini yapti- 
rirdi. Maglup olanm ilah olmasi olanaksizdir. Galip 
gelen, gergek ilahtir. Rububiyyetinde kendisine hig- 
bir ilah ortak olamadigi gibi uluhiyyetinde de higbir 
ilah kendisine ortak olamaz. Allah Teala goyle buyu- 
rur: (Allah higbir evlat edinmedi. Onunla birlikte 
herhangi bir ilah da yoktur. Eger olsaydi, bu tak- 
dirde her bir ilah yarattigim alir, elbette kimisi 
kimisine iistunliik saglardi. Allah onlarin niteleye 
geldiklerinden miinezzehtir.)29 

2- Goklerin ve yerin hukumdari olan Allah, iba- 
dete layiktir. Qunku insan kendisine fayda veren ve 
kendisinden zarari gideren, kotulugu ve fitneleri 
uzaklagtiran ilaha yonelir. Bunlari yapmaya da gok¬ 
lerin ve yerin ve her ikisi arasindakilerin hukumdari 
olan Allah’dan bagkasmin gucu yetmez. Mugriklerin 
iddia ettigi gibi O’nunla beraber bagka ilahlar olsaydi 

* Daha genig bilgi igin bkz. Kitabu’t Tevhid / Muhammed 
b. Abdulvahhab 
28 Bkz. $erhu’l Akideti’t Tahaviyye (sf. 39) 
29 23/el-Mu’minun/91 
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bile kullar, gergek hukumdar olan Allah’a ibadete gi- 
den yollara koyulurlardi. Qunku Allah’in di§inda bu- 
tun bu ibadet edilenler Allah’a ibadet ediyor ve O'na 
yaklagmaya gali§iyor olurlardi. Fayda ve zarar 
vermek elinde olana yaklagmak isteyenin de - 
igerisinde Allah'dan ba§ka ibadet edilen bu ilahlarla 
birlikte- goklerde ve yerde olanlarin hepsinin ibadet 
ettigi gergek ilaha ibadet etmesi daha uygundur. 
Allah Teala §oyle buyurur: (De ki'. Eger soyledikleri 
gibi Allah ile birlikte ba§ka ilahlar da bulunsaydi, 
o takdirde bu ilahlar, Ar§’in sahibi olan (Allah’a) 
ula§mak igin gareler arayacaklardi.)30 Hakki ara- 
yan, Allah Teala'nm §u kavlini okusun: (De ki: “Al- 
lah’dan gayri (ilah diye) iddia ettiklerinize dua 
edin bakayim. Onlar goklerde de yerde de zerre 
agirliginca bir §eye sahip degildirler. Onlarin bu 
ikisinde hipbir ortakligi yoktur ve O’nun bunlar- 
dan hipbir yardimcisi da yoktur.” O’nun 
nezdinde §efaat, kendisine izin verdiklerinden 
ba§kasina fayda vermez.)31 Bu ayetler, kalbin Al- 
lah’dan ba§kasina baglanmasim dort agidan keser: 

Birincisi: $irk ko§ulanlar, Allah’in yamnda zerre 
imiktarinca bir §eye sahip degillerdir. Zerre mikta- 
rinca bir §eye sahip olmayan fayda ve zarar vere- 
mez. ilah olmayi ya da Allah’a ortak olmayi hak 
etmez. Onlara sahip olan ve onlar uzerinde ta- 
sarrufta bulunan yalmzca Allah’dir. 

17/el-isra/42 
34/Sebe’/22-23 
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ikincisi: Onlar, goklerde ve yerde bir geye sahip 
degillerdir. Goklerde ve yerde de zerre miktari or- 
takliklari yoktur. 

Uguncusu: Allah’in, yaratiklarindan bir yardim- 
cisi yoktur. Bilakis O, onlara hig bir gekilde muhtag 
olmamasi ve onlarin kendisine muhtag olmalari ne- 
deniyle, kendilerine fayda veren iglerde onlara yar- 
dim eder, zarar veren geyleri onlardan uzaklagtirir. 

Dorduncusu: §irk kogulanlar, Allah katinda 
kendilerine tabi olanlara gefaat etme hakkina sahip 
degildir. Bunun igin onlara izin verilmez. Allah 
Subhanehu ancak dostlarina gefaat etmeleri igin izin 
verir. Allah dostlari da ancak Allah’in sozunden, 
amelinden ve inancindan razi oldugu kimselere ge- 
faat ederler.32 

3- Alemin butununun duzeni ve hergeyin yerli 
yerinde olmasi onu duzenleyenin tek bir ilah, tek bir 
melik ve tek bir rabb olduguna en agik delildir. Ya- 
ratiklar igin O’ndan bagka ilah yoktur. Onlar igin 
O’ndan bagka rabb da yoktur. Nasil ki bu kainatin iki 
yaraticisinm olmasi imkansizsa, iki ilahin olmasi da 
aym gekilde imkansizdir. Allah Teala goyle buyurur: 
(Eger goklerle yerde Allah’dan bagka ilahlar ol- 
saydi, ikisinin de duzeni bozulup gitmigti.)33 Gok- 
yuzunde ve yeryuzunde Allah’dan bagka bir ilahin 
varoldugu farzedilse yeryuzu ve gokyuzunun duzeni 

32 Bkz. Gurratu Uyuni’l Muvahhidin / Abdurrahman b. 
Hasen (sf. 100) 
33 21 /el-Enbiya/22 
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bozulurdu. Bu bozulma goyle olurdu: Allah ile birlikte 
bagka bir ilah daha olsaydi her birinin diledigini 
yapmaya ve yaptirmaya gucu yeterdi. Aralarinda 
gekigme ve anlagmazlik olur ve bu nederile bozulma 
gergeklegirdi.34 Bir bedende onu idare eden iki egit 
ruhun bulunmasi imkansizsa ve boyle bir geyin 
olmasi halinde bedenin duzeni bozulup mahvolursa, 
boyle bir gey imkansizsa nasil olur da ondan daha 
buyuk olan bir kainatta boyle bir gey 
dugunulebilir?!35 

4- Nebilerin ve rasullerin bu konuda birlegme- 
leri: Butun milletler, nebilerin ve rasullerin insanlarin 
en akillilari, nefsi yonden onlarin en temizleri, ahlaki 
agidan en ustunleri, kendilerine tabi olanlara en gok 
uyarida bulunan ve Allah’in muradmi en iyi bilenleri, 
dogru yola en iyi yoneltenleri oldugu gorugunde bir- 
!e§ir. Qunku onlar Allah’dan vahiy almakta ve onu 
insanlara iletmektedirler. Butun nebiler ve rasuller, 
ilki Adem aleyhisselam’dan sonuncusu Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar, kavimlerini Al- 
lah’a iman etmeye ve O’ndan bagkasina ibadet et- 
meyi terketmeye gagirma noktasinda ve O’nun hak 
ilah oldugu konusunda birlegmigtir. Allah Teala 
goyle buyurur: (Senden once higbir rasiil 
gondermedik ki ona “Benden bagka ilah yoktur, 
o halde bana ibadet edin” diye vahyetmi? 

34 Bkz. Fethu’l Kadir (3/403) 
35 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/260) 
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olmayalim.)36 Allah azze ve celle bizlere; Nuh 
aleyhisselam’in, Kavmine §oyle dedigini anlatir: 
(“Allah’dan bagkasina ibadet etmeyin. Gergekten 
ben sizin igin acikli bir giinun azabindan 
korkuyorum.”)37 Allah Subhanehu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmine §oyle 
soylemesini isteyerek buyurur ki: (De ki: Bana 
sadece, sizin ilahimzin ancak bir tek Allah ol- 
dugu vahyedildi. Hala musluman olmayacak mi- 
siniz?)38 

Bu ilah, kainati yoktan yaratip varedendir. in- 
sam en guzel gekilde yaratip gereflendirendir. insan 
fitratina kendisinin rububiyyetini ve uluhiyyetini ka- 
bullenmeyi yerlegtirendir. Insam ancak O’na teslim 
oldugunda ve yolunda yurudugunde huzura erdiren, 
insan ruhunu ancak varedicisine sigindiginda ve ya- 
raticisi ile bag kurdugunda mutmain kilandir. Degerli 
elgilerinin bildirdigi dogru yoldan ba§ka, nefsin 
O’nunla ileti§ime gegecek bagka bir bagi yoktur. Bu 
ilah, insana, ancak O’na iman ettiginde iglerinin yo- 
luna girecegi ve gorevini en guzel gekilde yerine ge- 
tirecegi bir akil vermigtir. 

Fitrat duzgun olup, ruh mutmain olunca, nefis 
sukunet bulup akil iman edince insan igin dunya ve 
ahirette huzur, guvenlik ve mutluluk gergeklegir. 

36 21/el-Enbiya/25 
3711/Hud/26 
38 21/el-Enbiya/108 
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insan bunu inkar ederse dunyada dagimk bir 
gekilde amagsizca dola§ir. Dunyamn sahte ilahlari 
arasinda dagilir. Kendisine kimin fayda verecegini, 
kimin kendisinden kotulugu savacagmi bilemez. 

imamn nefiste yerlegmesi ve kufrun girkinliginin 
agikga ortaya gikmasi igin Allah ornek verir. Qunkti 
ornek, anlamayi kolayla§tirir. Bu ornekte igleri birgok 
ilah arasinda dagimk olan insanla, bir tek Rabbine 
ibadet eden insam kar§ila§tirir. §oyle buyurur: 
(Allah, geki§ip duran bir gok ortaklarin sahip 
oldugu bir adam ile yalmz bir ki§iye bagli olan 
bir adami misal olarak verir. Bu ikisi e§it midir? 
Hamd, Allah’a mahsustur. Fakat onlarin gogu 
bilmezler.)39 Allah, tevhid ehli kula ve mugrik kula 
birgok ortagin sahip oldugu ve ortaklarin onu 
kullanmada birbirleriyle geki§tigi bir koleyi ornek 
verir. O kole onlarin arasinda dagilmigtir. Onlardan 
her birinin bir istegi vardir. Her birinin verdigi bir 
gorev vardir. Bu kole, sahiplerin arasinda §a§irip 
kalmi§tir, bir metot tutturamaz ve bir yol 
belirleyemez. Ydniinu ve kuvvetini dagitan farkli ve 
birbirine ters beklentilerini yerine getirip onlari razi 
edemez. Sadece bir efendinin sahip oldugu, 
efendisinin ne istedigini ve ne gorev verdigini bilen 
rahattir. Belirli bir yolda yurur. i§te bu ikisi bir olmaz. 
Bu bir efendiye boyun eger; bilgi, yakin ve belirli bir 
yolda yurumenin rahatligiyla nimetlenir. Digeri ise, 
birbiriyle gegimsiz efendilere boyun eger; surekli bir 

39 39/ez-Zumer/29 
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tedirginlik i§kencesi altindadir. Belli bir hal uzere 
olmaz. Hepsini razi etmek bir tarafa, birini dahi 
memnun edemez. 

Allah’in varligi, rububiyyeti ve uluhiyyeti hakkin- 
daki delilleri bu §ekilde agikladiktan sonra, fimdi de 
O'nun, kainati ve insam yaratmasim ve bundaki 
hikmeti tammaya gali§alim. 

Kainatin Yaratili§i 

Gokleri ve yeriyle; yildizlari, nehirleri, denizleri, 
agaplari ve her turlu hayvanlari ile bu kainati Allah 
Subhanehu ve Teala yoktan yaratrm§tir. Allah Teala 
§oyle buyurur: (De ki: Siz, yeri iki gunde yaratam 
inkar edip O’na ortaklar mi ko§uyorsunuz? O, 
alemlerin Rabbidir. Yeryuzune sabit daglar 
yerle§tirdi. Orada bereketler yaratti ve orada dort 
gunde, riziklarini arayanlar igin e§it gidalar 
takdir etti. Sonra buhar halinde olan goge 
yoneldi, ona ve yerkiireye; “isteyerek ya da 
istemeyerek gelin!” dedi. ikisi de; “isteyerek 
geldik” dediler. Boylece onlari, yedi gok olarak 
iki gunde var etti ve her goge gorevini vahyetti. 
Ve biz, diinya semasini kandillerle donattik, 
bozulmaktan koruduk. i§te bu; o izzet sahibi, her 
§eyi bilen (Allah)’m takdiridir.)40 

40 41 /Fussilet/9-12 
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Ve §oyle buyurur: (inkar edenler, goklerle yer 
bitigik bir halde iken bizim onlari birbirinden ve 
her canli §eyi sudan yarattigimizi dugiinmediler 
mi? Yine de inanmazlar mi? Onlari sarsmasin 
diye yeryuzunde bir takim daglar diktik. Orada 
geni§ geni§ yollar agtik; ta ki maksatlarina 
ulagsinlar. Biz, gokyuzunii sag lam bir tavan 
yaptik. Onlar ise, gbkyiizunun ayetlerinden yiiz 
gevirirler.)41 

Allah bu kainati sayisiz ve yuce hikmetlerle ya- 
ratmigtir. Onun her bir pargasinda buyuk hikmetler 
ve goz alici mucizeler vardir. Bu mucizelerden birine 
dahi iyice baksan gagirtici geyler gorursun. Allah’in 
bitkilerdeki eserinin neredeyse her yaprakta, her 
damarda ve her meyvede bulunan ve insan aklinin 
anlamakta gugluk gektigi hayret verici yonlerine bak. 

Insanin dikkatlice bakmazsa goremeyecegi ka- 
dar zayif §u ciliz ve ince damarlardaki su yollarina 
bak. Nasil da suyu agagidan yukariya pekebiliyor. 
Sonra su o yollarin genigligine ve talebine gore ta§i- 
niyor. Sonra gozun goremeyecegi kuguklukte dagi- 
lip yayiliyor. Sonra agacin meyve vermesinin olu- 
§umuna, gozlerden uzak ceninin degigimi gibi bir 
halden diger bir hale gegigine bak. O’nu ortusuz 
giplak bir odun olarak gorurken birden Rabbinin, 
yani yaraticismin ona yapraklarla en guzel ortuyu 
giydirdigini gorursun. Sonra zayif ve ciliz bir gekilde 
meyvesini gikartir. Bu, o zayif meyvenin sicaktan, 

41 21 /el-Enbiya/30-32, Ayrica bkz. Ra’d Suresi ilk ayetleri 



Islam: Usulleri ve Prensipleri 25 

soguktan ve afetlerden kendisine siginmasi igin bir 
ortu olarak; onu korumak igin yapraklarinm gikaril- 
masindan sonra olur. Sonra meyvelere o damarlar- 
dan ve yollardan rizki ve gidasi goturulur. Ve mey- 
veler, gocugun anne karmnda beslenmesi gibi bes- 
lenir. Sonra onu, olgunlagincaya kadar buyutup ge- 
ligtirir. Sonugta; o kuru odundan bu yumugak ve lez- 
zetli urunu gikartir. 

Yeryuzunun nasil yaratildigina bakarsan, yine 
yaraticismin ve varedicisinin en buyuk ayetini gorur- 
sun. Allah Subhanehu yeryuzunu bir do§ek ve be§ik 
gibi yaratmi? ve onu kullarinm hizmetine vermi§tir. 

Kullarin riziklarim, gegim kaynaklarim ve ya- 
gantilarmi yeryuzunde kilmigtir. Ihtiyaglari ve igleri 
igin bir yerden diger bir yere gidebilmeleri amaciyla 
yollar belirlemigtir. Yeryuzunu daglarla saglamlag- 
tirmig ve daglari, yeryuzunu sallanmaktan koruyan 
birer kazik kilmigtir. Yeryuzunu yayip genigletmig, 
uzatip duzlemigtir. O’nu olulere ve dirilere toplanma 
yeri kilmigtir. Yeryuzunun ustu canlilarin vatam, alti 
da olulerin vatamdir. Sonra; gunegi, ayi, yildizlari ve 
burglari ile donen gu galaksiye bir bak! Bu alem, 
omrunun sonuna kadar bu tertip ve duzen iginde 
nasil da donuyor? Bu dunyada gece ve gunduzun, 
mevsimlerin, sicak ve sogugun degigmesine bak. 
Yeryuzunde bulunan hayvanlarin ve bitkilerin 
bundan nasil faydalandiklarina bak. 

Sonra gokyuzunun yaratiligmi dugun. Bakigla- 
rini arka arkaya gokyuzune gevir. Gokyuzunun yuk- 
sekliginde, genigliginde, sabitliginde, ne altinda bir 
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diregin ne de uzerinde bir bagin olmamasinda en 
buyuk ayeti gorursun. 

O, gokleri ve yeri tutan Allah’in kudreti ile tutul- 
maktadir. Bu kainatin ve pargalarimn bir araya geti- 
rilmesine, yaraticisimn gucunun mukemmelligine 
delalet eden o en guzel duzenine bakinca onu, ihti- 
yag duyulan her geyin ve butun egyalarin hazirlan- 
digi bir ev gibi gorursun. Gokyuzu uzerindeki tava- 
mdir. Yeryuzu yatagidir, uzerinde yaganan 
ikametgahidir. Guneg ve ay igik veren iki lambadir. 
Yildizlar, fenerleri ve susudur. Bu dunyada yolcuya 
yol gosterir. Mucevherler ve madenler, hazirlanmig 
stoklargibi onun iginde saklanmigtir. 

Her §ey, faydali olacagi i§ igindir. Bitki gegitleri 
amaci igin hazirlanmigtir. Hayvan gegitleri faydali 
olacaklari igler igin ayarlanmigtir. Bazilari binmek, 
bazilari sutunu aimak igindir. Bazilari gida bazilari 
giyim igindir. Bazilari da koruma igindir. insan ise, 
davramgi ve emriyle butun bunlari yoneten sorumlu 
hukumdar kilinmigtir. 

Bu kainatin butunune ya da pargalarindan bi- 
rine iyice bakarsan hayret verici geyler gorursun. 
iyice dugunursen, heva ve taklitten kurtulup insafli 
olursan bu kainatin yaratilmig oldugunu kesin olarak 
anlarsm. O’nu kudret ve hikmet sahibi, her geyi bilen 
yaratmigtir. Guzel bir gekilde takdir etmig ve en gu¬ 
zel gekilde duzenlemigtir. Oyle ki, yaraticimn iki ol- 
masi mumkun degildir. Bilakis ilah birdir ve O’ndan 
bagka ilah yoktur. Goklerde ve yerde Allah’dan 
bagka bir ilah daha olsaydi, gokler ve yer ifsat olur, 
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diizeni bozulur ve sagladigi faydalar ortadan kal- 
kardi. 

Yaratmayi, yaraticisindan bagkasina nispet 
ediyorsan bir irmak uzerinde donen, aletleri incelikle 
duzenlenmig, her pargasi yerli yerince ve guzelce 
yerlegtirilmig, ona bakanin yapisinda ya da 
gorunugunde higbir bozukluk goremeyecegi su 
garkina ne dersin? Buyuk bir bahge uzerinde 
kurulmug; o bahgede her turlu meyve var ve bu 
garkla o meyve agaglari sulamyor. O bahgede igleri 
duzenleyen, gozetimini ve kontrolunu yapan, butun 
iglerini goren biri var ki; higbir aksama olmaz ve 
meyveler telef olmaz. Sonra o bahgenin tirunu hasat 
zamam ihtiyaglarina ve zaruri gereksinimlerine gore 
ihtiyag sahiplerine, her gruba kendine uygun olarak 
paylagtirilir ve bu paylagtirma boylece devam eder. 

Ne dersin; bu bir yapici ve duzenleyici olmadan 
tesadufen gergeklegebilir mi? O hayvanlarin ve 
bahgenin varligi, butun bunlar hig bir fail ve duzenle¬ 
yici olmadan gergeklegmig bir tesaduf olabilir mi? 
Akim, sana bu konuda ne diyor? Nasil bir agikla- 
mada bulunuyor? Seni neye yonlendiriyor?42 

Kainatin Yaratiligindaki Hikmet: 

Bu ddnup dolanmadan ve kainatin yaratiligina 
bakigtan sonra, Allah’in bu yuce kainati ve parlak 

42 Bu bolum, Miftahu Dari’s Seade’nin gegitli yerlerinden 
derlenmigtir. (1/251-269) 
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ayetleri yaratmadaki nimetlerinden bazilarim zikret- 
memiz uygun olur. Bunlardan bazilari §u gekildedir: 

1- ) insamn hizmetine vermek: Allah, bu dunya- 
da kendisine ibadet edecek ve yeryuzunu imar 
edecek bir halite yaratmaya hukmedince; onun 
hayatinm duzeni, yagam ve olumu igin gerekli her 
geyi yaratti. 

Allah Teala goyle buyurur: (O, goklerde ve 
yerde ne varsa hepsini size boyun egdirmigtir.)43 
Ve goyle buyurur: (Gokleri ve yeri yaratan, gokten 
suyu indirip onunia rizik olarak size tiirlii 
meyveler gikaran, izni ile denizde yiizup 
gitmeleri igin gemileri emrinize veren, nehirleri 
de size akitan ancak Allah’dir. Adetleri iizere 
seyreden giinegi ve ayi size faydali kilan, geceyi 
ve giindiizii istifadenize veren yine Allah’dir. O 
size istediginiz her geyden verdi. Eger Allah’in 
nimetini sayacak olsamz sayamazsimz! Dogrusu 
insan gok zalimdir, gok nankordiir!)44 

2- ) Gokler ve yerler, kainatta bulunan diger var- 
liklar Allah’in rububiyetine gahitlik etsinler ve birligi- 
nin ayetleri olsunlar diye... Qunku bu dunyadaki en 
buyuk olay Allah’in rububiyyetini kabul etmek ve 
birligine iman etmektir. Bu en buyuk olay olunca da 
bunun uzerine en buyuk §ahitler tayin etmi§ ve onun 
igin en buyuk deliller ortaya koymugtur. Onun igin en 
agik deliller getirmigtir. Allah Teala gokleri, yeri ve 

43 45/Casiye/13 
4414/lbrahim/32-34 
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diger varliklari buna gahitlik etsinler diye yaratmigtir. 
Bu nedenle gu ayetlerde oldugu gibi Kur'an-i 
Kerim’de "O'nun ayetlerinden biri de..." ibaresi 
gokga geger: (O’nun ayetlerinden biri de gokleri 
ve yeri yaratmasidir.) (O’nun ayetlerinden biri de 
geceleyin uyumaniz, giindiiziin de Allah’m 
lutfundan (nasibinizi) aramamzdir.) (O’nun 
ayetlerinden biri de, korku ve limit vermek iizere 
gimgegi gostermesidir.) (Gogiin ve yerin O’nun 
buyrugu ile durmasi da O’nun ayetlerindendir.)45 

3-)Oldukten sonra yeniden dirilige gahit olmalari 
igin... Qunku hayat iki hayattir; diinya hayati ve 
ahiret hayati.. Ve ahiret hayati gergek hayattir. Allah 
Teala goyle buyurur: (Bu diinya hayati sadece bir 
oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna 
gelince, igte asil hayat odur. Kegke bilmig 
olsalardi!)46 Qunkii ahirette cennet ehli igin 
cennette ebedi kalig ve cehennem ehli igin 
cehennemde ebedi kalig vardir. 

Ahiret hayatina insan ancak oldukten sonra 
ulagacagi ve olumunden sonra yeniden diriltilecegi 
igin Rabbi ile bagi kopmug fitrati bozulmug ve akli 
ifsat olmug kigiler bunu inkar eder. Bu nedenle Al¬ 
lah, nefisler olumden sonra yeniden dirilige iman et- 
sin ve kalpler kesin olarak inansm diye deliller 
koymug ve kamtlar sunmugtur. Qunku yaratiligi 
yeniden yapmak, ilk olarak yaratmaktan daha 

Ayetler igin bkz. 30/er-Rum/22-25 
46 29/el-Ankebut/64 
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kolaydir. Hatta, goklerin ve yerin yaratili§i, insamn 
yeniden yaratilmasindan daha buyuktur. Allah Teal3 
§oyle buyurur: (ilk olarak mahluku yaratip sonra 
bunu tekrarlayan O’dur ki, bu O’nun i?in pek 
kolaydir.)47 Ve §oyle buyurur: (Gbkierin ve yerin 
yaratilmasi, insanlarin yaratilmasindan elbette 
daha biiyiik bir §eydir.)4S Yine §oyle buyurur: 
(Allah; gormekte oldugunuz gokleri direksiz 
olarak yiikselten, sonra Ar§ iizerine istiva eden, 
giine§i ve ayi emrine boyun egdirendir. Her biri, 
belirli bir vakte kadar akip gitmektedir. O, 
Rabbinize kavu§acaginiza kesin olarak 
inanmaniz i$in i§i diizenleyip ayetleri 
agiklayandir.)49 

Ey insanoglu: 

Turn bu kainat senin hizmetine verilmi§; 
Allah’dan ba§ka ilah olmadigina, O’nun tek ol- 
duguna ve ortaginin olmadigina §ahitlik eden ayet- 
ler gozlerinin onune dikilmi§tir. Yeniden dirili§inin ve 
olumden sonraki hayatinin, goklerin ve yerin 
yaratili§indan daha kolay oldugunu, Rabbine 
kavu§acagim ve O’nun seni ameline gore hesaba 
gekecegini ogrendin. Butun bu kainatm Rabbine 
ibadet ettigini, butun mahlukatin Rabbini hamd ile 

30/er-Rum/27 
48 40/ Gafir/el-Mu’min 157 

49 13/er-Ra’d/2 



Islam: Usulleri ve Prensipleri 31 

tesbih ettigini de bildin. Allah Teala goyle buyurur: 
(Goklerde ve yerde olanlarin hepsi miilkun 
sahibi, mukaddes, izzet ve hikmet sahibi Allah’i 
tesbih eder)50 O’nun yuceligi onunde secde ettigini 
bildin. (Gormedin mi ki, goklerde olanlar ve yerde 
olanlar, giineg, ay, yildizlar, daglar, agaglar, 
hayvanlar ve insanlarin bir gogu Allah’a secde 
ediyor. Bir gogunun iizerine de azap hak 
olmugtur.)51 Hatta butun bu kainatin, Rabbine 
uygun bir gekilde ibadette bulundugunu bildin. 
(Goklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat 
girpip ugan kuglarin Allah’i tesbih ettiklerini 
gormez misin? Her biri kendi tesbihini ve 
duasim bilmigtir.)52 

Bedenin, Allah’in takdirine ve duzenine uygun 
bir gekilde yuruyor. Kalp, akciger, karaciger ve diger 
butun organlar Rabbine teslim olmu§; idarelerini 
Rablerine teslim etmi§... Butun bunlardan sonra ey 
insan; Rabbine iman etme ve onu inkar etme 
arasinda tercih yapmak zorunda oldugun kigisel 
kararin, etrafindaki kainatin ve hatta bedeninin 
mubarek seyrine aykiri ve sapik bir karar mi 
olacak?! 

Akilli ve olgun insan, aykiriligi ve sapikligi 
kendine yakigtiramaz. 

50 62/el-Cum’a/l 
51 22/el-Hacc/18 
52 24/en-Nur/41 
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insamn Yaratili§i 
ve §ereflendirilmesi 

Allah, bu kainatin imarina uygun bir mahluk ya- 
ratmaya hukmetti. Bu mahluk, insandi. Allah'in hik- 
meti geregi insamn yaratildigi madde yeryuzu oldu 
ve insani yaratmaya pamurdan ba§ladi. Sonra ona, 
ta§idigi bu giizel §ekli verdi. insamn §ekli tamamla- 
ninca ona ruh ufledi ve ortaya i§iten ve goren, hare- 
ket eden, konu§an en giizel §ekilde bir insan gikti. 
Rabbi onu cennetine yerle§tirdi. Ona bilmesi gere- 
ken her §eyi ogretti. Cennette olan her §eyi ona 
mubah kildi. imtihan olarak, ona biragaci yasakladi. 
Allah, onun makamim ve derecesini gostermek is- 
tedi ve meleklere, ona secde etmesini emretti. Bu- 
tun melekler ona secde etti. iblis harig... O, inadi ve 
buyuklenmesi nedeniyle secde etmekten kagindi. 
Emrine kar§i geldigi igin Rabbi ona kizdi ve onu 
rahmetinden kovdu. Qunku o, buyuklenmigti. iblis, 
Rabbinden omrunu uzatmasim ve Kiyamet gunune 
kadar kendisine sure vermesini istedi. Rabbi ona 
sure verdi ve omrunu Kiyamet gunune kadar uzatti. 
§eytan, kendisine ve nesline ustun kilindigi igin 
Adem aleyhisselam’i ?ekemedi. Butun ademogulla- 
rim; onlara onlerinden, arkalarindan, saglarindan ve 
sollarindan yakla§arak saptiracagina dair Rabbi 
adina yemin etti. 
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Allah'in, takva sahibi, sadik ve ihlasli kullari ha- 
rig.. Qunku Allah onlari geytanm hilesinden ve tuza- 
gindan korumugtur. Allah, Adem aleyhisselam’i 
geytanm tuzagina kargi uyardi. $eytan, Adem 
aleyhisselam’a ve egi Havva’ya onlari cennetten gi- 
karmak ve onlara ayip yerlerini gostermek igin ves- 
vese verdi. Onlara, “Ben size nasihatte bulunuyo- 
rum. Allah size, melek olmamamz ya da kalici ol- 
mamaniz igin bu agaci yasakladi” diye yemin etti. 

Bunun uzerine Adem ve Havva, Allah'in kendi- 
lerine yasakladigi agagtan yediler. Allah’in emrine 
kargi gelmelerinin cezasi olarak kendilerine ilk isa- 
bet eden ayip yerlerinin gorunmesiydi. Allah onlara, 
geytanm tuzagina kargi uyarismi hatirlatti. Adem 
aleyhisselam Rabbinden bagiglanma diledi ve Rabbi 
onu bagigladi. Tevbesini kabul etti ve O’na dogruyu 
gosterdi. Oturdugu cennetten artik ikamet edecegi 
ve bir vakte kadar iginde yagayacagi yeryuzune in- 
mesini emretti. O’na (Adem’e) ondan yaratildigim, 
onun uzerinde yagayacagim, orada olecegini ve on¬ 
dan diriltilecegini haber verdi. 

Adem aleyhisselam ve egi Havva yeryuzune 
indi. Nesilleri uredi. Emrettigi gekilde Allah’a ibadet 
ediyorlardi. Qunku Adem aleyhisselam bir peygam- 
berdi. 

Allah, bize bu olayi bildirerek goyle buyurur: 
(Andolsun sizi yarattik, sonra size gekil verdik, 
sonra da meleklere “Adem’e secde edin” diye 
emrettik. jblisten bagka hepsi secde ettiler. 
Fakat o, secde edenlerden olmadi. Allah 
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(§eytana) buyurdu ki: “Sana emrettigim vakit 
seni secde etmekten alikoyan nedir?” (ibtis): 
“Ben ondan daha hayirliyim. Qunkii beni ate§ten 
yarattin, onu da gamurdan yarattin” dedi. Allah, 
“Oyie ise” dedi, “Oradan (cennetten) in; orada 
biiyukluk taslamak senin haddin degildir. Qik! 
Qunkii sen a§agiliklardansin!” iblis, “Bana 
(insanlarm) tekrar dirilecekleri gune kadar 
miihlet ver” dedi. Allah, “Haydi sen miihlet 
verilenlerdensin” buyurdu. iblis, “Oyle ise beni 
azdirmana kargilik, and igerim ki, ben de onlari 
(insanlari) saptirmak igin senin dogru yolunun 
ustunde tuzak kuracagim. Sonra onlara 
onlerinden, arkalarindan, saglarindan, 
sollarindan sokulacagim ve sen, onlarin 
goklarim §(ikredenlerden bulamayacaksin!” 
dedi. Allah §oyle buyurdu: Haydi sen, yerilmi^ 
ve kovulmu§ olarak oradan gik! Andolsun ki, 
onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi 
cehenneme dolduracagim. (Allah buyurdu ki:) 
Ey Adem! Sen ve e§in cennette yerle§in, 
dilediginiz yerden yiyin. Ancak §u agaca 
yakla§mayin, sonra zalimlerden olursunuz. 
Derken §eytan avret mahalierini kendilerine 
gostermek igiri onlara vesvese verdi ve 
“Rabbiniz, sirf melek olursunuz veya ebedi 
kalanlardan olursunuz diye sizi bu agagtan 
menetti” dedi. Ve onlara “Ben gergekten size 
ogtit verenlerdenim” diye yemin etti. Boylece 
onlari hile ile aldatti. Agacin meyvesini 
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tattiklarinda avret mahalieri kendilerine goriindu. 
Ve cennet yapraklarindan Cist iiste yamayip 
uzerlerine ortmeye bagladilar. Rableri onlara; 
“Ben sizi o agagtan menetmedim mi ve geytan 
size apagik bir dugmandir demedim mi?” diye 
nida etti. (Adem ile e§i) dediier ki: “Ey Rabbimiz! 
Biz kendimize zulmettik, eger bizi bagi§lamaz ve 
bize acimazsan mutlaka ziyan edenlerden 
oluruz.” Allah buyurdu ki: “Birbirinize dugman 
olarak inin, sizin igin yeryuziinde bir siireye 
kadar yerle§ip kalma ve ya§ayip faydalanma 
vardir.” “Orada yagayacaksimz, orada 
oleceksiniz ve oradan (diriltilip) gikanlacaksiniz” 
dedi.)53 

Allah’in bu insam yaratmadaki yuce sanatim 
dugundugunde onu en guzel bir gekilde yarattigim, 
ona butun §eref elbiselerini giydirdigini gdrtirsun 
Akil, ilim, anlayi§ giicu, konu§ma, §ekil ve guzel bir 
bigim, §erefli bir gorunum, dengeli bir cisim, 
du§unme ve sonug gikarma yoluyla ilim elde etme, 
iyilik, itaat ve uysallik gibi ustun ve degerli huylara 
sahip olma.. 

Rahim iginde, oraya konulmug bir nutfeykenki 
ilk hali ile Adn cennetlerinde melek yanina gelirkenki 
hali arasmda ne kadar da fark var? (Yapip 
yaratanlarin en giizeli olan Allah ne yiicedir!)54 

^ 7/el-A’raf/11-25 
54 23/el-Mu'minun/14 
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Dunya bir koydur, insan da onun sakini... Her 
gey onunla meggul ve onun faydasina galigir. Her 
gey onun hizmeti ve ihtiyaglari igin konulmug. Onu 
korumakla gorevli melekler gece ve gunduz onu 
korurlar. Yagmurla ve bitkilerle gorevli melekler 
onun rizki igin galigip, gayret ederler. Gezegenler 
onun hizmetine sunulmug, onun faydasina donerler. 
Guneg, ay ve yildizlar hizmetine verilmig; zamanmi 
ve yiyeceklerinin duzenini ayarlamasi igin akip git- 
mektedir. Gokyuzu alemi ruzgarlariyla, havasiyla, 
bulutuyla, kuguyla ve igindeki diger varliklarla onun 
hizmetindedir. Yeryuzu aleminin tumu onun hizme- 
tindedir. Yer, daglar, denizler, nehirler, agaglar, 
meyveler, bitkiler, hayvanlar ve yeryuzunde bulunan 
her gey onun yararina yaratilmigtir. (Gokleri ve yeri 
yaratan, gokten suyu indirip onunla rizik olarak 
size turlii meyveler gikaran, izni ile denizde 
yuziip gitmeleri igin gemileri emrinize veren, 
nehirleri de size akitan ancak Allah’dir. Adetleri 
iizere seyreden giinegi ve ayi size faydali kilan, 
geceyi ve giinduzii istifadenize veren yine 
Allah’dir. O size istediginiz her geyden verdi. 
Eger Allah’in nimetini sayacak olsaniz 
sayamazsmiz! Dogrusu insan gok zalimdir, gok 
nankordiir!)55 

Onu gereflendirmesinin mukemmelligi dolayi- 
siyla onun dunya hayatinda ihtiyag duydugu her 

55 Miftahu Dari's Seade (1/327-328), Ayetler 
14/lbrahim/32-34 
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geyi ve ahiret hayatinda onu yuksek derecelere 
ulagtiracak vasitalari da yaratmigtir. Ona kitaplarim 
indirmig ve kendisine Allah’in geriatim bildiren ve 
Allah’a gagiran rasullerini gondermigtir. Sonra onun 
igin nefsinden -yani Adem aleyhisselam’in 
nefsinden- kendisiyle sukunet bulacagi fitri (nefsi, 
akli, bedeni) ihtiyaglarina cevap verecek, yamnda 
rahat, huzur ve sukunet bulacagi bir eg yaratti. O 
ikisi bir araya geldiklerinde sukunet, yeterlilik, sevgi 
ve rahmet hissederler. Qunku bedeni, nefsi ve 
sinirsel yapilarinda her birinin, digerinin isteklerine 
cevap verebilecek ve yeni bir nesil olugturacak ortak 
ozellikleri gorulur. Nefislerine bu hisler ve duygular 
yerlegtirilmig ve bu bagda, nefis ve sinirler igin bir 
sukunet, beden ve kalp igin bir rahatlama, hayat ve 
ya§anti igin bir istikrar, ruhlar ve vicdanlar igin bir 
tam§iklik, erkek ve kadin igin e§it gekilde bir huzur 
yaratilmigtir. 

Allah, insanogullan arasinda mu’min kullarina 
ayri bir ozellik vermigtir. Onlari, dost edinmigtir. On- 
lari kendisine ibadet igin segmigtir. Onlar, Allah igin 
ve geriatina uygun olarak, cennetinde Rablerinin 
yakininda olabilmek amaciyla galigirlar. Onlar ara- 
sindan; nebiler, rasuller, veliler ve gehitler segmigtir. 
Onlara bu dunyada nefislerin tattigi en buyuk nimeti 
bagiglamigtir. Bu nimet; Allah’a ibadet, O’na itaat ve 
O’na yalvarmadir. Ayrica onlara bagkalarimn bula- 
madigi nimetler vermigtir. Emniyet, huzur ve mutlu- 
luk bunlardan bazilaridir. Bundan daha buyugu ise 
onlarin, rasullerin getirdigi gergegi bilmeleri ve ona 
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iman etmeleridir. Allah onlar igin ahiret hayatinda 
kalici nimetler ve buyuk bir kurtulu§, keremine layik 
§eyler hazirlamiftir. imanlarimn ve samimiyetlerinin 
kar§iligim onlara verir. Hatta ihsam dolayisiyla, 
daha fazlasim verir. 

Kadinin Konumu 

islam’da kadin ge(?mi§ milletlerin ula§amadigi 
ve gelecek milletlerin de yeti§emeyecegi yuksek bir 
konuma ula§mi§tir. Qunku islam’in insana kazan- 
dirdigi §erefe kadin ve erkek e§it §ekilde ortaktir. 
Onlar bu dunyada Allah'in hukumleri onunde e§ittir. 
Ahirette sevabi ve cezasi onunde e§it olacaklari 
gibi... Allah Teala §oyle buyurur: (Biz gergekten 
ademoglunu §ereflendirdik.)56 (Ana ve babanin 
ve yakinlarin biraktiklarindan erkeklere bir pay 
vardir; ana ve babanin ve yakinlarin 
biraktiklarindan kadinlara da bir pay vardir.)57 
(Erkeklerin kadinlar uzerindeki haklari gibi, 
kadinlarin da erkekler uzerinde bir takim iyi 
davram§a dayali haklari vardir.)58 (Mii’min 
erkeklerle mu’min kadinlarin da bir kismi bir 
kisminin velileridir.)59 (Rabbin; sadece kendisine 

5617/el-isra/70 
57 4/en-Nisa/7 
58 2/el-Bakara/228 
59 9/et-Tevbe/71 
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kulluk etmenizi, ana-babaniza da iyi 
davranmanizi kesin bir gekilde emretti. Onlardan 
biri veya her ikisi senin yamnda yaglamrsa, 
kendilerine “Of!” bile deme; onlari azarlama. 
ikisine de giizel soz soyle. Onlari esirgeyerek 
iizerlerine kanat ger ve “Rabbim! Kiigiikliigiimde 
onlar beni nasil yetigtirmiglerse, sen de onlari 
esirge!” de.)60 (Bunun iizerine Rableri onlarin 
dualarmi kabul etti, “Ben; erkek olsun kadin 
olsun, iginizden galigan higbir kimsenin yaptigmi 
bo§a gikarmayacagim” (dedi).)61 (Erkek veya 
kadin, kim mii’min olarak salih amel iglerse, onu 
mutlaka giizel bir hayat ile ya§atiriz. Ve onlarin 
miikafatlarmi, yapmakta olduklarinm en giizeli 
ile veririz.)62 (Erkek olsun kadin olsun, her kim 
de mii’min olarak salih ameller iglerse, igte onlar 
cennete girerler ve zerre kadar haksizliga 
ugratilmazlar.)63 

Kadmin islam’da kazandigi bu §erefin higbir 
dinde ve millette, higbir kanunda orriegi yoktur. 
Roma medeniyeti; kadmin erkegin kolesi oldugunu 
kararlagtirmigtir. Kesinlikle higbir hakki yoktur. 
Roma’da buyuk bir toplanti duzenlenmig ve kadin 
konusunu aragtirilmigtir. Sonugta kadmin, nefsi 
olmayan bir varltk oldugu; bu nedenle onun igin 

6017/el-lsra/23-24 
61 3/AI-i Imran/195 
62 16/en-Nahl/97 
63 4/en-Nisa/124 
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ahiret hayatimn olmayacagi ve pislik oldugu 
kararlaptirilmiptir. 

Atina’da kadin dupCik bir epya kabul edilir, almir 
ve satilirdi. 

Eski Hint kanunlari; veba, olum, cehennem, yi- 
lan zehri ve atepin , kadindan daha hayirli oldugunu 
kararlaptirmiptir. Kadinm yapam hakki, efendisi olan 
kocasimn omrunun bitmesiyle sona ererdi. Kocasi- 
nin cesedini yakilirken gorunce kendini onun ate- 
pine atardi. Boyle yapmazsa lanetlenirdi. 

Yahudilikte ise kadin hakkinda “Eski Ahifte pu 
hukum bulunmaktadir. “Ben ve kalbim dolaptik; bil- 
mek ipin, aramak ipin ve talep etmek ipin §errin ce- 
halet oldugunu, ahmakligin delilik oldugunu.. Ve 
olumden daha aci bir §ey buldum: Kadin... Onun 
kendisi tuzak, kalbi bag, elleri prangadir.”64 

i§te bu eski paglardaki kadin.. Kadinm orta 
gagdaki ve modern pagdaki halini ise apagidaki 
olaylar en iyi pekilde apiklar. 

Danimarkali yazar “Wieth Kordsten” Katolik kili- 
sesinin kadina bakipim §u sozlerle apiklar: “Orta 
pagda kadina verilen deger (kadini ikinci sinif bir 
mahluk sayan Katolik mezhebinin gorupu dogrultu- 
sunda) gerpekten pok simrliydi. 

Miladi 586 yilinda kadin konusunu gorupmek 
uzere bir toplanti yapildi. Kadin insan sayilacak mi, 
yoksa sayilmayacak mi? Tartipmalar sonucu top- 

64 Sifru’l Camia, (7/25-26) Eski Ahit’i Yahudiler de, 
Hiristiyanlar da kutsal kabul eder ve ona inamr. 
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lantiya katilanlar kadimn insan olduguna, fakat er- 
kege hizmet etmek igin yaratildigina karar verdiler. 

Fransiz kanununun 217. maddesinde gu belir- 
tilmektedir: “Evli kadimn -evliligi kocasinm mulkiyeti 
ve kendi mulkiyetinin ayriligi esasina dayansa da- 
hibe etmesi, mulkiyetini bagkasina devretmesi ve 
rehin vermesi caiz degildir. Kocasinm anlagmaya 
katilimi ya da yazili onayi olmadan kargilikli ya da 
kargiliksiz mulk edinemez. 

ingiltere’de 8. Henry, Ingiliz kadinma Kutsal Ki- 
tabi okumayi yasakladi. Kadinlar miladi 1850 yilina 
kadar vatandag sayilmadilar. Yine miladi 1882 yilina 
kadar kigisel haklardan yoksun kaldilar.65 

Avrupa’da, Amerika’da ve sanayi ulkelerinde 
ya§ayan bugunku kadina gelince o, ticari amaglarla 
kullanilan siradan bir varliktir. Reklam kampanyala- 
rinin bir parpasidir. Hatta durum oyle bir hal almiptir 
ki, reklam kampanyalarinda mallarin, onun uzerinde 
sunulmasi igin, bedeni mubah gorulmug ve erkekle- 
rin koydugu kurallar geregi, her alanda erkekler igin 
sadece bir eglence olarak sunulmugtur. 

Kadin, eliyle, duguncesiyle ya da bedeniyle bir 
geyler verebildigi muddetge ilgi odagidir. Fakat 
yaglamp verme gucunu kaybedince, fertleri ve mu- 
esseseleri ile toplum onu terk eder. Yalmz bagina 
evinde ya da bakim evlerinde yagar. 

65 Silsiletu Mukaareneti'l EdySn / Dr. Ahmed Qelebi 
(3/210-213) 



42 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

§imdi bunu Allah Teala’nm Kur’an-i Kerim’inde 
zikrettigi §u sozleri ile kargilagtir: (Mii’min 
erkeklerle mu’min kadinlann da bir kismi bir 
kisminm velileridir.)66 (Erkeklerin kadinlar 
uzerindeki haklari gibi, kadmlarin da erkekler 
uzerinde bir takim iyi davram§a dayali haklari 
vardir.)67 (Rabbin; sadece kendisine kulluk 
etmenizi, ana-babamza da iyi davranmanizi 
kesin bir §ekilde emretti. Onlardan biri veya her 
ikisi senin yamnda ya§lamrsa, kendilerine “Of!” 
bile deme; onlari azarlama. ikisine de giizel soz 
soyle. Onlari esirgeyerek iizerlerine kanat ger ve 
“Rabbim! Kiiguklugumde onlar beni nasil 
yeti§tirmi§lerse, sen de onlari esirge!” de.)68 

Rabbi kadini bu §ekilde §ereflendirerek 
insanliga kesin bir §ekilde §unu bildirmektedir. O, 
kadini; anne, e§, kiz gocugu ve kiz karde§ olmasi 
igin yaratmigtir. Ve bunun igin erkekleri kapsamayan 
kadina has kurallar koymugtur. 

66 9/et-Tevbe/71 
67 2/el-Bakara/228 
6817/el-isra/23-24 
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insanin Yaratili§ Hikmeti 

Gegen bolumde Allah’in Adem’i yarattigi ko- 
nusu zikredilmigti. Allah, Adem igin egi Havva’yi ya- 
ratti ve onlari cennete yerlegtirdi. Sonra Adem 
Rabbine kargi geldi. Daha sonra yaptigindan dolayi 
bagiglanma diledi ve Allah da O’nu affetti. O’na 
dogru yolu gosterdi ve cennetten gikmasmi, yeryu- 
zune inmesini emretti. Allah Subhanehu ve 
Teala’nin bu emrinde akillarin idrak edemeyecegi, 
dillerin tammlayamayacagi kadar gok hikmetler var- 
dir. Biz burada, bu hikmetlerden bir kismim sunaca- 
giz: 

1- Allah Subhanehu, yaratiklari kendisine ibadet 
etmeleri igin yaratmigtir. Bu, onlarin yaratilig gaye- 
sidir. Allah Teala goyle buyurur: (Cinleri ve insanlari 
ancak bana ibadet etsinler diye yarattim.)69 Ya- 
ratilanlardan istenilen kullugun kemalinin, ebedilik 
ve nimetler yurdunda gergeklegmeyecegi bilinen bir 
geydir. Bu ancak, imtihan ve sinanma yurdunda 
gergeklegir. Ebedilik yurdu, imtihan ve sorumluluk 
yeri degil, iezzetlerden ve nimetlerden faydalanma 
yeridir. 

2- Allah Subhanehu, onlardan nebiler ve 
rasuller, veliler ve gehitler edinmek istemigtir. Onlari 

69 
51/ez-Zariyat/56 
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sever ve onlar da O’nu sever. Onlari dugmanlan ile 
kargi kargiya birakir ve onlari, dugmanlari ile imtihan 
eder. Allah’i kendi nefislerine tercih edip canlarini ve 
mallarini O’nun rizasi ve sevgisi igin verince de ri- 
zasmi ve sevgisini kazamrlar. Bunun diginda bir 
geyle ulagilamayacak derecede O’na yaklagirlar. 
Rasulluk, nebilik ve gehitlik dereceleri Allah katmda 
derecelerin en ustunleridir. Insan buna, ancak Allah 
Subhanehu’nun Adem aleyhisselam’i ve zurriyetini 
yeryuzune indirmeyi takdir etmesiyle ulagabilirdi. 

3- Allah Subhanehu, apagik ve hak hukumdar- 
dir. Emreden ve yasaklayan, mukafatlandiran ve 
cezalandiran, agagilayan ve gereflendiren, izzet ve 
zillet veren hukumdardir. O’nun bu hukumdarligi, 
Adem’i ve zurriyetini hukumdarliginin kurallarinm 
uzerlerinde gergeklegecegi bir dunyaya indirmeyi 
gerektirmigtir. Sonra onlari yaptiklarinm kargiligmi 
gorecekleri bir dunyaya nakleder. 

4- Allah, Adem aleyhisselam’i yeryuzunun her 
yanmdan alinmig bir avug topraktan yaratmigtir. 
Yeryuzunde kotu de vardir, iyi de vardir. Zorluk da 
vardir, kolaylik da vardir. Allah Subhanehu, Adem 
aleyhisselam’in zurriyetinde cennette yagamasi 
dogru olmayanlar bulundugunu bildigi igin O’nu, iyi- 
nin ve kotunun birbirinden ayrilacagi bir dunyaya in- 
dirmigtir. Sonra Allah Subhanehu onlari iki kisma 
ayirir: iyileri kendi yanina ve cennetine almig, kotu- 
leri ise bedbahtlarin ve kotulerin yeri olan cehen- 
neme koymugtur. 
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5- Allah Subhanehu’nun guzel isimleri vardir. 
El-Gafur (gokga bagiglayan), er-Rahfm (merhamet 
eden), el-Afuw (affedici) ve el-HalTm {acele etme- 
yen ve yumugak davranan) O’nun isimlerindendir. 
Bu isimlerin etkisinin mutlaka ortaya gikmasi gere- 
kir. Allah’in hikmeti, Adem aleyhisselam’i ve zurriye- 
tini, guzel isimlerinin etkisinin onlarin uzerinde gd- 
rulecegi bir dunyaya indirmeyi gerektirmigtir. Boy- 
lece Allah, diledigini bagiglar, diledigine merhamet 
eder. Diledigini affeder ve diledigine yumugak dav- 
ramr. Ve bu gekilde isim ve sifatlarimn etkisi ortaya 
gikar. 

6- Allah Subhanehu, Adem aleyhisselam’i ve 
zurriyetini hayra ve §erre uygun, §ehvet ve fitne ille- 
tine, akil ve ilim illetine gereksinim duyan bir birle- 
§imden yaratmi§tir. Bu nedenle Allah Subhanehu, 
Adem’de akil ve §ehveti yaratmif ve bunlari, igerik- 
leriyle birlikte illet olarak tayin etmi§tir. Boylece, mu- 
radi tarn olarak yerine gelir ve hikmetindeki ve gu- 
cundeki ustunlugu kullari igin a§ikar olur. Hukum- 
ranligindaki ve mulkundeki liitfu, iyiligi ve rahmeti 
ortaya gikar. Hikmeti, Adem aleyhisselam’i ve zurri¬ 
yetini, imtihamn tamamlanmasi igin yeryiizune in- 
dirmesini gerektirmi§tir. Boylece insamn bu illetler 
kargisindaki tepkisinin gorulur ve bunun sonucu ola¬ 
rak insan, gereflendirilir ya da agagilamr. 

7- Fayda veren iman, bilinmeyene inanmaktir. 
Kiyamet gunu gordukten sonra zaten herkes iman 
edecektir. Nimetler yurdunda yaratilmig olsalardi, 
bilinmeyene iman ile ulagtiklari dereceyi, lezzeti ve 
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§erefi elde edemezlerdi. Bu nedenle Allah onlari, bi- 
linmeyene iman etmelerine imkan olan bir dunyaya 
indirdi. 

8- Allah Subhanehu Adem’i ve zurriyetini yeryu- 
zune indirmekle, kendilerine nimet verdigi kullarimn, 
O’nun nimetlerinin degerini bilmelerini dilemigtir. 
Boylece onlarm sevgileri ve gukurleri daha buyuk 
olur. Allah'in onlara bagigladigi nimetlerden daha 
gok lezzet alirlar. Yine Allah Subhanehu, dugmanla- 
rina yaptigim ve onlar igin hazirladigi azabi goster- 
migtir. Nimet verdigi kullarim, kendilerini nimetlerle 
ayricalikli kildigma §ahit tutmugtur. Bu gekilde onla- 
rin sevinci artar ve mutluluklari daha buyuk olur. Bu, 
onlara bagigladigi nimetinin kemali ve onlara olan 
sevgisi nedeniyledir. Dolayisiyla; onlarin mutlaka 
yeryuzune indirilmesi, imtihan edilmesi ve segilmesi 
gerekmigtir. Rahmeti ve fazli ile diledigini bagarili 
kilar. Hikmeti ve adaleti ile diledigini terk eder. O, 
her §eyi bilen ve hikmet sahibidir. 

9- Allah, Adem aleyhisselam ve zurriyetinin en 
guzel halleriyle cennete donmelerini dilemigtir. Bu 
nedenle onlara onceden dunya megakkatini, 
uzuntulerini, kederlerini ve acilarim tattirmigtir. 
Bunlar, ahiret hayatinda cennete girmenin degerini 
onlarin yanmda buyuk kilar. Qunku bir geyin tersi, 
tersi oldugu §eyin guzelligini ortaya gikarir.70 

Bkz. Miftahu Dari’s Seade (1/6-11) 
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insamn yaratiligim ve dunyaya indiriligini izah 
ettikten sonra, onun sahih dine olan ihtiyacim 
agiklamamiz uygun olacaktir. 

insanlarin Dine ihtiyaci 

insanlarin dine ihtiyaci, yagam igin gerekli 
geylere olan ihtiyaglarindan daha buyuktur. Qunku 
insan, Allah’in neden razi olacagini ve neye 
kizacagmi mutlaka bilmelidir. Mutlaka yarar 
getirecek bir hareketi ve zarari defedecek bir 
hareketi olmalidir. Allah’in geriati, yarar getirecek 
geyleri ve zarar verecek geyleri birbirinden ayirir. 
$eriat, Allah’in yarattiklari arasmdaki adaletidir. 
Kullari arasmdaki nurudur. insanlarin, yapacaklari 
ve terk edecekleri geyleri ayirt edecekleri bir geriat 
olmadan ya§amalari mumkun degildir. 

insamn bir iradesi oldugu igin mutlaka ne 
istedigini bilmelidir. istedigi onun igin faydali midir 
yoksa zararli midir? iyiligine midir yoksa kotulugune 
midir? Bunu bazi insanlar fitratlari ile bilir. Bazilari 
da akillarim kullanarak bilir. Bazilari ise ancak 
peygamberlerin bildirmesi ile, onlara bunu 
agiklamasi ve dogru yolu gostermesi ile bilir.71 

71 Bkz. Et-Tedmuriyye / Ibn Teymiyye (sf.213-214), 
Miftahu Dari's Seade (2/383) 
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Ateist ve materyalist akimlar ne kadar ortaya 
gikip guzel gosterilirse gosterilsin, gorugler ve 
dugunceler ne kadar gogalirsa gogalsm fertlerin ve 
toplumlarin dogru dine ihtiyacmi gideremez. Ruhun 
ve bedenin gereksinimlerine cevap veremez. 
Tersine, fert bu dugunce ve akimlarm derinine 
indikge onlarin kendisine bir guvenlik 
saglamadiginm ve susuzlugunu gidermediginin, 
onlardan kurtulugun ancak dogru dine siginmakta 
oldugunun kesin bir gekilde farkina varir. Ernest 
Rinan goyle der: “Her geyin zamanla eriyip yok 
olmasi; akli, ilmi ve uretimi kullanma bzgurlugunun 
ilga edilmesi mumkundur. Fakat dindarligin silinmesi 
imkansizdir. Bilakis dindarlik, insam yeryuzu 
hayatinda degersiz geylerle simrlamak isteyen 
materyalist duguncenin batilligmi haykiran bir kamt 
olarak kalacaktir.”72 

Muhammed Ferid Vecdi ise §oyle der: 
“Dindarlik duguncesinin yok olmasi imkansizdir. 
Qunkii o, nefsin egilimlerinin en yucesi ve 
duygularinm en degerlisidir. insanin ba§im dik tutan 
bir egilim oldugunu ise soylemeye bile gerek yoktur. 
Bilakis bu egilim daha da artacaktir. Akil sahibi 
onunla guzeli ve girkini anladikga insanin fitratinda 
varolan dindarlik gelip onu bulacak ve insanin 
yaratiligindaki bu olgu, onun zihinsel yeteneklerinin 

Bkz. Ed-Din / Muhammed Abdullah Derraz (sf.87) 
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yuksekligi ve bilgisinin geligmigligi olgusunce 
artacaktir.”73 

insan, Rabbinden uzaklagtikga zihinsel 
yeteneklerinin yuksekligi ve bilgi ufkunun genigligi 
olgusunce, Rabbini ve O’nun igin yapmasi gerekeni 
bilmedigini fark eder. Nefsini, onun yararina ve 
zararina olacak geyleri, onu mutlu edecek ve 
bedbaht kilacak geyleri, astronomi ve atom enerjisi 
gibi bilimlerin her turlu inceligini bilmedigini fark 
eder. Boylece bilgili insan, gurur ve kibirden 
algakgonulluluge ve teslimiyete donug yapar. Bu 
bilimlerin ardinda hikmet sahibi bir bilenin, tabiatin 
ardinda guglCi bir yaraticinin olduguna inamr. Bu 
gergek, insaf sahibi aragtirmaciyi gayba iman 
etmeye, dogru dine boyun egmeye, fitratinin ve 
yaratiligmda var olan egilimin sesine kulak vermeye 
mecbur kilar. §ayet insan bunu terk ederse, fitrati 
bozulur ve dilsiz hayvan seviyesine du§er. Boylece; 
tevhid ile Allah’i birleme ve belirledigi §ekilde O’na 
ibadet etmeye dayali gergek dindarligin, ya§am igin 
zaruri bir unsur oldugu sonucunu gikaririz. Oyle ki; 
ki§i, onunla Alemlerin Rabbi Allah’a kullugunu 
gergeklegtirsin. Dunya ve ahirette mutsuzluktan, 
yorgunluk ve bitkinlikten kurtuisun ve mutlulugu elde 
etsin. O, insandaki nazari gucun tamamlanmasi igin 
zaruridir ve akil, yalmzca onunla agligim giderir. O 
olmadan, yuksek hedeflerini gergeklegtiremez. 

73 
a.g.e. (sf. 88) 
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O, ruhun arinmasi ve vicdan kuvvetinin egitimi 
igin zaruri bir unsurdur. Qunku segkin duygular, 
dinde geni§ bir alan ve kaynagi tukenmeyen bir 
pinar bulur; boylece gayesine ula§ir. 

O, destekledigi en bilyuk etkenler ve itici 
guglerle, umitsizlik ve garesizlik faktorlerine kar§i 
donattigi en buyuk araplarla irade kuvvetinin 
tamamlanmasi igin zaruri bir unsurdur. 

Bu nedenle; nasil “insan, yapisi geregi 
medenidir” diyenler varsa, bizim de “insan, yarati1i§i 
geregi dindardir”74 dememiz gerekir. Qunku insanm 
iki gucu vardir: Teorik bilgi gucu ve irade gucu. 

Tam mutlulugu, bilgi ve irade guglerinin 
tamamlanmasina baglidir. Bilgi gucunun 
tamamlanmasi ise ancak §unlari bilmesiyle 
gergekle§ir: 

1. insam yoktan var eden ve uzerine nimetler 
yagdiran, rizik verici ve yaratici ilahi bilmesi. 

2. Allah’in isimlerini ve sifatlarim, O’nun igin 
olmasi gerekenleri ve bu isimlerin, kullari uzerindeki 
etkisini bilmesi. 

3. Allah Subhanehu’ya ula§tiran yolu bilmesi. 
4. insan ile bu yolu ve bu yolun ula§tirdigi 

buyuk nimetleri bilmesi arasina giren afetleri ve 
engelleri bilmesi. 

5. Nefsini gergek anlamda bilmesi, onun neye 
ihtiyaci oldugunu, neyin onu islah ettigini veya ifsat 
ettigini bilmesi. 

74 Bkz. a.g.e, (sf. 84, 98) 
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i?te bu be? bilgi ile insan; bilgi gucunu 
tamamlar. Bilgi ve irade guglerinin tamamlanmasi, 
ancak Allah Subhanehu’nun kulu uzerindeki 
haklarinm gozetilmesiyle, bu haklarin ihlas ve 
dogrulukla, samimiyet ve devamlilikla, Allah'in 
kendisine bagigim gorerek yerine getirilmesiyle 
gergeklegir. 

Bu iki guciin kemale ermesi igin O’nun 
yardimindan ba?ka yol yoktur. O’nun, dostlarmi 
sevk ettigi dosdogru yola kendisini de sevk 
etmesine insanin zaruri olarak ihtiyaci vardir.75 

Dogru dinin, nefsin gegitli guglerine ilahi bir 
yardim oldugunu ogrendikten sonra ?unu da 
bilmeliyiz ki din aym zamanda toplum igin koruyucu 
bir zirhtir. Qunku be?eri hayat ancak uyeleri 
arasindaki yardimla?ma ile ger$ekle?ir. Bu 
yardimla?ma da, ancak ili?kilerini duzenleyen, 
gorevlerini belirleyen ve haklarmi garanti altina alan 
bir duzenle gergekle?ir. Bu diizen de, nefsin onu 
gignemesini engelleyen; duzeni korumaya onu 
tegvik eden, nefislerdeki heybetini garanti altina alan 
ve degerlerinin gignenmesini onleyen bir 
hukumrandan yoksun olamaz. Oyleyse bu 
hukumran nedir? Derim ki: Yeryuzunde; duzenin 
sayginligmi garanti altina almada, toplumun 
butunlugunu ve toplum duzeninin istikrarmi 
korumada, rahatlik faktorlerini bir araya getirmede 

Bkz. El-Fevaid (sf 18,19) 
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ve huzuru saglamada dindarlik gucune egit ya da 
ona yakla§an bir bagka gug daha yoktur. 

Bunun sirri gudur: insan, kendi segimine bagli 
hareketleri ve davramglan ile diger canli varliklardan 
ayrilir. Bu hareket ve davram§larin yonetimini, gozle 
gorulmeyen ve kulakla igitilmeyen bir gey ustlenir ki 
o da, ruhu arindiran ve organlari geligtiren iman 
inancidir. 

insan, dogru ya da yanlig kesinlikle bir inancin 
yonetimindedir. inanci duzgun olursa her geyi 
duzgun olur. inanci bozuk olursa her §ey bozuk olur. 

inanp ve iman, insan uzerindeki oto-kontroldur 
ve bu ikisi, insanligin genelinde gdruldugu gibi iki 
§ekildedir: 

-Di§ gozetimden ve maddi cezalardan muaf 
tutulsa bile yuce ki§iliklerin ters du§mekten haya 
edecegi fazilet, insanlik §erefi ve benzeri soyut 
anlayi§lara inanmak 

-Allah Subhanehu ve Teala’ya, O’nun gizli 
du§unceleri gozettigine, sirlari ve gizlenenleri 
bildigine inanmak. §eriat, hukumranlik gucunu 
O’nun emir ve yasaklarindan alir. O'na olan 
sevgiden ve ya O’nun korkusundan ya da her ikisi 
nedeniyle duygular, O’ndan haya ederek tutu§ur. 
§uphesiz inanmanm bu §ekli, insan nefsi uzerinde 
hukumranlik kurma bakimindan daha gugludur. 
Heva ve heves firtinalarina, duygularin alt ust 
olmasina kar§i en direngli olamdir. insanlarin 
genelinin ve ozelinin kalplerine daha hizli nufus 
edendir. 
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Bu nedenle din, insanlar arasmda adalet ve 
insaf kaidelerine gore ili§kiler kurulmasmin en iyi 
garantisidir ve bu nedenle kagmilmaz bir toplumsal 
gereksinimdir. Dinin ummet igerisinde, kalbin 
vucuttaki konumu gibi bir konum almasmda 
§a§ilacak bir durum yoktur.76 

Genel olarak din bu konumda ise, bu gun 
dunyada gorulen, dinlerin ve inanplarin poklugudur. 
Her topluluk, kendi dinleriyle sevinmekte ve ona 
tutunmaktadir. Oyle ise; insan nefsinin ihtiyaci olan 
§eyi ger?ekle§tiren dogru din hangisidir? Hak dinin 
6l?utleri nelerdir? 

Hak Dinin Olgutleri 

Her ummetin mensubu, kendi ummetinin hak 
olduguna inamr. Her dinin mensuplari, kendi 
dinlerinin en mukemmel din ve en dogru yol 
olduguna inamr. Tahrif edilmi§ dinlere ya da insanlar 
tarafindan konulmu§ dinlere mensup ki§ilere 
inandiklarinm delilini sordugun zaman, babalarim bir 
yol uzere bulduklarim ve kendilerinin de onlarin izini 
takip ettigini soyler. Sonra da isnadi sahih olmayan, 
metin yonunden illetlerden ve kusurlardan uzak 
olmayan haberler ve hikayeler zikrederler. Kimin 

Bkz. Ed-Din (sf. 98,102) 
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soyledigi ve kimin yazdigi, ilk kez hangi dilde 
yazildigi ve hangi ulkede bulundugu bilinmeyen, 
kendilerine miras olarak kalmig kitaplara itimat 
ederler. Bu kitaplar, oradan-buradan toplanmi? ve 
yuce kabul edilmigtir. Senedi ve metni kontrol eden 
higbir bilimsel inceleme yapilmadan nesilden nesle 
miras kalmigtir. 

Bu meghul kitaplar, hikayeler ve koru koriine 
taklit, din ve inang konusunda delil olamaz. Tahrif 
edilmig butun bu dinler ve insanlar tarafindan 
belirlenmig inanglar dogru mudur? Hepsinin hak 
uzere olmasi imkansizdir. Qunku hak, gok sayida 
degil, birdir. Butun bu tahrif edilmig dinlerin ve 
insanlar tarafindan konulan inanglarin, Allah 
katindan olmasi ve hak olmasi imkansizdir. Bunlar 
birden gok olduguna ve hak da bir olduguna gore, 
hak nerededir? Hak dini batil dinden ayiracak bir 
takim olgutler olmalidir. Bu olgutlerin bir dine 
uydugunu bulursak onun hak oldugunu biliriz. Bu 
olgutler ya da onlardan biri bir dinde eksik olursa, o 
dinin batil oldugunu anlariz. 

Hak dini ve batil dini birbirinden ayiracagimiz 
olgutler gunlardir: 

Birincisi: Din, Allah katindan olmalidir. Allah; 
kullarina teblig igin meleklerden biri araciligiyla 
peygamberlerden birine indirmig olmalidir. Qunku 
hak din, Allah’in dinidir. Kiyamet gunu, kendilerine 
indirdigi din uzere yaratilmiglari hesaba gekecek ve 
yargilayacak olan Allah Subhanehu’dur. Allah Teala 
§oyle buyurur: (Biz Nuh’a ve ondan sonraki 
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peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da 
vahyettik. Ve (nitekim) ibrahim’e, ismail’e, 
ishak’a, Yakub’a, Esbat’a (torunlara), isa’ya, 
Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Suleyman’a 
vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.)77 Ve §oyle 
buyurur: (Senden once higbir rasul gondermedik 
ki ona: “Benden ba§ka ilah yoktur; §u halde 
bana kuliuk edin” diye vahyetmi§ olmayalim.)78 
Buna binaen, herhangi bir §ahsin getirdigi ve Allah’a 
degil de kendine dayandirdigi bir din kesinlikle batil 
bir dindir. 

ikincisi: ibadette Allah Subhanehu’yu birlemeye, 
§irki ve §irke goturen yollari haram kilmaya 
gagirmasi. Qunku tevhide davet, butun nebilerin ve 
rasullerin davetinin temelidir. Her peygamber 
kavmine §oyle demi§tir: (Allah’a ibadet edin. Sizin 
O’ndan ba§ka ilahmiz yoktur.)79 Bu nedenle §irk 
igeren ve Allah’dan ba§ka bir peygamberi, bir melegi 
ya da veliyi O’na ortak ko§an bir din; mensuplari 
peygamberlerden birine bagli olduklarim soyleseler 
bile batil bir dindir. 

Uguncusu: Yalmzca Allah’a ibadet etmek, 
Allah’in yoluna davet etmek; §irki, anne-babaya 
kotulugu haksiz yere cana kiymayi haram kilmak 
gibi peygamberlerin gagirdigi asillarla uyu§uyor 
olmalidir. Allah Teala §oyle buyurur: (Senden once 

77 4/en-Nisa/163 
78 21 /el-Enbiya/25 
79 7/el-A'raf/73 
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higbir rasul gondermedik ki ona: “Benden bagka 
ilah yoktur; §u halde bana kulluk edin” diye 
vahyetmig olmayalim.)80 Ve goyle buyurur: (De ki: 
’’Gelin, Rabbinizin size neieri haram kildigmi 
okuyalim: Ona higbir geyi ortak kogmayin. 
Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk 
endigesinden dolayi gocuklarinizi oldiirmeyin. 
Qtinku sizinde onlarinda nzkini Biz veririz. 
Kotuluklerin agigina da gizlisine de yaklagmayin. 
Hak ile olmadikga Allah’in haram kildigi cam 
oldurmeyin. igte (Allah) akil edersiniz diye size 
bunlari emretti.)81 Ve yine goyle buyurur: (Senden 
once gonderdigimiz elgilerimize sor! 
Rahman’dan bagka ibadet edilecek ilahlar kilmig 
miyiz?)82 

Ddrduncusu: Bir kismi diger bir kismi ile farkli 
ve geligiyor olmamalidir. Bir §eyi emredip sonra bir 
bagka emirle onu gignememelidir. Bir §eyi haram 
kilip sonra onun bir benzerini higbir neden olmadan 
mubah kilmamalidir. Bir §eyi bir gruba helal kilip 
diger bir gruba haram kilmamalidir. Allah Teala 
§oyle buyurur. (Hala onlar Kur’an’i geregi gibi 
diigiinmeyecekler mi? Eger o, Allah’dan 
bagkasindan gelseydi elbette iginde birbirini 
tutmayan birgok geyler bulurlardi.)83 

80 21 /el-Enbiya/25 
81 6/el-En’am/151 
82 43/ez-Zuhruf/45 
83 4/en-Nisa/82 
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Begincisi: Din; insanlarin dinlerini, irzlanni, 
mallarini, canlarini ve nesillerini koruyan unsurlar 
igermeli; bu beg butunu koruyan emirler ve yasaklar, 
kisitlamalar ve ahlak kurallari belirlemelidir. 

Altincisi: Din, insanlara rahmet olmalidir, Kendi 
nefislerine zulmetmeyi ve bir kisminin digerine 
zulmetmesini yasaklamalidir. Bu zulum gerek 
haklarin gignenmesi geklinde olsun, gerek dogal 
kaynaklan tekeline alma geklinde olsun, gerekse 
buyuklerin gengleri saptirmasi geklinde olsun durum 
aymdir. Allah Teala, Musa aleyhisselam’a indirdigi 
Tevrat’in igerdigi rahmeti haber vererek goyle 
buyurur: (Musa’nin ofkesi dinince levhalari aldi. 
Onlardaki yazida Rablerinden korkanlar igin 
hidayet ve rahmet vardi.)84 Isa aleyhisselam’in 
gonderiligi hakkinda §byle buyurur: (Biz O’nu 
insanlar igin bir ayet ve bizden bir rahmet 
kilacagiz.)85 Salih aleyhisselam’dan bahsederek 
§byle buyurur: ((Salih) dedi ki: “Ey kavmim! Eger 
ben Rabbimden (verilen) apagik bir del'll 
uzerinde isem ve O bana kendinden bir rahmet 
vermigse buna ne dersiniz?)86 Ve Allah azze ve 
celle Kur’an hakkinda §oyle buyurur: (Biz 
Kur’an’dan oyle bir gey indiriyoruz ki o, 

84 7/el-A’raf/154 
8519/Me rye m/21 
86 11/Hud/63 
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mu’minler igin §ifa ve rahmettir; zalimlerin ise 
ancak ziyanim artirir.)87 

Yedincisi: Allah’in geriatina yoneltmeyi; insana, 
Allah’in ondan istedigini igaret etmeyi; nereden 
geldigini ve nereye gidecegini haber vermeyi 
igermelidir. Allah Teala, Tevrat’tan bahsederek 
§oyle buyurur: (§iiphesiz Tevrat’i biz indirdik ki, 
onda bir hidayet ve nur vardir.)88 incil hakkinda 
goyle buyurur: (Biz ona, iginde hidayet ve nur 
bulunan incil’i verdik.)89 Kur’an-i Kerim hakkinda 
ise §oyle buyurur: (O (Allah), miigrikler 
hoglanmasalar da dinini biitiin dinlere iistun 
kilmak igin Rasuliinu hidayet ve hak din ile 
gonderendir.)90 Hak din; Allah'in §eriatina 
yoneltmeyi igeren; her vesveseyi defederek, her 
soruya cevap vererek ve her sorunu agtkliga 
kavu§turarak ki§iye guvenlik ve huzur saglayan 
dindir. 

Sekizincisi: Dogruluk, adalet, guvenilirlik, haya, 
iffet ve comertlik gibi guzel ahlaka gagirmasidir. 
Anne-babaya kotuluk etmek, cana kiymak, girkin 
soz soylemek, yalan soylemek, zulmetmek, azginlik 
yapmak, cimrilik yapmak gibi kotu ahlaktan ve 
davraniglardan da sakindirmasidir. 

8717/el-isra/82 
88 5/el-Maide/44 
89 5/el-Maide/46 
90 9/et-Tevbe/33 
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Dokuzuncusu: Kendisine inanana mutluluk 
saglamasidir. Allah Teala §oyle buyurur: (Ta-Ha. 
Biz Kur’an’i sana giigluk gekesin diye 
indirmedik.)91 Bozulmamig fitrata uygun olmasidir: 
(insanin fitrati Allah'in yarattigi fitrattir.)92 Dogru 
akla uygun olmasidir. Qunku dogru din, Allah’in 
geriatidir. Dogru akil, Allah’in yarattigidir. Allah’in 
geriati ile yarattigmin birbirine ters dugmesi 
imkansizdir. 

Onuncusu: Hakka yonlendirmesi ve batildan 
sakindirmasidir. Hidayete yoneltmesi ve sapikliktan 
kapmdirmasidir. insanlari higbir egriligi olmayan 
dosdogru bir yola pagirmasidir. Allah Teala; cinlerin 
Kur'an'i igittikleri zaman birbirlerine soylediklerini 
haber vererek §oyle buyurur: (Ey kavmimiz dediler, 
dogrusu biz Musa’dan sonra indirilen, 
kendinden oncekini dogrulayan, hakka ve dogru 
yola ileten bir kitap dinledik.)93 Onlari, 
mutsuzluklarina yol agacak geylere gagirmamalidir. 
Allah Teala §oyle buyurur: (Ta-Ha. Biz Kur’an’i 
sana giigliik gekesin diye indirmedik.)94 Helak 
olmalarina neden olacak §eyi emretmemelidir. Allah 
Teala §oyle buyurur: (Kendinizi oldiirmeyin. 
Muhakkak ki Allah, size 50k rahmet edendir.)95 

91 20/Ta-Ha/1-2 
92 30/er-Rum/30 
93 46/el-Ahkaf/30 
94 20/Ta-Ha/1-2 
95 4/en-Nisa/29 
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Mensuplarim; irk, renk ve kabile esasina gore ayirt 
etmemelidir. Allah Teala §oyle buyurur: (Ey 
insanlar! Dogrusu biz sizi bir erkekle bir digiden 
yarattik. Ve birbirinizle tani§maniz igin sizi 
kavimlere ve kabilelere ayirdik. Muhakkak ki 
Allah yanmda en degerli olanimz, O’ndan en 90k 
korkanmizdir. §uphesiz Allah bilendir, her 
§eyden haberdardir.)96 Hak dinde dikkate alinan 
ustunluk olgusij, Allah'dan hakkiyla korkmaktir. 

Hak dini batil dinden ayiran olgutleri sunduktan 
ve Kur’an-i Kerim’de gelen bu olgutlerin Allah 
katindan gonderilen sadik peygamberlerin hepsi igin 
gegerli olduguna ifaret eden delilleri tamk olarak 
getirdikten sonra dinlerin kisimlarim sunmamiz 
uygun olacaktir. 

Dinlerin Kisimlari 

insanlik, dinlerine gore iki gruba ayrilir: 
Yahudiler, Hiristiyanlar ve Muslumanlar gibi bir 

kismin Allah katindan indirilmig kitabi vardir. 
Yahudiler ve Hiristiyanlar kitaplarinda gelen ile amel 
etmedikleri igin, insanlari Allah’in diginda rabler 
edindikleri igin ve aradan uzun sure gegtigi igin; 
Allah’in, peygamberlerine indirdigi kitaplar 
kaybolmugtur. Din adamlari onlar igin Allah katindan 

96 49/el-Hucurat/13 
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oldugunu one surdukleri bir takim kitaplar yazmigtir. 
Oysa onlar Allah katindan degildir. Gergekte onlar; 
yalanci insanlarin haksiz yere sahiplendigi ve agiri 
gidenlerin saptirdigi kitaplardir. 

Muslumanlarin kitabi Kur’an-i Kerim’e gelince; 
o, zaman bakimindan ilahi kitaplarin en 
sonuncusudur. Guvenilirlik agisindan en saglamidir. 
O’nu korumayi Allah ustlenmig ve bunu insanlara 
birakmamigtir. Allah Teala §oyle buyurur: (Kur’an’i 
kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz 
koruyacagiz.)97 Kalplerde ve satirlarda 
korunmugtur. Cunku O, Allah’in bu insanliga hidayet 
garanti ettigi en son kitaptir. O’nu, Kiyamet 
kopuncaya kadar uzerlerine huccet kilmigtir. Onun 
igin ebedilik yazmig; her zaman O’nun sinirlarim ve 
harflerini uygulayan, geriatiyla amel eden ve O’na 
iman eden insanlar hazirlamigtir. 

Ileriki bir bolumde bu kitapla ilgili daha geni§ 
agiklama gelecektir. 

Bir kismin ise Allah katindan indirilmig kitaplari 
yoktur. Hindular, Mecusiler, Budistler, Konfugyus’e 
inananlar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in peygamber olarak gonderilmesinden 
onceki Araplar gibilerinin elinde inanglarinm 
kurucusuna nispet edilen ve kendilerine miras 
kalmig kitaplari vardir. 

Her bir ummetin dunyevi iglerini gorecek 
olgulerde bilgisi ve ameli vardir. Bu, Allah’in her 

97 
15/el-Hicr/9 
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insana, hatta her hayvana verdigi genel 
ydnlendirmelerdir. Hayvan, kendisine yarayacak 
yiyecegi ve igecegi edinmeye ve zarar verecek 
geyleri defetmeye yonlendirilmigtir. Allah onda, ilkine 
kar§i sevgi ve ikincisine kargi tiksinti yaratrmgtir. 
Allah Teala §oyle buyurur: (O en yiice Rabbinin 
ismini tesbih et! O ki yaratip duzenleyendir! O ki 
takdir edip yol gosterendir.)98 Musa aleyhisselam 
Firavun’a §oyle der: (Bizim Rabbimiz, her §eye 
hilkatini veren, sonra da dogru yolu 
gosterendir.)99 Ibrahim aleyhisselam §oyle der: 
(Beni yaratan ve bana dogru yolu gosteren 
O’dur.)100 

En ufak bir goriige ve dugunceye sahip her 
akillmin bildigi bir §ey var ki, din ehli yararli ilimlerde 
ve salih amellerde din ehli olmayanlardan daha 
eksiksizdir. Muslumanlarin digmdaki din ehlinden 
olanlarin sahip oldugu her hayrin, Muslumanlar 
daha mukemmeline sahiptir. Din ehlinden olan 
insanlar, bagkalarmda olmayan geylere sahiptir. 
Qunku ilimler ve ameller iki turludur. 

Birinci tur; akil ile elde edilir. Matematik, tip ve 
uretim gibi. Bu i§ler bagkalarinda oldugu gibi din 
ehlinde de vardir. Hatta onlar bu konuda daha 
mukemmeldir. Sadece akilla bilinemeyen ilahi ve 

98 87/el-A’la/1 -3 
99 20/Ta-Ha/50 
100 26/e§-§uara/78, Bkz. El-Cevabu's Sahih limen 
Beddele Dine’l Mesih (4/97) 
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dini ilimler ise din ehline hastir. Bunlardan bir 
kismina akilla delil getirilebilir. Rasuller, insanlara bu 
konudaki akli delilleri gostermi§ ve onlari 
yonlendirmi§tir. Bunlar, akli ve §er’i delillerdir. 

ikinci tur ise; ancak rasullerin haber vermesiyle 
bilinir. Bunu akil yoluyla elde etmenin imkam yoktur. 
Allah hakkindaki, isimleri ve sifatlari hakkindaki; 
ahirette, itaat edene verilecek nimetler ve isyan 
edene verilecek azap hakkindaki, Allah’in §eriati 
hakkindaki haberler, ummetleri ile beraber ge$mi§ 
peygamberler ve benzeri haberler bu turdendir.101 

Mevcut Dinlerin Durumu 

Buyuk dinler, onlarin eski kitaplari ve 
gegmi§teki kurallari, bo§ §eylerle ugra§anlarm hedef 
tahtasi haline gelmi§tir. Munafiklarin ve gergegi 
garpitanlarm oyuncagi olmu^tur. Kanli olaylara ve 
buyuk sorunlara hedef oimu§tur. Sonufta ruhunu ve 
kimligini kaybetmi§tir. §ayet ilk mensuplari ve 
gonderilen peygamberleri 
yeniden diriltilse, onlari kabul etmez ve onemsemez. 

101 Bkz. Mecmuu'l Fetava / §eyhulislam Ibni Teymiyye 
(4/210-211) 
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Yahudilik’ bugun ruhsuz gorenekler ve 
birtakim dini adetler haline gelmigtir. Bunu da goz 
onune almazsak; Yahudilik, belirli bir kavme ve irka 
has soydan gelen bir dindir. Dunya igin mesaj 
tagimaz. Milletlere bir gagrisi ve insanhga bir 
rahmeti yoktur. Bu din; gegmigte dinler ve milletler 
arasinda bir giari olan temel inancinda bozulmaya 
ugramigtir. Oysa onun asil inancinda gerefinin sirri 
bulunmaktaydi. O inang, ibrahim aleyhisselam’in ve 
Yakup aleyhisselam’in, ogullarina vasiyet ettigi 
tevhit inancidir. Yahudiler, komgu olduklari ve 
sultasi altinda yagadiklari milletlerin bozuk 
inanglarindan bir gogunu; onlarin cahili ve putperest 
adet ve geleneklerinin bir gogunu alintilamigtir. 
Bunu, Yahudilerin insafli tarihgileri de 
kabullenmektedir. Yahudi Ansiklopedisi'nde §u 
zikredilir: 

“Peygamberlerin, putlara ibadete olan kizginligi 
ve ofkesi; putlara ve ilahlara tapmamn 
israilogullari'mn nefislerine iyice igledigine, §irk ve 
hurafe olan inanglari kabullendiklerine delalet eder. 
Putperestlikte, Yahudilere has bir gekicilik 
bulunduguna Talmut da gehadet eder.”102 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. ifhamu’l Yehud” / Samuel bin 
Yahya el-Magribi. Yazar, Yahudiligi terkedip 
Muslumanligi segmigtir. 
102 Jewish Encyclpaedia Vol. XLL (P.7) XLL. P. 568-69 
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Yahudilerin kutsamada agiri gittikleri ve 
Tevrat’a ustun tuttuklari Babil Talmut’u103 miladi 
altinci yuzyilda Yahudiler arasinda dolagmakta idi. 
igerisinde dolup tagan akilsizlik ve sagmalik 
ornekleri, Allah'a kargi curetkarlik, gergeklerle alay 
etme, din ve akil ile oynama; o gagdaki Yahudi 
toplumunun igine dugugu akil gbkuntusune ve dini 
algilama bozukluguna igaret eder.104 

Hiristiyanliga’ gelince; agirilarin garpitmasina, 
cahillerin yanlig yorumuna ve sonradan Hiristiyan 
olan Romalilarin putperestligine ugramigtir.105 ilk 
gagindan itibaren butun bunlar bir yigin olugturmug; 
Mesih’in yuce ogretileri onun altina gomulmugtur. 
Tevhid nuru ve Allah’a ibadette ihlas, bu yogun 
kumelerin altina gizlenmigtir. 

103 Talmut kelimesi, Yahudi dinini ve adaplarim ogreten 
kitap anlamindadir. Talmut, gegitli gaglardaki Yahudi 
alimlerinin "EI-Mi§na/E§-§eria” kitabina yazdiklari 
hagiyelerden ve gerhlerden olugmaktadir. 
104 Daha gok ayrinti igin bkz. "El-Yehud ala Hasebi't 
Telmud” / Dr. Rohlange, Fransizca’dan Arapga’ya 
gevrilmigtir. “El-Kenzu’l Marsud fi Kavaidi’t Telmud” / 
Yusuf Hanna Nasrullah 
' Daha genig bilgi igin bkz. "El-Cevabu’s Sahih limen 
Beddele Dine I Mesih” / §eyhulislam ibni Teymiyye, 
izhSru’l Hakk” / Rahmetullah bin Halil El-Hindi, "Tuhfetu'l 
ErTb fi’r Reddi ala Ubbadi's Salib” / Abdullah Et- 
Tercuman. Hiristiyanligi terk ederek islam’i segmigtir. 
105 Avrupali meghur yazar Draper’in “Es-Siraa’ beyne’d 
Dini ve’l liim’’ isimli eserine (sf. 40-41) bak. 
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Hiristiyan bir yazar, teslis inancinin miladi 
dorduncu yuzyilin sonlarindan itibaren Hiristiyan 
topluma ne derece igledigini anlatarak goyle der: 
“Bir ilahin, ug ozun birlegmesinden olugtugu 
inancinin, Hiristiyan dunyasinm yagantisindaki ve 
duguncesindeki nufuzu dorduncu yuzyilin son 
geyreginden itibarendir ve Hiristiyan dunyasinm her 
kogesinde resmi inang olarak devam ede gelmigtir. 
Teslis inancinin geligimi ve sirri uzerindeki perde 
ancak miladi on dokuzuncu yuzyilin ikinci yarisinda 
kaldirilmigtir.”106 

Hiristiyan bir tarihgi ise “Qagda§ ilmin igiginda 
Hiristiyanligin tarihi” isimli kitabinda putperestligin, 
Hiristiyan toplumda (gegitli renklerde ve 
goriintulerde) ortaya gikigmi; Hiristiyanlarin §irke 
gark olmug dinlerden ve milletlerden sloganlari ve 
adetleri, bayramlari ve putperest kahramanlari 
taklit, begeni ya da cahillik nedeniyle alintilamadaki 
maharetlerini anlatir ve §oyle der: “Putperestlik bitti 
fakat tamamen yok olmadi. Bilakis nefislerin igine 
igledi ve orada Hiristiyanlik adiyla ve cnun ortusu 
altinda her gey devam etti. ilahlarindan ve 
kahramanlarmdan ayrilan ve onlari birakanlar 
gehitlerinden birini aldilar ve onu ilahlarin sifatlari 
ile adlandirdilar. Sonra onun heykelini yaptilar. Ve 
boylece girk ve putlara tapma o yerli gehitlere 
gegmig oldu. Bu gag bittiginde Hiristiyanlar arasinda 

106 Dairatu’l Mearifi'l Katolikiyye el-Cedide’nin ozeti, 
Mukaddes Teslis Makalesi (14/295) 
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gehitlere ve velilere ibadet yayilmig ve yeni bir inang 
olugmuftu. Bu inanca gore veliler, ilahlik sifatlarim 
tagiyordu. Veliler ve azizler, Allah ile insan arasinda 
orta bir yaratik halini almigti. Putperestlik 
bayramlarinm isimleri, yeni isimlerle degigtirildi. 
Miladi 400. yilda eski gune§ bayrami Mesih’in 
dogum bayramina donugturuldu."107 

Mecusiler ise eskiden beri tabiat unsurlarina 
ibadetle tanmmigtir. Son olarak kendilerini tabiat 
unsurlarimn en buyugu olan ate§e ibadet etmeye 
verdiler. Ate§ igin tapinaklar ve mabetler yaptilar. 
Ulkenin her yamnda enine boyuna ate§ evleri 
yayildi. Ate?e tapmanin ve gunegi kutsamamn 
digindaki butun inanglar ve dinler giderek yok oldu. 
Din onlar igin belli mekanlarda yaptiklari dini ayinler 
ve gorenekler haline geldi.108 

“Sasaniler zamamnda iran” kitabinm 
Danimarkali yazari Arthur Kristensen, dini 
bagkanlari ve gorevlerini anlatarak §oyle der: 

“Bu gorevlilerin gunde dort kez gunege ibadet 
etmeleri vacip idi. Aya, ate§e ve suya ibadet etmek 
de buna ilave edildi. Ategi sondurmemekle ate§i ve 

107 Rev. Jamecs Houstion Baxter in the History of 
Christionity in the Light of Modern Knowledge Glasgow, 
1929, P.407. 
108 Bkz. “iran fi Afdi’s Sasaniyyin” / Kopenhang 
Universitesi Dogu Dilleri Ogretim Gorevlisi ve Iran Tarihi 
Uzmam Prof. Arthur Kristensen, "Tarihu iran” / §ahin 
Makareus El-Mecusi 
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suyu birbirine degdirmemekle ve madeni 
paslandirmamakla emrolunmuglardi. Qunku 
madenler onlar igin kutsaldi."109 

Her gagda gift tanri inancina inandilar. Bu 
onlarin giari oldu. iki ilaha inandilar. Birincisi 
“Ehurmizda” ya da “Yezdan” olarak adlandirdiklari 
igik veya iyilik ilahi; ikincisi ise “Ehraman” dedikleri 
karanlik veya kotuluk ilahi. inanglarina gore bu ikisi 
arasindaki gekigme ve savag hala devam 
etmektedir.110 

Hindistan’da ve Orta Asya’da yaygin olan 
Budizm’e gelince, gittigi her yere putlari da 
beraberinde goturen putperest bir dindir. Bulundugu 
her yerde tapinaklar yapar ve “Buda” heykelleri 
diker.111 

Hindistanlilarin dini “Brahmanizm” ise, 
ilahlarinin ve tanrilarinm gokluguyla gohret 
bulmugtur. Miladi altinci yuzyilda putperestlik 
doruga ulagmig, o yuzyilda ilahlarin sayisi 330 
milyonu bulmugtur.112 Her gekici ve urkutucu gey, 

109 Iran fi Ahdi’s Sasaniyyin (sf. 155) 
110 a.g.e. Babu’d Dini'z Zerdugti Diyanetu’l Hukumeti 
(sf. 183-233) 

11 Bkz. "El-Hindu'l Kadime” / Haydarabat Universitesi 
Hint Uygarligi Tarihi Ogretim Gorevlisi Aishura Toba, 
"iktigafu'l Hind; The Discovery of India" / Hindistan eski 
Bagbakanlarindan Cevahir Lai Nehru (sf. 201-202) 
112 Bkz. "El-Hindu'l Kadime" / R. Dit, (3/276), "El- 
Hindukiyye Es-Saaide" / L. S. S. O. Malley (sf. 6-7) 
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her faydali §ey ibadet edilen bir ilah haline gelmi§tir. 
Bu donemde heykel yontma sanati ilerlemi§; ince bir 
i§?ilik olmu§tur. Hindu yazar C. V. Vidya, “Orta 
Hindistan Tarihi" isimli kitabinda Arap 
yarimadasinda islam’in ortaya giki§imn hemen 
ardmdaki donem olan Krai Hara§ (606-648 miladi) 
donemini anlatarak §oyle der: 

“Hinduizm ve Budizm tamamen aym bir 
putperestlikti. Belki de Budizm, putperestlikte 
Hinduizm’i geride birakmi§ti. Bu dinin, yani 
Budizm’in ba§langici, ilahi inkar etmekti. Fakat 
zamanla Buda’yi en buyuk ilah kabul etti. Sonra ona 
“Bodhistava” gibi ilahlar ekledi. Putperestlik, 
Hindistan’da doruga ula§ti. Oyle ki, bazi dogu 
dillerinde “Buda’’ kelimesi put kelimesiyle e§deger 
oldu. 

§uphesiz, putperestlik butun dunyada yaygmdi. 
Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu’na kadar 
butun diinya putperestlige gark olmu§tu. 
Hiristiyanlik ve semavi dinler, Budizm; putlari 
ululamada ve kutsamada sanki birbirleriyle 
yari§iyordu. Bir kulvarda yari§an yari§ atlari 
gibiydi.”113 

Bir ba§ka Hindu yazar ise “Mevcut Hinduizm” 
adini verdigi kitabinda §oyle der: “ilah yapimi 
operasyonu bu noktada son bulmadi. Tarihin degi§ik 
donemlerinde bu ilah meclisine gok sayida kuguk 

113 C. V. Vidya: History of Mediaval Hindu Vol I (Poone 
1921) 
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ilahlar katilmaya devam etti ve sonupta 
sayilamayacak kadar buyuk bir topluluk oluptu.1,114 

Dinlerin durumu boyle... Buyuk hukumetler 
pikaran, bir pok ilmin yaygin oldugu; uygarligin, 
uretimin ve edebiyatin bepigi olan medeni ulkelere 
gelince, bu ulkelerde dinler tamamen bozuldu, 
asaletini ve kuvvetini kaybetti. Islahatgilar kayboldu, 
dogruyu ogreten insanlar yok oldu. Dinsizlik apikpa 
kendini gosterdi ve kotuluk pogaldi. Olpuler degipti. 
Bu ulkelerde insanlar kendini onemsemedi ve bu 
nedenle intiharlar pogaldi. Ailevi baglar pargalandi. 
Toplumsal ili§kiler koptu. Psikologlarin 
muayenehaneleri hastalarla dolup ta§ti, buyu 
pazarlari kuruldu, ruhunu doyurmak, kendini mutlu 
etmek ve gonul huzuru bulmak igin bu ulkelerde 
insan her turlu eglenceyi denedi ve her yeni akima 
tabi oldu... 

Bu eglenceler, inanplar ve goru§ler bunu 
gerpekle§tirmede ba§arili olamadi. Yaraticisi ile bag 
kurup O'na, razi oldugu ve peygamberlerine 
emrettigi §eki!de ibadet edene kadar da bu 
mutsuzlukta ve ruhi bunalimda kalmaya devam 
edecektir. Allah Teala, rabbinden yuz peviren ve 
bapkasinin yoluna koyulanm halini apiklayarak poyle 
buyurur (Kim de beni anmaktan yuz pevirirse 
§uphesiz onun sikintili bir hayati olacak ve biz 

114 Bkz. "Es-Siyretu'n Nebeviyye" / Ebu'l Hasen En-Nedvi 
(sf. 19-28) 
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onu, kiyamet giinii kor olarak hagredecegiz.)115 
Allah Subhanehu ve Teala mu'minlerin guvenliklerini 
ve bu dunyadaki mutluluklarim haber vererek §oyle 
buyurur: (inamp da imanlarina herhangi bir 
haksizlik bula§tirmayanlar var ya, i§te guven 
onlarindir ve onlar dogru yolu bulanlardir.)116 Ve 
§oyle buyurur: (Mutlu olanlara gelince, onlar da 
cennettedirler. Rabbinin diledigi harig, gokler ve 
yer durdukga onlar da orada ebedi kalacaklardir. 
Bu bitmez, tukenmez bir lutuftur.)117 

islam’in di§indaki bu dinlere daha once 
belirttigimiz hak dinin olgutlerini uygulayacak olursak 
-bu kisa sunudan da agikga anla§ilacagi gibi- o 
unsurlann gogunu kaybettiklerini goruruz. 

Bu dinlerin kaybettikleri en buyuk unsur, Allah'i 
birlemektir. Bu dinlerin mensuplari, Allah’a ba§ka 
ilahlari ortak ko§mu§lardir. Ayrica bu bozulmu§ 
dinler insanlara, zaman ve mekana uygun; 
insanlarin dinlerini, irzlarmi, nesillerini, mallarim ve 
kanlarim koruyan bir §eriat sunmaz. Onlari, Allah’in 
emrettigi §eriata yonlendirmez. igindeki geli§ki ve 
tezatlar nedeniyle mensuplarina huzur ve mutluluk 
vermez. 

islam’a gelince onun; Allah’in, kendisi ve 
insanlik igin segtigi kalici hak dinin oldugu ileriki 
bolumlerde agiklanacaktir. 

115 20/Ta-Ha/124 
116 6/el-En’am/82 
11711/Hud/108 
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Bu bolumun ardindan nubuvvetin hakikatini ve 
nubuvvetin delillerini, insanlarin ona olan ihtiyacini 
tamtmamiz; peygamberlerin davetinin asillarim, son 
ve ebedi gagrinin hakikatini agiklamamiz uygun 
olacaktir. 

Peygamberlik Gergegi 

insanin bu dunyada bilmesi gereken en buyuk 
gey onu yoktan vareden ve uzerine nimetter 
yagdiran Rabbini tammaktir. Allah’in mahlukati 
yaratmasindaki en buyuk gaye yalnizca O’na ibadet 
etmeleridir. 

Fakat insan Rabbini gergek anlamda nasil 
tamr? Haklarim ve odevlerini, Rabbine ne gekilde 
ibadet edecegini nasil bilir? insan; hayatm iniginde 
ve gikiginda kendisine yardim eden, hastaligin 
tedavisinde, ilag temininde, mesken bina etmede ve 
benzeri iglerde i§ini goren birini bulur. Fakat diger 
insanlar arasmda ona Rabbini tamtacak ve Rabbine 
nasil ibadet edecegini agiklayacak birini bulamaz. 
Qunku akillar, Allah’in onlardan diledigini tek 
baglarina bilemezler. insan akli, kendisi gibi bir 
begerin diledigini dahi, o dilegini haber vermeden 
bilemezken, Allah’in diledigini nasil bilir? Bu gdrev; 
Allah’in mesajim teblig igin segtigi rasuller ve 
nebilerle simrlidir. Onlardan sonra gelen ve hidayet 
uzere olan peygamberlerin mirasgilari imamlarla 
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smirlidir. Bu imamlar, peygamberlerin metotlarim 
tagirlar ve onlarin izinden yururler. Onlarin adina, 
mesajlarim iletirler. Qunkij insanlarin, dogrudan 
Allah’dan bilgi almasi mumkun degildir. Onlar buna 
gug yetiremezler. Allah Teala goyle buyurur: (Allah 
bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde 
arkasindan konugur, yahut bir elgi gonderip 
izniyle ona diledigini vahyeder. O yucedir, 
hakimdir.)113 Mutlaka Allah’dan geriatmi kullarina 
iletecek bir araci ve elgi olmalidir. Bu elgiler ve 
aracilar, rasuller ve nebilerdir. Melek, Allah'in 
mesajim peygambere tagir. Peygamber de onu 
insanlara iletir. Melek, mesajlari dogrudan insanlara 
tagimaz. Qunku melekler alemi, yapi bakimindan 
insanlar aleminden farklidir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Allah meleklerden de, insanlardan da 
elgiler seger. §uphesiz Allah igitendir, 
gorendir.)119 

Allah’in hikmeti; onunla konu§abilmeleri ve 
kar§i kar§iya gelebilmeleri nedeniyle onu iyice 
anlamalari igin elginin, kendilerine elgi 
gonderilenlerin cinsinden olmasim gerektirmi§tir. 
§ayet elgi meleklerden gonderilmig olsaydi, onunla 
kargi kargiya gelemez ve ondan higbir gey 
alamazlardi.120 Allah Teala goyle buyurur: 

118 42/eg-§ura/51 
119 22/el-Hac/75 
120 Tefsiru'l Kur'ani’l Azim / Ebu’l Fida Ismail bin Kesir El- 
Kuregi (3/64) 
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("Muhammed’e bir melek indirilseydi ya!" 
dediler. Eger biz dyle bir melek indirseydik 
elbette i§ bitirilmi§ olur, artik kendilerine goz bile 
agtirilmazdi. Eger peygamberi bir melek 
kiisaydik muhakkak ki onu insan suretine sokar, 
oniari yine dii§mekte olduklan ku§kuya 
dii§ururduk.)121 Ve §oyle buyurur: ((Rasuliim!) 
Senden once gonderdigimiz biitiin 
peygamberlerde his §uphesiz yemek yerler, 
gar§ilarda dola§irlardi.)122 Ve devaminda §oyle 
buyurur: (Bizimle kar§ila§mayi ummayanlar: Bize 
ya melekier indirilmeliydi ya da Rabbimizi 
gormeliydik, dediler. Andolsun ki onlar kendileri 
hakkinda kibre kapilmi§lar ve azginlikta pek ileri 
gitmi§lerdir.)123 Allah Teala §oyle buyurur: (Senden 
once de, kendilerine vahyettigimiz ki§ilerden 
ba§kasim peygamber olarak gondermedik.)124 
Ve §oyle buyurur: ((Allah’in emirlerini) onlara 
iyice a$iklasin diye her peygamberi yalmz kendi 
kavminin diliyle gonderdik.)125 

Bu rasuller ve nebiler; akil mukemmelligi, fitrat 
duzgunlugu, sozde ve davram§ta dogruluk, 
kendisine verileni iletmede guvenilirlik, insan 
ya§antisim kirletecek §eylerden korunmu§ olma, 

121 6/el-En’am/8-9 
122 25/el-Furkan/20 
123 25/el-Furkan/21 
124 16/en-Nahl/43 
12514/ibrahim/4 
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goze itici gelen ve saglikli zevklerin ho§lanmayacagi 
bedensel kusurlardan uzak olma niteliklerine 
sahiptir.126 Allah onlarin nefislerini ve ahlaklarim 
arindirmi§tir. Onlar, yaratili§ bakimindan insanlarm 
en mukemmelidir. Nefis bakimindan en arinmi§idir. 
Comertlik bakimindan en ustunudur. Allah onlarda, 
guzel ahlaki ve iyi huylari bir araya toplami§tir. 
Yumu§ak huylulugu, ilmi, ho§goruyu, comertligi, 
cesareti ve adaleti onlarda toplami§tir. Boylece bu 
huylarla, kavimleri arasinda diger insanlardan 
ayrilirlar. i§te Salih aleyhisselam’in kavmi... Allah 
Teala’nm bildirdigine gore Salih aleyhisselam’a 
§oyle derler: (Dediler ki: Ey Salih! Sen bundan 
once i$imizde limit beslenen birisiydin. (§imdi) 
babalarimizin taptiklarina tapmaktan bizi 
engelliyor musun?)127 §uayb aleyhisselam’in 
kavmi ise §uayb aleyhisselam’a §oyle der: (Dediler 
ki: Ey §uayb! Babalarimizin taptiklanni, yahut 
mallarimiz hususunda diledigimizi yapmayi terk 
etmemizi sana namazin mi emrediyor? Oysa sen 
yumu§ak huylu ve gok akillism!)128 Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik 
inmeden once kavmi arasinda “el-Emin/Guvenilir” 
lakabiyla me§hur olmu§tur. Rabbi celle ve ala da 
O’nu §oyle nitelendirir. (Muhakkak ki sen yiiksek 

126 Bkz. "Levamiu'l Envar El-Behiyye" (2/265), "El-islam" / 
Ahmed Qelebi (sf 114) 
12711/Hud/62 
12811 /Hud/87 
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bir ahlak uzeresin.)129 Onlar, Allah’in yarattiklari 
arasindan segtikleridir. Allah onlari, mesajmi 
ta§imak ve emniyeti ilerletmek uzere se?mi§ ve 
tercih etmi§tir. Allah Teala §6yle buyurur: (Allah 
peygamberligini kime verecegini daha iyi 
bilir.)130 Ve §oyle buyurur: (Gergekten Allah, 
Adem’i, Nuh’u, ibrahim ve imran’in ailesini segip 
alemlere iistiin kildi.)131 

Bu rasuller ve nebiler, Allah’in onlari 
vasiflandirdigi ustun niteliklere ve tamndiklari yuce 
sifatlara ragmen yine de insandirlar. Diger 
insanlarin ba§ina gelen onlarin da ba§ina gelir. 
Onlar da acikirlar, hastalamrlar, uyurlar, yemek 
yerler, evlenirler ve olurler. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Muhakkak sen de oleceksin, hig 
eiiphesiz onlar da oleceklerdir.)132 Ve §oyle 
buyurur: (Andolsun ki Biz senden once 
peygamberler gondermig, onlara da e§ler ve 
evlatlar vermigizdir.)133 Daha da otesi zulme 
ugrayip oldurulebilir, ulkelerinden gikarilabilirler. 
Allah Teala §oyle buyurur: (Hani o kafirler seni 
tutup baglamak yahut oldiirmek yahut seni 
gikarmak igin sana tuzak kuruyorlardi. Onlar bu 
tuzagi kurarlarken Allah da bunun kargiliginda 

129 68/el-Kalem/4 
130 6/el-En’am/124 
131 3/AI-i lmran/33 
132 39/ez-Zumer/30 
13313/er-Ra'd/38 
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kendilerine tuzak kuruyordu. Allah, tuzak 
kuranlara kar§ilik verenierin en hayirlisidir.)134 
Fakat dunyada ve ahirette sonug ve zafer onlarindir: 
(Allah, (dinine) yardim edene elbette yardim 
eder.)135 Allah Subhanehu §oyle buyurur: (Allah: 
“Andolsun ki ben ve peygamberlerim mutlaka 
galip gelecegiz” diye yazmi§tir. §uphesiz Allah 
giigliidur, galiptir.)136 

Peygamberligin Alametleri 

Peygamberlik, ilimlerin en gereflisini 
ogrenmenin, amellerin en degerlisini ve yucesini 
yerine getirmenin araci oldugu i?in Allah 
Subhanehu, rahmeti geregi o peygambere i§aret 
eden, insanlarin onlari tanimasim saglayan 
alametler yaratmi§tir. Gergekte her bir gagri one 
surenin uzerinde, dogru soyluyorsa dogrulugunu 
belirten, yalanci ise yalanmi ortaya gikaran durumlar 
ve belirtiler gorulur. Peygamberligin alametleri 
goktur. Bunlardan bazilari §u §ekildedir: 

1. Peygamberin, yalmzca Allah’a ibadet etmeye 
ve O'nun digindakilere ibadeti terk etmeye 

134 8/el-Enfal/30 
135 22/el-Hac/40 
136 58/el-Mucadele/21 
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gagirmasidir. Qunku bu Allah'in mahlukati 
yaratigmdaki gayedir. 

2. insanlari kendisine iman etmeye ve Onu 
dogrulamaya, onunla gonderilenlerle amel etmeye 
gagirmasidir. Allah, peygamberi Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e goyle demesini 
emreder: (De ki: "Ey insanlar! Ben Allah’in size, 
hepinize gonderdigi peygamberiyim.")137 

3. Allah'in onu, gegitli peygamberlik delilleriyle 
desteklemesidir. Peygamberin getirdigi mucizeler bu 
delillerdendir. Kavmi onun mucizelerini reddedemez 
ve bir benzerini de getiremez. Musa aleyhisselam’in 
asayi yilana ddnugturdugundeki mucizesi, isa 
aleyhisselam’in -Allah’in izniyle- dogugtan koru ve 
alacaliyi iyilegtirdigi zamanki mucizesi, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’in okuma-yazma 
bilmeyen ummi bir insan olmasina ragmen getirdigi 
Kur’an-i Kerim mucizesi ve peygamberlerin diger 
mucizeleri bunlardandir. Bu delillerden biri de, 
nebilerin ve rasullerin getirdigi apagik gergektir. 
Muhalifleri onu gurutemez ve inkar edemez. Bilakis 
o muhalifler bile, peygamberlerin getirdiginin inkar 
edilmeyecek bir gergek oldugunu bilir. 

Allah’in yalmzca peygamberlere has kildigi hal 
olgunlugu, guzel nitelikler, degerli ozellikler ve 
huylar da bu delillerdendir. 

137 
7/el-A’raf/l 58 
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Yine; Allah’in, muhaliflerine karpi onlara yardim 
etmesi, pagirdiklari §eyi ustun kilmasi bu 
delillerdendir, 

4. Qagrisinm asillarda, rasullerin ve nebilerin 
kendisine gagirdigi asillarla uyu§uyor olmasidir.138 

5. Kendisine ibadete ve ibadet olan bir peyi 
onun ipin yapmaya pagirmamasidir. Kabilesini ve 
grubunu yuceltmeye pagirmamasidir. Allah; 
peygamberi Muhammed’e, insanlara poyle 
soylemesini emreder: (De ki: "Ben size yanimda 
Allah’in hazineleri vardir, demiyorum. Ben gaybi 
da bilmem. Size giiphesiz ben bir melegim de 
demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana 
uyarim.")139 

6. insanlardan, pagrisina karpilik dunyalik bir 
pikar talep etmemesidir. Allah Teala, peygamberleri 
Nuh, Hud, Salih, Lut ve §uayb (Allah’in selami 
onlarin uzerine olsun) hakkinda haber vererek, 
kavimlerine poyle soylediklerini bildirir: (“Ben 
sizden bunun igin herhangi bir iicret de 
istemiyorum. Benim mukafatim ancak alemlerin 
Rabbine aittir.”)140 Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem de kavmine poyle dedi: (De ki: "Buna 
kargilik sizden higbir iicret istemiyorum ve ben 

138 Bkz. Mecmuu'l Fetava / §eyhulislam ibni Teymiyye 
(4/212-213) 
139 6/el-En'am/50 
140 26/e§-$uara/109, 127, 145, 164, 180 
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kendiliginden bir §eyler uyduranlardan da 
degilim.")141 

Niteliklerinden ve peygamberliklerinin 
delillerinden bir bolum zikrettigim bu rasuller ve 
nebiler poktur. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Andolsun ki Biz her ummete: “Allah’a ibadet 
edin, taguttan kaginin” diye bir peygamber 
gondermi§izdir.)142 insanlik onlarla mutlulugu 
bulmu§tur. Tarih, onlarin haberleriyle doludur. 
Dinlerinin kurallari, nesilden nesle nakledilmi§tir ve 
bu kurallar, hak ve adalettir. Yine Nuh kavminin 
tufanla yok olmasi, Firavun’un suda bogulmasi, Lut 
kavminin ba§ina gelen azap, Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem’in du§manlari kar§isindaki zaferi ve 
dininin yayilmasi gibi Allah'in onlara yardimi ve 
du§manlarim helak etmesi de nesilden nesle 
aktarilmi§tir. 

Bunu bilen; onlarin iyilik ve hidayet getirdigini, 
insanlari kendilerine fayda veren §eylere yonelttigini 
ve zarar veren §eylerden sakindirdigim kesin olarak 
bilir. Onlarin ilki Nuh aleyhisselam ve sonuncusu 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’dir. 

141 39/Sad/86 
14216/en-Nahl/36 
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insanlarin Peygamberlere 
ihtiyaci 

Peygamberler, Allah’in kullarina gonderdigi 
elgilerdir. Onlara, Allah’in emirlerini iletirler. O’nun 
emirlerine itaat etmeleri durumunda Allah’in onlar 
igin hazirladigi nimetleri mujdelerler. O’nun 
yasaklarina uymazlarsa ugrayacaklari kalici 
azaptan sakindirirlar. Onlara gegmig ummetlerin 
haberlerini, Rablerinin emrine kargi gelmeleri 
nedeniyle dunyada baglarina gelen azap ve cezayi 
anlatirlar. Bu emirleri ve yasaklari, akillarin tek 
bagma bilmesi mumkun degildir. Bu nedenle Allah; 
insana deger vererek, onlari gereflendirerek ve 
onlarin gikarlanni koruyarak kurallar belirlemig, 
emirler ve yasaklar koymugtur. 

Qunkti insanlar, §ehvetlerinin pe§ine takilip 
haramlari gigneyebilir. insanlara saldirip haklarini 
ellerinden alabilirler. Allah’in onlarin arasma zaman 
zaman elgiler gondermesi derin hikmetindendir. 
Onlara Allah’in emirlerini hatirlatirlar. O’na isyan 
etmekten sakindirirlar. Onlara ogut verirler ve 
ge?mi§tekilerin haberlerini bildirirler. §uphesiz; 
§a§irtici haberler kulaklara gelince ve ilging 
du§unceler zihinleri uyandirinca akillar bundan 
yararlamr. Bilgisi artar ve anlayigi duzelir. Qok 
dinleyen insanm hatirasi gok olur. Hatirasi gok 
olanm duguncesi gok olur. Duguncesi gok olamn 
bilgisi gok olur. Peygamberlerin gonderilmesinden 
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bagka bir yol ve hak duzeninde onlarin bir alternatifi 
yoktur.143 

§eyhulislam ibni Teymiyye144 rahimehullah 
§byle der: Peygamberlik, kulun dunyasinin ve 
ahiretinin islahi igin kagmilmazdir. Ahiretinin islahi 
ancak peygamberin getirdigine uymaktadir. Aym 
gekilde yagaminin ve dunyasinin islahi da ancak 
peygamberin getirdigine uymaktadir. insan, geriata 
kagmilmaz olarak ihtiyag duyar. Qunkij o, iki hareket 
arasindadir: Kendisine fayda veren geyi edinme 
hareketi ve kendisine zarar veren geyi uzaklagtirma 
hareketi. §eriat; insana fayda veren geyi ve zarar 
veren geyi agiklayan igiktir. Allah’in yeryuzundeki 
nuru ve kullari arasindaki adaletidir. igerisine girenin 
guvenlikte oldugu kalesidir. 

§eriat ile istenen, faydali ve zararli geylerin 
duyu ile ayirt edilmesi degildir. Qunku bu, hayvanlar 
igin gegerlidir. E§ek ve deve, arpa ile topragi 
birbirinden ayirip segebilir. Bilakis geriat ile istenen; 
sahibine dunyasinda ve ahiretinde zarar veren filler 
ile, fayda veren filleri ayirmaktir. imamn, tevhidin, 
adaletin, iyilik ve ihsamn, guvenilirligin, iffetin, 
cesaretin, ilmin, sabrin, iyiligi emretmenin ve 

143 A'lamu’n Nubuvve / Ali bin Muhammed El-Maverdi (sf. 
33) 
144 Ahmed bin Abdulhalim bin Abdusselam. ibni Teymiyye 
ismiyle meghur. Hicri 661 yilinda dogdu ve 728 yilinda 
vefat etti. islam alimlerinin buyuklerindendir. Egsiz bir gok 
eseri vardir. 
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kotulukten sakindirmanin, akrabalik bagini 
gozetmenin, anne-babaya iyi davranmanin, 
komgulara iyilik etmenin, haklari yerine getirmenin, 
ibadeti Allah’a has kilmamn, Allah'a tevekkul 
etmenin ve O’ndan yardim dilemenin, kaderine razi 
olmanin, hukmune boyun egmenin, Allah’i ve 
rasullerini bildirdikleri her geyde dogrulamanm ve 
benzerinin faydasi gibi, kulun dunyasi ve ahireti igin 
yararli davramglari bilmesidir. Bunun tersinde ise 
kulun mutsuzlugu, dunyasinda ve ahiretinde zarari 
vardir. 

Peygamberlik olmasaydi; akil, hayattaki yararli 
ve zararli geylerin ayrintisim bilemezdi. Allah’in 
kullarina olan nimetlerinin en buyugu ve onlara 
lutfunun en degerlisi, onlara elgiler gondermesidir. 
Onlara kitaplar indirmesi ve dogru yolu 
agiklamasidir. §ayet bu boyle olmasaydi onlar 
hayvanlar seviyesinde ve hayvanlardan daha kotu 
bir halde olurdu. Allah’in mesajmi kabul eden ve 
onun uzerinde dosdogru yuruyen, insanlarin en 
iyilerindendir. Kim de reddederse ve onun di§ina 
pikarsa insanlarin, en kotulerindendir. Kopekten ve 
domuzdan daha kotu bir durumdadir. Her degersiz 
§eyden daha degersizdir. Yeryuzu ehli igin kalicilik 
ancak iglerinde bulunan peygamberligin izleri iledir. 
Peygamberlerin izleri yeryuzunden tamamen yok 
olup, hidayet yollarinm igaretleri silinince; Allah, ulvi 
ve sufli alemleri yikarve kiyameti koparir. 

Yeryuzu ehlinin peygambere ihtiyaci; gunege ve 
aya, ruzgara ve yagmura olan ihtiyaci gibi degildir. 
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insanin, hayatina ihtiyaci gibi degildir. Gozun i§iga, 
bedenin yiyecek ve igecege ihtiyaci gibi de degildir. 
Bilakis bunlardan daha buyuktur. Tahmin edilen ve 
akla gelen her §eye ihtiyagtan daha §iddetlidir. 
Peygamberler (Allah’in salat ve selami onlarin 
uzerine olsun), Allah Teala ile kullari arasinda 
emrini ve yasagim iletmede aracidirlar. Onlar, Allah 
ile kullari arasinda elgidirler. Onlarin sonuncusu ve 
efendisi, Rabbi katinda en degerli olam, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Allah O’nu, alemlere 
rahmet ve butun yaratilmi§lara huccet olarak 
gondermi§tir. O’na itaat etmeyi ve O’nu sevmeyi, 
O’na saygi duymayi ve O’nu desteklemeyi, O’nun 
haklarim yerine getirmeyi kullari uzerine farz 
kilmi§tir. Butun nebiler ve rasullerden, kendisine 
ula§malari halinde O’na iman etmeleri ve uymalari 
uzerine ahit ve soz almi§, kendilerine uyan 
mu’minlerden de bu konuda soz almalarim onlara 
emretmi§tir. Allah O’nu, kiyametin hemen 
oncesinde, mujdeci ve uyarici, izniyle Allah'a 
(jagiran ve aydinlatan bir i§ik kaynagi olarak 
gondermi§tir. O’nunla peygamberligi sona 
erdirmi§tir. O’nunla sapikliktan hidayete yoneltmi§ 
ve cehaletten pikararak bilgilendirmi§tir. O’nun 
peygamberligi ile kor gozleri, sagir kulaklari ve 
kapali kalpleri a?mi§tir. Yeryuzu, karanliktan sonra 
O'nun peygamberligi ile aydinlanmi§ ve 
dagimkliktan sonra kalpler birbirine isinmi?tir. Allah 
O’nunla egri milleti duzeltmi§ ve aydinlik yolu 
a?iklami§tir. O’nun gogsunu ferahlatmi§, yukunu 



Islam: Usulleri ve Prensipleri 85 

hafifletmi§ ve zikrini yukseltmi§tir. Zilleti ve a§agiligi, 
O’na muhalefet edenlerin uzerine kilmi§tir. O’nu 
peygamberlerin gelmedigi ve yok oldugu, sozlerin 
garpitilip §eriatlarin degi§tirildigi, her kavmin kendi 
gdru§unun zulmune dayandigi, bozuk goru§leri ve 
hevalari ile kullari arasinda Allah hakkinda hukum 
verdikleri bir donemde gondermi§tir. Allah, O’nunla 
insanlari hidayete erdirmi§ ve yollari agiklami§tir. 
O’nunla insanlari karanliklardan aydinliga 
gikarmi§tir. Kurtulu§ ehli ile gunah ehlini O’nunla 
ayirmi§tir. O’nun yolunda ilerleyen hidayeti 
bulmu§tur. O’nun yolundan gikan da sapitmif ve 
haddini a§mi§tir. Allah O’na, diger rasullere ve 
nebilere salat ve selam eylesin.145 

insanin, peygambere ihtiyacmi §u §ekilde 
ozetleyebiliriz: 

1- O, yaratilmi§ ve yeti§tirilmi§ bir insandir. 
Mutlaka yaraticisim tammasi, ondan ne istedigini ve 
nigin yaratildigini bilmesi gerekir. insan tek ba§ma 
bunu bilemez. Bunun igin, nebileri ve rasulleri 
bilmesinin ve onlarin getirdigi hidayet ve nuru 
bilmesinin diginda bir yol yoktur. 

2- insan, beden ve ruhtan olu§mu§tur. Bedenin 
gidasi, bulabildigi yiyecek ve igecektir. Ruhun 
gidasim ise, yaraticisi belirlemi§tir. Bu da, dogru din 

145 Kaide fi Vucubi'l I'tisam bi'r Risale / §eyhulislam ibni 
Teymiyye. Bkz. Mecmuu’l Fetava (19/99-102), Bkz. 
Levamiu'l EnvSr El-Behiyye (2/261-263) 
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ve salih ameldir. Nebiler ve rasuller dogru dini 
getirmig ve salih amele yonlendirmigtir. 

3- insan, fitrati geregi dine ihtiyag duyar. 
mutlaka uyacagi bir dini olmalidir. Bu din de, 
mutlaka dogru olmalidir. Nebilere ve rasullere 
inanmamn, onlarin getirdigine i'man etmenin diginda 
dogru dine gbturecek bir yol yoktur. 

4- insan; dunyada Allah'in rizasina, ahirette de 
cennetine ve nimetine ulagtiracak yolu bilmeye 
muhtagtir. Ancak nebiler ve rasuller bu yola yoneltir 
ve yonlendirir. 

5- insanin kendisi zayiftir. Ve bir gok dugman 
onu gozetlemektedir. $eytan onu yoldan gikarmak 
ister. Kotu arkadaglar ona girkini guzel gosterir. 
Kotulugu emreden bir nefis vardir. Bu nedenle o, 
kendisini dugmanlarinin tuzagindan koruyacak bir 
geye muhtagtir. Nebiler ve rasuller, buna yoneltir ve 
bunu ona en guzel gekilde agiklar. 

6- insan, yaratiligi geregi medenidir. insanlarla 
bir arada bulunmasmm ve onlarla birlikte 
yagamasinm mutlaka bir takim kurallari olmalidir ki 
insanlar adaleti ve hakki gozetsinler. Degilse 
hayatlari, orman hayati gibi olur. Bu kurallar agiriya 
kagmadan ve ihmal etmeden her hak sahibinin 
hakkini korumalidir. Bu kapsamli kurallari da ancak 
nebiler ve rasuller getirir. 

7- insan; nefsi agidan huzur ve guvenligi 
saglayacak gergek mutluluk faktorlerine onu 
yonlendirecek geyleri bilmeye muhtagtir. igte bu, 
nebilerin ve rasullerin yonlendirdigi geydir. 
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insanlarin, nebilere ve rasullere ihtiyacim 
agikladiktan sonra ahireti zikretmemiz ahirete igaret 
eden delilleri ve kamtlari agiklamamiz uygun 
olacaktir. 

Ah i ret 

Her insan, kagimlmaz olarak olecegini kesinlikle 
bilir. Fakat olumden sonraki hali ne olacaktir? Mutlu 
mu yoksa mutsuz mu olacaktir? Milletlerin ve 
halklarin bir gogu, oldukten sonra yeniden 
diriltileceklerine, yaptiklari uzerine hesaba 
gekileceklerine ve yaptiklari hayirsa hayir, §erse §er 
bulacaklarina inamr.146 Bu olayi, yani yeniden 
dirilmeyi ve hesaba gekilmeyi, saglikli akillar onaylar 
ve ilahi geriatlar destekler. Bu inang §u ug temel 
uzerine kurulmugtur: 

1- Allah Subhanehu’nun ilminin, kusursuz 
oldugunu onaylama. 

2- Allah Subhanehu’nun kudretinin kusursuz 
oldugunu onaylama. 

3- Allah Subhanehu'nun hikmetinin kusursuz 
oldugunu onaylama.147 

14b Bkz. El-Cevabu's Sahih (4/96) 
147 Bkz. El-Fevaid / ibnu'l Kayyim (sf.6-7) 
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Oldukten sonra yeniden dirilmeyi ispat etmede 
nakli ve akli deliller birbirini desteklemektedir. Bu 
delillerden bazilari §u §ekildedir. 

1- Goklerin ve yerin yaratili§im oluleri diriltmeye 
delil olarak getirmek. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Peki, goklerle yeri yaratmi§ ve onlari 
yaratmaktan dolayi yorulmami? olan Allah’m, 
oluleri diriltmeye de kadir oldugunu gormezler 
mi? Evet, muhakkak ki O, her §eye gucu 
yetendir.)148 Ve §oyle buyurur: (Goklerle yeri 
yaratan, onlar gibisini yaratmaya kadir degil 
midir? Evet. Ve O, biricik yaratandir, her §eyi en 
iyi bilendir.)149 

2- Allah’in; mahlukati, daha once bir benzeri 
olmadan yaratmasindaki kudretini tekrar bir kez 
daha yaratma kudretine delil olarak getirmek. 
Yoktan var etmeye gucu yetenin tekrar yaratmaya 
daha ?ok gucu yeter. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Yaratiklari ilkin yoktan var eden sonra da onu 
tekrar iade eden O’dur. Ve bu O’na gore daha 
kolaydir.)150 Ve §oyle buyurur: (Kendi yaratili§ini 
unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: 
"Quriimu§ kemikleri kirn diriltecektir?" De ki: "O, 
her tiirlu yaratmayi en iyi bilendir.")151 

148 46/el-Ahkaf/33 
149 36/Yasin/81 
150 30/er-Rum/27 
151 36/Yasin/78-79 
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3- insamn, bu eksiksiz pekliyle; organlariyla ve 
gucuyfe; etten ve kemikten, damarlardan ve 
sinirlerden, agikliklardan ve aletlerden, bilgilerden 
ve iradelerden, uretimlerden olu§an nitelikleriyle en 
guzel bipimde yaratilmasi, Allah’in oluleri diriltme 
kudretine en buyuk delil tepkil eder. 

4- Dunya hayatinda oluleri diriltmeyi Allah 
Subhanehu’nun ahirette oluleri diriltme kudretine 
delil getirmek. Allah’in, peygamberlerine indirdigi 
ilahi kitaplarda bununla ilgili haberler gelmiptir. 
Olulerin -Allah’in izniyle- ibrahim aleyhisselam ve 
isa aleyhisselam tarafindan diriltilmesi ve benzeri bir 
pok haber bunlardandir. 

5- Allah’in yeniden diriltmeye ve bir araya 
toplamaya benzeyen olaylardaki kudretini, oluleri 
diriltme kudretine delil getirmek. Bu olaylardan 
bazilari poyledir: 

a- Allah’in ihsam bedenin her bolgesinde 
dagilmip durumda bulunan bir damla meniden 
yaratmasi. Bu nedenle butun organlar cinsel ilipkinin 
zevkine ortak olur. Allah bu meni damlasim bedenin 
her kopesinden toplayarak bir araya getirir. Sonra o 
damla pikar ve rahme yerlepir. Allah ondan insam 
yaratir. Bu parpalar ayri iken onlari bir araya 
toplayan ve ondan da o §ahsi olupturanm, bu 
parpalar olum ile tekrar ayrilinca onlari yeniden 
toplayip bir araya getirmesi nasil imkansiz olabilir? 
Allah azze ve cede §oyle buyurur: (Soyleyin 
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oyleyse doktugunuz meni nedir? Onu siz mi 
yaratiyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?)152 

b- Her gegidiyle bitki tohumlari islak topraga 
dugunce ve uzerini toprak ve su kaplayinca, akli 
bakiga gore gurumesi ve bozulmasi gerekir. Qiinku 
su ve topraktan biri gurumenin gergeklegmesi igin 
yeterlidir. ikisi birlikte olunca gurumenin olmasi daha 
evladir. Fakat o tohum bozulmaz. Bilakis korunmug 
olarak kalir. Sonra rutubet artinca tohum yarilir ve 
ondan bitki gikar. Peki bu, kusursuz bir kudrete ve 
kapsamli bir hikmete igaret etmez mi? Bu kudret ve 
hikmet sahibi ilah, pargalari birlegtirmekten ve 
organlari yerlegtirmekten nasil aciz olur? Allah 
Teala goyle buyurur: (§imdi bana ektiginizi haber 
verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren 
biz miyiz?)153 Bunun bir benzeri de Allah Teala’mn 
gu ayetidir: (Sen yeryuzunii kupkuru ve olii bir 
halde gorursiin. Fakat biz, iizerine yagmur 
indirdigimizde o, kipirdanir, kabanr ve her 
gegitten ig agici bitkiler verir.)154 

6- Her geyi bilen, kudret ve hikmet sahibi 
yaratici, mahlukati bog yere yaratmaktan ve bagi 
bog birakmaktan munezzehtir. Allah celle celaluhu 
goyle buyurur: (Gogii, yeri ve ikisi arasmdakileri 
biz bog yere yaratmadik. Bu, inkar edenlerin 
zanmdir. Vay o inkar edenlerin ategteki 

152 56/el-Vakia/58-59 
153 56/el-Vakia/63-64 
154 22/el-Hacc/5 
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haline!)155 Bilakis onlari buyuk bir hikmet ve yuce 
bir amag igin yaratmigtir. §oyle buyurur: (Ben 
cinleri ve insanlari ancak, bana kulluk etsinler 
diye yarattim.)156 Bu ilahin katinda kendisine itaat 
edenle kendisine isyan edenin egit olmasi O’na 
yakigmaz. Allah Teala goyle buyurur: (Yoksa biz, 
iman edip de iyi igler yapanlari, yeryiizunde 
bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacagiz? Veya 
korkanlari yoldan gikanlar gibi mi sayacagiz?)157 
Bu nedenle, hikmetinin kusursuzlugu ve kargi 
konulmaz gucunun buyuklugu geregi; her insana 
amelinin kargiligim vermek; iyilik yapam 
sevaplandirmak, kotuluk yapana azap etmek igin 
Kiyamet gunu insanlari yeniden diriltir. Allah Teala 
goyle buyurur: (Allah’in gergek bir va’di olarak 
hepinizin ddniifu ancak O’nadir. Qiinkii O, 
mahlukati once yaratir, sonra da iman edip iyi 
i$ler yapanlara adaletle mukafat vermek igin 
(huzuruna) geri gevirir. Kafir olanlara gelince, 
inkar etmekte olduklari geylerden otiirii onlar 
igin kaynar sudan bir igki ve elem verici bir azap 
vardir.)158 

155 38/S’ad/27 
156 51/ez-Zariyat/56 
157 38/Sad/28 
158 10/Yunus/4, Gegen konular igin bkz. “El-Fevaid" / 
Ibnu'l Kayyim (sf. 6,9), “Et-Tefsiru'l Kebir” / Er-Razi 
(2/113-116) 
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Ahiret giiniine ve oldukten sonra yeniden 
dirilmeye inanmanm, fert ve toplum uzerinde bir gok 
etkisi vardir, Bu etkilerden bazilari §u gekildedir: 

1- insanin bu gunun mukafatmi arzulayarak, 
Allah’a itaate gayret etmesi ve bu gunun cezasindan 
korkarak O'na isyandan uzak durmasidir. 

2- Ahiret guniine imanda; mil’min, ahiret 
nimetlerini ve miikafatmi umarak kagirdigi diinya 
nimetleri ve dunya mail igin teselli bulur. 

3- insan, ahiret guniine inanmakla, oliimden 
sonra ne olacagim bilir. Amelinin kargiligim; iyi ise 
iyi, kotii ise kotii bulacagim, hesaba gekilmek igin 
durdurulacagim, kendisine zulmedenden hakkimn 
alinacagini, kendisinden de zulmettigi ve haklarim 
gignedigi kigilerin haklarmin alinacagini bilir. 

4- Allah’a ve ahiret guniine iman, insanlik igin 
guvenligin azaldigi ve savaglarin hig bitmedigi bir 
zamanda bang ve guvenlik saglar. Qiinkii Allah’a ve 
ahiret giinune inanmak; insani, gizli ve agikar 
hallerinde kotiilugiinii bagkalarmdan geri tutmaya 
zorlar. Hatta, kalbinde gizledigine igleyerek -§ayet 
varsa- kotii niyeti dogmadan yok eder. 

5- Ahiret guniine inanmak; insani bagkalarina 
zulmetmekten ve haklarim gignemekten alikoyar. 
insanlar ahiret giinune inamnca birbirlerine 
zulmetmekten uzak olurlar ve haklari korunur. 

6- Ahiret guniine inanmak; insanin diinyaya, 
hayatin tiimii olarak degil, bilakis hayatin 
agamalarindan biri olarak bakmasim saglar. 
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Bu bolumun sonunda kilisede galigirken 
Musluman olan ve ahiret gunune imanin meyvesini 
goren Amerikali Hiristiyan Win Bet'in gu sbzunu 
gahit olarak zikretmemiz uygun olacaktir. §oyle der: 
“§imdi ben, hayatimi meggul eden gu dort sorunun 
cevabim biliyorum: Ben kimim? Ne istiyorum? Nigin 
geldim? Nereye gidiyorum?’’159 

Peygamberlerin Davetinin 
Asillari 

Butun nebiler ve rasuller, genel asillara davette 
birlegmigtir.160 Bu asillardan bazilari gu gekildedir: 
Allah’a, meleklerine, kitaplarma, peygamberlerine, 
ahiret gunune, hayir ve gerri ile kadere iman. Tek ve 
ortagi olmayan Allah’a ibadeti, O’nun yoluna uymayi 
ve aykiri yollara uymamayi emretmek; dort geyi; 
gizli ve agikar kotulukleri, gunahi, haksiz yere 
zulmetmeyi, Allah’a ortak kogmayi ve putlara ibadet 
etmeyi haram kilmak... Egi ve gocugu, ortagi, dengi 
ve benzeri olmaktan Allah'i tenzih etmek; Allah 
hakkinda gergegin diginda konugmayi yasaklamak; 

159 Mecelletu'd Da'veti's Suudiyye, Sayi: 1722 Tarih: 
19.09.1420 Hicri (sf. 37) 
160 §u surelerin belirtilen ayetlerinde, bu genel asillara 
igaret edilmigtir: 2/el-Bakara/285,286; 6/el- 
En'am/151,153; 7/el-A’raf/33; 17/el-isra/23,38 
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gocuklari oldurmeyi haram kilmak, haksiz yere cana 
kiymayi haram kilmak, faizi ve yetim mall yemeyi 
yasaklamak, anlagmalarda, olgu ve tartida 
guvenilirligi; anne-babaya iyiligi, insanlar arasinda 
adaleti, sozde ve davramgta dogrulugu emretmek, 
israfi, buyuklenmeyi ve insanlarin malim haksiz yere 
yemeyi yasaklamak. ibnu’l Kayyim161 rahimehullah 
§oyle der: “Aralarinda farkliliklar olsa da geriatlarm 
hepsi asillarda birlegir ve guzelligi akillara yerlegir. 
Gergekte oldugundan bagka gekilde olsaydi hikmet, 
maslahat ve rahmetin digina gikardi. Daha da otesi, 
getirdiginin tersine bir gekilde olmasi imkansizdir. 
(Eger hak, onlarin kotii istek ve arzularina 
uysaydi, mutlaka gokler ve yer ile bunlarda 
bulunanlar bozulur giderdi.)162 Hakimler 
Hakimi’nin geriatinm onda var olamn aksi ile 
reddedilmesini akil sahibi nasil olur da mumkun 
gorebilir?”163 

Bu nedenle, peygamberlerin dini bir idi. Allah 
Teala §oyle buyurur: (Ey peygamber! Temiz olan 
§eyierden yeyin ve salih amel i§leyin. Ben sizin 
yaptiklarinizi hakkiyla bilmekteyim. §iiphesiz bu 

161 Muhammed b. Ebi Bekr b. Eyyub Ez-Zer'i. Hicri 691 
yilmda dogdu ve 751 yilinda vefat etti. Islam alimlerinin 
buyuklerindendir. Qok degerli eserleri vardir. 
162 2 3/el-Mu’minun/71 
163 Miftahu Dari’s SeSde (2/383). Bkz. El-Cevabu’s Sahih 
li Men Bedelde Dine'l Mesih (4/322) ve Lev§miu'l Envar; 
es-Sefarini (2/263) 
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insanlar bir tek ummet olarak sizin ummetinizdir. 
Ben de sizin Rabbinizim. Oyle ise benden 
sakinin.)164 Ve goyle buyurur: (“Dini ayakta tutun 
ve onda ayriliga dii§meyin” diye Nuh’a tavsiye 
ettigini, sana vahyettigimizi, ibrahim’e, Musa’ya 
ve Isa’ya tavsiye ettigimizi Allah size de din 
kildi.)165 

Daha da otesi din ile amaglanan; kullarm, 
kendisi igin yaratildiklari, tek ve ortagi olmayan 
Rablerine ibadete ulagmalaridir.166 Onlarigin, yerine 
getirmeleri gereken haklar koyar ve gorevler belirler. 
Onlari, bu amaca ulagtiracak araglarla destekler. 

Kulu paramparga yapmayan; kulun kigiligine; 
fitrati, ruhu ve gevresindeki kainat arasmda 
gatigmaya goturecek bir gizofreni hastaligi isabet 
ettirmeyen ilahi bir metoda uygun olarak dunya ve 
ahiret mutlulugunu ve Allah rizasmin 
gergeklegmesini saglar. Butun peygamberler ilahi 
dine gagirir. Bu din, insanliga iman edecegi bir 
inang esasi ve hayati boyunca uzerinde yuruyecegi 
bir geriat sunar. Bu nedenle Tevrat, inangtan ve 
geriattan oluguyordu. Mensuplari, onun hukmune 
bagvurmakla sorumlu tutulmugtu. Allah Teala goyle 
buyurur: (Biz, iginde dogruya rehberlik ve nur 
oldugu halde Tevrat’i indirdik. Kendilerini 
(Allah’a) vermig peygamberler onunla 

164 23/el-Mu'minun/51-52 
165 42/eg-§ura/13 
166 Mecmuu'l Fetava / §eyhulislam ibni Teymiyye (2/6) 
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Yahudilere hiikmederlerdi. Ailah’m kitabmi 
korumalari kendilerinden istendigi i$in Rablerine 
teslim olmu§ zahitler ve bilginler de...)167 Sonra; 
iginde hidayet ve nur olan, kendinden onceki 
Tevrat’i tasdik eden incil ile birlikte isa aleyhisselam 
geldi. Allah celle ve ala §oyle buyurur: (Kendinden 
once gelen Tevrat’i dogrulayici olarak 
peygamberlerin izleri uzerine, Meryem oglu 
isa’yi ardindan gonderdik. Biz O’na iginde 
hidayet ve nur olan incil’i verdik.)168 Daha sonra, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden 
onceki §eriatlara egemen olan ve onlann hukmunu 
ortadan kaldiran son §eriati ve eksiksiz dini getirdi. 
Allah O’na, kendinden onceki kitaplari tasdik eden 
Kur’an’i verdi. Allah Teala §oyle buyurur: (Biz sana 
da Kitabi hak ile, kendinden once indirilen 
kitaplari dogrulayici ve onlara kar§i bir §ahit 
olmak uzere indirdik. O halde aralarinda Allah’m 
indirdigi ile hukmet. Sana gelen hakki birakip 
onlarin heveslerine uyma!)169 Ve Allah Subhanehu 
ve Teala; Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve 
beraberlerindeki mu’minlerin gegmi§ nebilerin ve 
rasullerin iman ettigi gibi O’na iman ettigini agikladi. 
Allah celle ve ala §oyle buyurur: (O peygamber, 
kendisine Rabbinden indirilene iman etti. 
Mii’minler de. Onlarin her biri, Allah’a, 

167 5/el-Maide/44 
168 5/el-Maide/46 
169 5/el-Maide/48 



islam: Usulleri ve Prensipleri 97 

meleklerine, kitaplarina, peygamberlerine inandi. 
“Allah’m peygamberlerinden higbiri arasinda 
ayirim yapmayiz. igittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz 
affina sigindik! Donu§ sanadir” dediler. )170 

Olumsuz Qagri* 

Yahudilik, Hiristiyanlik, Mecusilik, Zerdugtluk ve 
ge§itli putperestlikler gibi dinlerin durumunu 
sundugumuz gegmi§ bolumler; insanligm, miladi 
altinci yuzyildaki halini agiklamaktadir.171 Din 
bozulmu§; siyasi, toplumsal ve ekonomik durumlar 
bozulmu§... Kanli sava§lar yayilmi§, baski ortaya 
gikmi§... insanlik tam bir zifiri karanligin iginde 
yagamakta... Kufur ve cehalet nedeniyle kalpler 
kararmi§, ahlak kirlenmi§, namuslar lekelenmig ve 
haklar gignenmi§, karada ve denizde bozgunculuk 
ba§ gostermi?... Oyle ki akilli bir kimse du§unse; 
Allah, insanligm yolunu aydinlatmak ve onlari dogru 
yola yonlendirmek igin peygamberlik ve hidayet 
me§alesini ta§iyan yuce bir reformcu ile imdadma 
yeti§mezse o dbnemde insanligm olmek uzere 

170 2/el-Bakara/285 
Daha gem§ bilgi igin bkz. "Er-Rahiku'l Mahtum" / 

Safiyyurrahman El-Mubarekfuri 
171 Bu kitaptaki, "Gegmi§ Dinlerin Durumu" bolumune 
bakiniz 
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oldugunun ve gokug alametlerinin goruldugunun 

farkina varir. igte o zaman, Yiice Beyt’in bulundugu 

Mekke-i Mukerreme’den ebedi peygamberlik 

nurunun dogmasina izin verdi. Mekke ortami; girk, 

cehalet, zulum ve baski bakimindan diger insanlik 

gevrelerinin bir benzeri idi. Bununla birlikte diger 

gevrelerden birgok yonuyle ayrilmaktaydi. 

Bunlardan bazilari gu gekildedir: 

1. Yunan, Roma ve Hint felsefelerinin 

guphelerinden etkilenmemig saf bir gevre idi. 

Fertlerini agirbaglilik, parlak zihin ve yaratici ki§ilikle 

donatiyordu. 
2. Dunyamn tarn ortasmda bulunmaktadir. 

Avrupa, Asya ve Afrika’nin ortasmda bir yerdedir. 

Bu, ebedi gagrinm kisa zamanda bu kitalara 
ulagmasinda ve hizla yayiimasinda onemli bir etken 

olmugtur. 
3. Guvenli bir beldedir. Ebrehe iggal etmek 

istedigi zaman Allah onu korumugtur. Fars ve Rum 

gibi komgu imparatorluklar onu yonetimi altina 

alamamigtir. Bilakis, kuzeye ve guneye ticareti dahi 

guvende olmugtur. Butun bunlar, bu gerefli 
peygamberin gonderigine hazirlik idi. Allah, Mekke 
ehline bu nimeti hatirlatarak goyle buyurmugtur: (Biz 
onlari, kendi katimizdan bir rizik olarak her geyin 
uriinlerinin toplamp getirildigi, guvenli, 
dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mukerreme’ye) 
yerlegtirmedik mi?)172 

172 28/el-Kasas/57 
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4. Qol gevresi idi. Bu da; comertlik, komguyu 
koruma, namusuna duyarlilik ve benzeri ovguye 
layik niteliklerden bir gogunu korumugtu. Bu 
ozellikler onu, ebedi gagri igin en uygun yer olmaya 
layik kifmigti. Allah; bu yuce mekandan; guzel 
konugmasi, belagati ve guzel ahlaki ile unlenen 
geref ve ustunluk sahibi Kureyg kabilesinden; 
nebilerin ve rasullerin sonuncusu olmak uzere 
peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i 
segti. Miladi altinci yuzyilda, yaklagik 570 yilinda 
dunyaya geldi. Yetim olarak buyudu. Sonra annesi 
ve dedesi dldu. O zaman alti ya§indaydi. Amcasi 
Ebu Talip bakimini ustlendi. Yetim olarak buyudu. 
Uzerinde ustunluk alametleri goruluyordu. 
Aligkanhklari, ahlaki ve ozellikleri kavminin 
adetlerinden farkli idi. Konu§masinda yalan 
soylemez, kimseye eziyet etmezdi. Dogruluk, iffet ve 
guvenilirlikle tanindi. Oyle ki; kendi kavmine mensup 
bir gok kigi degerli mallarim O'na emanet ediyor, 
O'na birakiyordu. O da, kendi malim ve canini korur 
gibi onlari koruyordu. Bu, onlarin kendisini “el-emin/ 
guvenilir insan" olarak adlandirmalarina yol agti. 
Haya sahibi idi. Buluga erdiginden beri kimseye 
bedenini giplak olarak gostermemi§ti. Temiz ve 
takvali idi. Kavminde gordugu putlara ibadet, igki 
igme, kan dokme gibi durumlar ona aci veriyordu. 
Kavminin iglerinden razi olduguna onlarla birlikte 
katiliyordu. Arsizlik ve gunahkarlik hallerinde 
onlardan uzaklagiyordu. Yetimlere ve dullara yardtm 
ediyor, aglari doyuruyordu... Yagi kirka 



100 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

yaklagtiginda gevresindeki kotuluge tahammulu 
kalmamigti. Butun vaktini Rabbine ibadete vermeye 
ve O’ndan, kendisini dogru yola iletmesini istemeye 
bagladi. O, bu hal uzere iken, meleklerden bir melek 
Rabbinden kendisine vahiy getirdi. Bu dini insanlara 
iletmesini, Rablerine ibadete ve O’nun digindaki 
geylere ibadeti terk etmeye gagirmasmi emretti. Bu 
gagri gunden giine, yildan yila surdu. Sonunda 
Allah, insanhk igin bu dini kemale erdirdi ve 
uzerlerine nimeti butunuyle tamamladi. Rolu 
tamamlamnca Allah O’nu vefat ettirdi. Olumu aninda 
altmig ug yagindaydi. Kirk yil peygamberlikten once, 
yirmi ug yil da nebi ve rasul olarak yagamigti. 
Peygamberlerin hallerini inceleyen ve tarihlerini 
okuyan kesin olarak gunu bilir ki; peygamberlerden 
her birinin peygamberliginin sabit oldugu yolla 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
peygamberliginin de sabit olmasi daha evladir. 
Musa ve isa aleyhisselam’in peygamberliklerinin 
nasil nakledildigini aragtirinca, tevatur yoluyla 
nakledildigini bilirsin. Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem’in peygamberliginin nakledildigi tevatur 
yolu; daha buyuk ve daha saglam, zaman 
bakimindan daha yakmdir. 

Yine mucizelerinin ve delillerinin nakledildigi 
tevatur gekli de aymdir. Bilakis bu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e gelince daha buyuktur. 
Qunku O’nun mucizeleri daha goktur. Mucizelerinin 
en buyugu de yazili ve sesli olarak tevatur yoluyla 
hala nakledilmekte olan bu Yiice Kur’an’dir. 
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Musa aleyhisselam ve isa aleyhisselam'in 
getirdikleri ile Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in getirdigi dogru inanci, saglam hukumleri ve 
faydali ilimleri karpilaptiran onlarin hepsinin bir 
kaynaktan, peygamberlik kaynagindan piktigmi 
anlar. 

Peygamberlere uyanlarin halleri ile Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e uyanlarin hallerini 
karpilaptiran onlarin insanlar ipin en hayirli insanlar 
oldugunu bilir. Daha da otesi onlar, peygamberlere 
uyanlar arasinda kendilerinden sonrakilere etki 
bakimindan en buyukturler. Tevhidi ve adaleti 
yaymiplardir. Gupsuzlere ve fakirlere rahmet 
idiler.173 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
peygamberligine delil olarak getirilebilecek daha pok 
pey istiyorsan sana Ali b. Rabban et-Taberi’nin 
Hiristiyanken buldugu ve Musluman olmasina sebep 
olan delilleri ve alametleri aktarayim. Bu deliller 
punlardir: 

1- Butun peygamberlerin yaptigina uygun 
olarak yalmzca Allah’a ibadete ve O’nun 
dipindakilere ibadeti terk etmeye gagirmiptir. 

2- Ancak Allah’in peygamberlerinin 
getirebilecegi apagik mucizeler gostermiptir. 

173 Bkz, "Mecmuu'l Fetava" / §eyhulislam ibni Teymiyye 
(4/201,211), "ifhamu'l Yehud" / Samuel El-Magribi (sf. 
58,59) 
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3- Gelecekte olacak olaylar bildirmip ve bu 
olaylar bildirdigi gibi olmuptur. 

4- Dunya ve dunya devletleri ile ilgili bir pok olay 
bildirmip ve bunlar bildirdigi gibi gerpeklepmiptir. 

5- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
getirdigi kitap -Kur’an- peygamberlik mucizelerinden 
biridir. Qunku o, en belig kitaptir. Allah onu 
okumayan ve yazmayan urnmi bir kipiye indirmip ve 
bir benzerini ya da ondan bir surenin bir benzerini 
getirmeleri konusunda en duzgun konupan insanlara 
meydan okumuptur. Ve punku Allah; onun 
korunmasim ustlenmip, onunla dogru inanci 
korumu§tur. En kusursuz §eriati onun ipine 
yerle§tirmi§ ve onunla en ustun ummeti kurmu§tur. 

6- O, peygamberlerin sonuncusudur. §ayet 
gonderilmemi§ olsaydi, O’nun gonderilecegini 
mujdeleyen peygamberlerin peygamberlikleri batil 
olurdu. 

7- Peygamberler; ortaya pikmasmdan pok uzun 
sure once O’nu haber vermiplerdir. Peygamber 
olarak gonderilipini, beldesini, milletlerin ve krallarin 
O’na ve ummetine boyun egecegini tammlamiplar 
ve dininin yayilacagim belirtmiplerdir. 

8- O’nunla savapan milletlere karpi zafer 
kazanmasi peygamberligin iparetlerinden biridir. 
Qunku yalanci bir pahsin, Allah tarafindan 
gonderilmip bir peygamber oldugunu one surmesi 
ve sonra da Allah’in O’nu zafer ve hukumranlikla, 
dupmanlarina karpi ustunlukle, davetinin yayilmasi 
ve taraftarlarimn pogalmasiyla desteklemesi 
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kesinlikle imkansizdir. Qunku bu, ancak dogruyu 
soyleyen bir peygamberin eliyle gerpeklepebilir. 

9- ibadet hayati, iffeti, dogrulugu, ovguye layik 
yapantisi, sunnetleri ve periati; butun bunlar ancak 
bir peygamberde toplanabilir. 

Dogru yolu bulan bu insan, bu delilleri saydiktan 
sonra poyle der: “Bunlar, parlak nitelikler ve yeterli 
delillerdir. Bunlari tapiyanm peygamberligi kesindir. 
O’nu dogrulamak vaciptir. Bunlari reddedenin ve 
inkar edenin pabasi bopa gitmiptir, dunya ve 
ahiretini zarara ugratmiptir.”174 

Bu bolumun sonunda Sana iki pahitlik 
sunacagim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 
ile aym pagda yapamip olan gepmipteki Rum 
kralmin pahitligi ve bu pagda yapayan ingiliz 
misyoner John Sent'in pahitligi... 

Birinci pahitlik: Herakl’in pahitligi. Buhari 
rahimehullah, Ebu Sufyan b. Harb’in Rum Krali 
kendisini pagirdigindaki kissasim zikrederek poyle 
buyurur: “Ebu’l Yeman el-Hakem b. Nafi’; kendisine 
$uayb'in Zuhri’den bildirdigini, ona da Ubeydullah b. 
Abdullah b. Utbe b. Mes’ud’un Abdullah b. 
Abbas’tan punu haber verdigini bildirir: Ebu Sufyan 
b. Harb, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 

174 Ed-Din ve’d Devle fi Isbati Nubuvveti Nebiyyina 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem / Ali b. Rabben et- 
Taberi (sf. 47) Bkz. El-i’lam / el-Kurtubi (sf. 362 ve 
sonrasi) 
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Ebu Sufyan ve Kurey§ kafirleri ile sulhta175 oldugu 
donemde, Kurey§’ten bir grup ile §am’da ticaret igin 
bulunurlarken Herakliyus’un kendisine haber 
gonderdigini anlatir. ilye'delerken176 onlara haber 
gelir. Herakliyus onlari meclisine gagirir. Etrafinda 
Rum buyukleri vardir. Onlari gagirir ve sonra 
tercumamm getirtir. §oyle der: “Peygamber 
oldugunu zanneden §u adama nesep bakimindan 
hanginiz daha yakin?’1 Ebu Sufyan der ki: “Onlarin 
nesep bakimindan en yakini benim” dedim. Dedi ki: 
“Onu bana iyice yaklagtirin, arkada§larim da onun 
arkasinda kalacak pekilde yakma getirin." Sonra 
tercumanma dedi ki: “Onlara soyle, ben puna, o 
peygamber oldugunu zanneden kimse hakkinda 
soracagim. Eger cevaplarinda bana yalan 
soylemeye kalkarsa, onu yalanlasinlar!” Ebu Sufyan 
der ki: “Allah'a yemin olsun ki, eger beni yalanciliga 
nispet ederler korkusu olmasaydi, cevaplarim 
sirasinda yalan soylerdim. Sonra bana sordugu ilk 
soru puydu: “Onun aramzdaki nesebi nasildir?” 
dedi. Ben: “O, aramizda asil bir nesebe sahiptir” 
dedim. “Bu sozu ondan once hip sizden biri soyledi 
mi?” dedi. “Hayir” dedim. “Onun ecdadi arasinda 
krai var miydi?” dedi. “Hayir” dedim. “Ona insanlarin 
e§raf takimi mi tabi oluyor yoksa zayiflar takimi mi?” 

1,5 Yani Hudeybiye Sulhu doneminde ki, bu sulhun suresi 
on yildir ve hicretin altinci yilinda yapilmi^tir. Bkz. Fethu’l 
Bari (sf. 34) 
176 $am'da bir belde 
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dedi. “Bilakis, zayiflar takimi” dedim. "Artiyorlar mi 
yoksa eksiliyorlar mi?” dedi. “Bilakis, artiyorlar” 
dedim. “Dine girdikten sonra hognutsuzlukla 
dininden vazgegen (irtidad eden) oldu mu?” dedi. 
“Hayir” dedim. “O soyledigini (peygamber oldugunu) 
soylemeden once onu yalancilikla sugluyor 
muydunuz?” dedi. “Hayir” dedim. “Anlagmasina 
aykiri davramyor mu?” dedi. “Hayir; ancak, 
aramizda bir sulh var, bu esnada ne yapacak 
bilmiyoruz!” dedim ve Allah'a yemin olsun o 
konugmamiz esnasinda, (aleyhte) bundan bagka bir 
gey soyleme imkam bulamadim. “Onunla savagtimz 
mi?" dedi. “Evet” dedim. “Onunla savagimz nasildi?” 
dedi. “Savag bizimle onun arasinda munavebelidir; 
o bize hasar verir, biz ona hasar veririz” dedim. 
“Size neyi emrediyor?" dedi. “Yalmzca Allah’a ibadet 
edin ve O'na higbir geyi ortak kogmayin, atalarimzin 
soyledigi geyi terk edin, diyor. Bize namazi, 
sadakayi, iffeti ve sila-i rahmi emrediyor” dedim. 
Sonra tercumani araciligiyla dedi ki: “Sana onun 
nesebini sordum. Onun aramzda asil bir nesebe 
sahip oldugunu soyledin. igte peygamberler de 
boyledir, kavimleri igerisinde nesepliler arasindan 
gonderilir. Sana, “Sizden hig kimse bu sozu soyledi 
mi?” diye sordum. Soylemedigini belirttin. Ben de 
derim ki: ”§ayet ondan once biri bu sozu soyleseydi, 
“kendisinden once soylenen bir sozu ornek alan bir 
adam” derdim." Sana ecdadi arasinda krai olup 
olmadigim sordum. Olmadigim belirttin. Derim ki: 
“Eger ecdadi arasinda bir krai olsaydi, “ecdadimn 
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kraliyetini arayan bir adam" derdim.” Sana, 
“Soyledigini (peygamber oldugunu) soylemeden 
once onu yalanla suglar miydiniz?” diye sordum. 
Suplamadigmizi belirttin. Boylece anladim ki o, 
insanlar adina yalan soylemeyi birakip Allah adina 
yalan soyleyecek biri degildir. “insanlarin e§raf 
takimi mi ona uyuyor yoksa zayif takimi mi?” diye 
sordum. Onlarin zayif takimimn ona uydugunu 
belirttin. i§te onlar peygamberlere uyanlardir. 
“Artiyorlar mi yoksa eksiliyorlar mi?” diye sordum. 
Onlarin arttigmi belirttin. Tamamlanincaya kadar 
iman i§i i§te boyledir. “Dine girdikten sonra ho§nut 
olmayarak dininden donen oldu mu?” diye sordum. 
Olmadigini soyledin. imamn sevinci kalplere 
kari§mca i§te boyle olur. “Anla§masina aykiri 
davramyor mu?” diye sordum. “Hayir” dedin. i§te 
peygamberler de boyledir, anla§malarina aykiri 
davranmazlar. Size neyi emrettigini sordum. Size; 
Allah’a ibadet etmenizi ve O’na higbir §eyi ortak 
ko§mamamzi emrettigini, putlara ibadetten sizi 
sakindirdigmi; namazi, sadakayi ve iffeti emrettigini 
soyledin. §ayet soyledigin gerpekse, mulku bu 
ayaklarimin bulundugu yere kadar ula§acak. Onun 
gikacagim biliyordum ama sizden olacagim 
zannetmiyordum. Eger, ona kavu§abilecegimden 
emin olsam kar§ila§mayi ?ok isterdim. Yaninda 
olsaydim, ayaklarim yikardim." Sonra, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in Dihyetu’l Kelbi ile 
Basra hakimine gonderdigi mektubu getirtti ve onu 
okuttu. Mektupta §oyle diyordu: “Rahman ve Rahim 
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olan Allah’m adiyla. Allah'in elgisi Muhammed'den 
Rum'un buyugu Herakliyus'a. Selam hidayete tabi 
olanlara olsun. Bundan sonra... Seni islam'a 
gagiriyorum. islam'a gir, selameti bull Allah da ecrini 
iki kat versin. Yuz gevirirsen, butun tebeanm gunahi 
uzerine olsun. “Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim 
aramizda ortak olan bir soze gelin: “Allah'tan 
bagkasina ibadet etmeyelim. Ona higbir geyi ortak 
kogmayalim, Allah'i birakip da birbirimizi Rabb 
edinmeyelim.” Eger onlar yuz gevirirse siz, "§ahit 
olun, biz Muslumanlariz” deyin.”177 

ikinci gahitlik: Bu gagda yagayan ingiliz 
misyoner John Sent’in gahitligi... §oyle der: "islam’in 
fert ve topluma hizmetteki ilkelerinin ayrintilarim, 
toplumu egitlik ve birlik temelleri uzerine kurmadaki 
adaletini uzun bir sure inceledikten sonra kendimi, 
butun aklim ve ruhumla hizla islam’a dogru gidiyor 
buldum. O gun, Allah Subhanehu’ya islam’a 
gagiran, her yerde islam’in hidayetini mujdeleyen 
biri olacagima dair soz verdim." O, bu kesin inanca 
Hiristiyanligi okuduktan ve onda iyice derinlegtikten 
sonra ulagti. Hiristiyanligin; insanlarin yagantisinda 
dolagan bir gok soruya cevap vermedigini gordu. 
Aklina gupheler gelmeye bagladi. Sonra Komunizm'i 
ve Budizm’i inceledi. Onlarda da aradigini bulamadi. 

Buhari; Kitabu Bed'll Vahy, Bab no: 1 
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Sonra islam’i inceledi ve onda derinlegti. islam’a 
inandi ve ona gagirdi.178 

Peygamberligin Sona 
Erdirilmesi 

Peygamberligin gergegi, olgutleri ve igaretleri, 
peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in peygamberliginin delilleri gegen 
bolumlerde agiklandi. Peygamberligin sona 
erdirilmesini konugmadan once, Allah Subhanehu 
ve Teala’nm agagidaki sebeplerden biri diginda elgi 
gondermedigini mutlaka bilmelisin: 

1- Peygamberin mesajinin bir kavme has 
olmasi ve o elginin, mesajini komgu milletlere 
iletmekle emrolunmamasi. Bu nedenle Allah, diger 
bir ummete ozel bir mesaj ile bagka bir elgi gonderir. 

2- Onceki peygamberin mesajinin silinmig 
olmasi. Boylece Allah, insanlara dinlerini 
yenileyecek bir peygamber gonderir. 

3- Onceki peygamberin geriatinin kendi zamam 
igin gegerli olmasi ve daha sonra gelecek zamanlar 
igin uygun olmamasi. Bunun uzerine Allah, zamana 
ve mekana uyan bir geriat ve mesaj gonderir. Allah 

Ed-Dinu’l Fitri el-Ebedi; Mubeggir et-Tirazi el-Huseyni 
(2/319) 
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Subhanehu hikmeti geregi, Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem’i yeryuzu ehli igin genel, her 
zamana ve her mekana uygun bir mesajla 
gondermigtir. Insanlarin yagadigi canli bir mesaj 
olarak ve degigiklik ve tahrif guphelerinden armmig 
olarak kalmasi igin bu mesaji degigtirilmeye ve 
bozulmaya ugramaktan korumugtur. Bu nedenle; 
Allah onu, gagrtlarm/ risaletlerin en sonuncusu 
yapmigtir.179 

Allah’m, Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’e verdigi ayricaliklardan biri de O’nun, 
peygamberlerin sonuncusu olmasidir ve O’ndan 
sonra peygamber yoktur. Qunku Allah, O’nunla 
gagrilarmi tamamlamigtir. $eriatlari sonlandirmig ve 
binayi tamamlamigtir. O'nun peygamber olarak 
gelmesiyle isa aleyhisselam’in mujdesi 
gergekle§mi§ oldu. §oyle demigti: “Bina yapanlarin 
kabul etmedigi ve sonunda ko§e ba§i olan ta§i 
kitaplarda hig okumadmiz mi?”180 

Rahip Ibrahim Halil - ki sonradan musluman 
olmugtur- bu metni Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in kendi hakkindaki gu sozune uygun bulur: 
“Benim ornegim ve benden onceki peygamberlerin 
ornegi bir ev inga eden, (bir kogede bir tugla yeri 
harig) onu en iyi ve en guzel gekilde yapan kiginin 

179 Gegen konular igin bkz. "El-Akidetu't Tahaviyye" (sf. 
156), "Levamiu'l Envar El-Behiyye" (2/269,277), 
"Mebadiu’l islam" (sf. 64) 
180 Matta Incili (21:42) 
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ornegi gibidir. insanlar evi dolagmaya baglar, onu 
begenirler ve “Bu tuglayi da koysaydin ya” derler. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem §oyle buyurur: 
“Ben o tuglayim; ben peygamberlerin en 

1 81 
sonuncusuyum. 

Bu nedenle Allah Subhanehu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdigi kitabi gegmi§ 
kitaplara hukumran ve onlarin hukmunu ortadan 
kaldirir kilmigtir. Aym gekilde O’nun geriatim, butun 
gegmig geriatlarm hukmunu ortadan kaldirir 
kilmigtir. Allah, O’nun gagrismi korumayi uzerine 
almigtir. Bu nedenle mutevatir olarak nakledilmigtir. 
Kur'an-i Kerim, ses ve yazi olarak tevatur yoluyla 
nakledilmigtir. Yine O’nun sozlu ve fiili sunneti, 
tevatur yoluyla nakledilmigtir. Bu dinin geriatinin, 
ibadetlerinin ve sunnetlerinin, hukumlerinin fiili 
uygulamasi da mutevatir olarak nakledilmigtir. 

Siyer ve hadis kitaplarmi inceleyen, sahabilerin 
(Allah onlardan razi olsun) Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in her halini, butun sozlerini ve 
davraniglarim insanlik igin korudugunu gorur. 
Rabbine ibadetini, cihadini, Allah Subhanehu’yu 

181 Bkz. "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi’t 
Tevrati ve’l Incil" / Ibrahim Halil Ahmed (sf. 73). Hadisi 
ise; Buhari, Kitabu'l Menakib’da, 18. Bab’da rivayet eder 
Hadisin lafzi Buhari’den alinmadir. Muslim de, Kitabu’l 
Fedail’de, (Hadis no: 2286), Ebu Hureyre radiyallahu 
anh’tan merfu olarak rivayet eder. Hadis, imam Ahmed’in 
Musned'inde de rivayet edilir. (2/258,312) 
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zikredigini ve O’ndan bagiglanma dileyigini 
comertligini ve cesaretini, sahabileriyle ve kendisine 
gelen heyetlerle iligkilerini nakletmiglerdir. Aym 
§ekilde sevincini ve uzuntusunu, yolculugunu ve 
ikametini; yeme, igme ve giyinme §eklini; uyamk ve 
uyku halini nakletmiglerdir. Bunu hissedersen, bu 
dinin, Allah’in korumasi ile korundugunu kesin 
olarak anlarsin. i§te o zaman; O’nun, nebilerin ve 
rasullerin sonuncusu oldugunu bilirsin. Qunku Allah 
Subhanehu, bizlere bu peygamberin, 
peygamberlerin sonuncusu oldugunu haber 
vermi§tir. §oyle buyurur: (Muhammed, sizin 
erkeklerinizden hig birinin babasi degildir. Fakat 
O, Allah’in Rasulii ve peygamberlerin 
sonuncusudur.)182 Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem de kendisi hakkinda §oyle buyurur: “Butun 
insanlara gonderildim ve benimle peygamberler 
sona erdirildi.”183 

Ve §imdi; islam’i tamma; gergegini ve 
kaynaklarini, esaslarim ve derecelerini agiklama 
zamani geldi. 

182 3 3/el-Ahzab/40 
183 imam Ahmed, Musned, (2/411,412), Muslim; Kitabu'l 
Mesacid, Hadis no: 523. Hadisin lafzi, Muslim'deki 
rivayete aittir. 
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islam Kelimesinin Anlami 

Sozluklere muracaat edersen, “islam” 
kelimesinin anlaminm “itaat etme ve boyun egme, 
teslim olma, emredenin emrine ve yasaklamasina 
itiraz etmeden uyma” oldugunu gorursun. Allah, hak 
dini “islam” olarak adlandirmi§tir. Qunku o, Allah’a 
itaat ve itirazsiz emrine boyun egmektir. ibadeti, 
Allah Subhanehu’ya has kilmak, haber verdigini 
dogrulamak ve inanmaktir. islam ismi, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdigi dinin ozel ismi 
olmu§tur. 

islam’in Tamtimi’ 

Din nigin “islam” olarak adlandirilmi§tir? 
§uphesiz yeryuzunde bulunan ?e§itli butun dinler, 
kendi adlariyla adlandirilmi§tir. Ya ozel bir ki§inin 
veya belirli bir ummetin adina nisbet edilmi§tir. 
Hiristiyanlik (Nasraniyye) adini "en-Nasara” 
kelimesinden almi§tir. Budizm, kurucusu “Buda”nm 
adiyla adlandirilmi§tir. Zerdu§tluk, bu isimle 
tanmmi§tir, gunku onu kuran ve yayan ki§i “Zerdu§t” 
tur. Aym §ekilde Yahudilik de, “Yahuda" adiyla 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. "Mebadiu'l islam" / Hamud bin 
Muhammed El-Lahim, "Delilun Muhtasarun li Fehmi'l 
islam" / Ibrahim Harb 
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taninan bir kabilenin arasinda ortaya <?ikmi§ ve 
Yahudilik olarak adlandirilmi§tir. islam harig, bu hep 
boyledir. Qunku islam; ismini ozel bir kigiden veya 
belirli bir ummetten almaz. Onun ismi yalmzca islam 
kelimesinin igerdigi ozel nitelige delalet eder. Bu 
isimden ortaya gikan gudur: Bu dinin varligi ve 
kurulugu ile bir insan kasdedilmemigtir ve diger 
ummetlerin diginda belirli bir ummete de has 
degildir. Gayesi yalmzca butun yeryuzu halkim 
islam’in niteligi ile donatmaktir. Bu sifatla nitelenen 
gegmi§teki ve §imdiki herkes, Musluman’dir. 
Gelecekte onunla donanacak herkes de musluman 
olacaktir. 

islam Gergegi 

Bu kainattaki her §eyin belli bir kaideye ve sabit 
bir yola uydugu bilinen bir gergektir. Gune§, ay, 
yildizlar ve yeryuzu genel bir kaidenin yonetimi 
altindadir. Kil kadar dahi onun di§inda hareket 
edemez ve di§ina gikamazlar. Hatta; bizzat insamn 
yapisim inceleyince, onun da Allah’in kurallarina 
tamamen boyun egdigini gorursun. Ya§amim 
duzenleyen ilahi takdirin di§inda nefes alamaz; suya 
ve gidaya, i§iga ve isiya ihtiyacim hissedemez. Bu 
takdire, butun organlari boyun eger. Bu organlar 
yerine getirdikleri gorevleri ancak Allah’in onlar igin 
takdir ettigi §ekliyle yerine getirirler. Gokyuzundeki 
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en buyuk yildizdan yeryuzundeki en kuguk kum 
zerresine kadar bu kainatta bulunan her §eyin O’na 
boyun egmekten ayrilamadigi ve kendisine teslim 
oldugu bu kapsamli takdir; her §eye gucu yeten, 
yuce, hukumran bir ilahin takdiridir. Goklerde, yerde 
ve o ikisinin arasinda bulunan her §ey bu takdire 
boyun egdigine gore butun alem, kendisini yaratan, 
her §eye gucu yeten bu hukumdara itaat ediyor ve 
emrine uyuyor demektir. Bu bakigla §u ortaya gikar: 
Islam, butun bir kainatin dinidir. Qunku islam, az 
once ogrendigin gibi, emredenin emrine ve 
yasagina itiraz etmeden uyarak ona boyun 
egmektir. Gune§, ay ve yeryuzu teslim olmu§tur. 
Hava, su, isi, i§ik ve karanlik teslim olmu§tur. 
Agaglar, ta§lar ve hayvanlar teslim olmu§tur. Hatta; 
Rabbini tammayan ve varligim inkar eden, ayetlerini 
reddeden veya ba§kasina ibadet eden ve ba^kasim 
O’na ortak ko§an insan dahi fitrat geregi teslim 
olmu§tur. 

Bunu anlami§san; gel, bir de insan olayina 
bakalim; iki §eyin onu gektigini goreceksin. 

Birincisi: Allah’m insam yaratirken ona verdigi 
fitrat. Altah’a teslimiyet, O'na ibadeti ve O’na 
yakla§mayi sevmek; Allah’in sevdigi hakki, hayir ve 
dogrulugu sevmek; Allah’in ho§lanmadigi batildan, 
kotuluk, baski ve zulumden ho§lanmamak 
fitrattandir. Mali, aileyi ve gocugu sevmek; yemeye, 
igmeye ve evlenmeye ragbet etmek; bunlarin 
gerektirdigi gorevleri organlarin yerine getirmesi de 
fitrata tabi nedenlerdir. 
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ikincisi: insanin dilemesi ve sepmesidir. Hak ile 
batili, hidayet ile sapikligi, hayir ile perri birbirinden 
ayirsin diye Allah insana elgiler gondermip ve 
kitaplar indirmigtir. Sepiminde basiretli olsun diye 
onu akil ve anlayip ile desteklemiptir. Dilerse iyilik 
yoluna koyulur ve bu onu hakka ve hidayete goturur. 
Dilerse de kotuluk yollarina koyulur ve bunlar onu 
kotuluge ve kotuluk de helak olmaya goturur. 

insana birinci olay apisindan bakinca onun 
teslimiyet uzere yaratildigmi ve fitratinda kapimlmaz 
bir pekilde buna baglilik oldugunu, insanin 
durumunun da diger mahlukatin durumu gibi 
oldugunu gorursun. 

insana ikinci olay apismdan bakinca ise; onu 
diledigini tercih eden sepici biri. gorursun. Ya 
Musluman olur, ya da kafir olur: (ister §ukredici 
olsun, ister nankor.)184 Bu nedenle insanlarin iki 
pepit oldugunu gorursun. Yaraticisim bilen bir 
insan... Rabb olarak, mutlak hukumdar ve ilah 
olarak O'na iman eder. Yaimzca O’na ibadet eder. 
Takdirine uyup, kapimlmaz olarak Rabbine teslim 
olmak uzere yaratildigi gibi sepici oldugu yapaminda 
O’nun periatina uyar. ipte bu, teslimiyetini 
tamamlamip kusursuz Musluman'dir. Bilgisi dogru 
olmuptur. Qunku o; yaraticisim, kendisini yoktan var 
eden, kendisine elpiler gonderen, ilim ve ogrenme 
gucu veren Allah’i tammiptir. Akh duzgun, gorupu 
dogru olmuptur. Qunku o, dupuncesini paliptirmi? ve 

184 76/el-insan/3 



116 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

sonra, kendisine igleri gorme ve anlama melekesi 
bagiglayan Allah’tan bagkasina ibadet etmemeye 
karar vermigtir. Dili, dogru ve hakki soyler olmugtur. 
Qunku o, gimdi yalmzca bir rabbi onaylamaktadir. O 
da, kendisine konugma ve soz soyleme gucu veren 
Allah Teala’dir. Ve sanki hayatmda dogruluktan 
bagka bir gey kalmamigtir. Qunku o, segme gucu 
bulunan iglerde Allah’in geriatina uymaktadir. 
Onunla kainattaki diger yaratilmi§lar arasinda 
tam§ma ve yakmla§ma bagi kurulmu§tur. Qunku o, 
ancak butun yaratilmi§larin takdirine uydugu, 
emrine boyun egdigi ve kendisine ibadet ettigi, ilim 
ve hikmet sahibi Allah'a ibadet etmektedir. Ey insan! 
Allah butun bu mahlukati da senin hizmetine 
sunmu§tur. 

Kufur Gergegi 

Bunun kar§isinda diger insan... Teslimiyet 
iginde dogmug ve teslimiyetini hissetmeden ya da 
farkma varmadan hayati boyunca teslimiyet iginde 
yagamigtir. Rabbini tammaz ve geriatina inanmaz. 
Peygamberlerine uymaz. Allah’in bagigladigi ilmi ve 
akli kendisini yaratam, gozunu ve kulagmi agam 
bilmek igin kullanmaz. O’nun varligmi inkar eder ve 
buyuklenip O’na ibadetten kagimr. Yagantisiyla ilgili, 
segim ve serbest davranma gucu verilen iglerde 
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Allah'in geriatina boyun egmez veya O’na ortak 
kogar. Birligine i§aret eden mucizelere inartmayi 
reddeder. i§te bu kafirdir. Qunku kufrun anlami; 
gizlemek, ortmek ve ustunu kapatmaktir. Ki§i 
elbisesiyle zirhini ortunce ve elbiseyi zirhmm 
uzerine giyince “kefera dir’ahu bi sevbihi / zirhini 
elbisesiyle gizledi” denir. Bu gibi kigilere “kafir” denir. 
Qunku o; fitratim gizlemig, cahillik ve arsizlik 
ortusuyle uzerini ortmugtur. Oysa onun, islam fitrati 
uzere dogdugunu, vucut organlarimn islam fitratina 
uygun hareket ettigini ogrenmi§tik. Qevresindeki 
dunya butunuyle ancak teslimiyet kurallarina uygun 
olarak hareket eder. Fakat o, cahillik ve arsizlik 
ortusuyle bu gerpegin uzerini ortmij§tur. Dunyamn 
yapisi ve kendi fitrati basiretinden uzak kalmi§tir. 
Du§unce ve bilgi gucunu ancak fitratina ters du§en 
§eylerde kullandigim gorursun. Sadece fitratim 
bozan §eyleri gorur ve onu i§levsiz duruma getiren 
§eylere gayret eder. 

§imdi kafirin yozla§arak igine du§tugu apagik 
agiriligi ve derin sapikligi kendi kendine 
degerlendirebilirsin.185 

igte bu da senden zor bir emri degil, bilakis 
Allah'in kolaylagtirdigi kimse igin kolay olam isteyen 
islam... islam; bu kainatin tumunun uzerinde 
yurudugudur: (Goklerde ve yerdekiler ister 
istemez O’na teslim olmu§tur.)18S Allah Teala'nin 

Mebadiu'l islam (sf, 3,4) 
3/Al-i imram/83 
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(Allah katinda hak din islam’dir)187 buyurdugu, 
Allah’in Dini’dir. O, yuzunu Allah’a teslim etmektir. 
Allah celle ve ala goyle buyurur: (Eger seninle 
tartigmaya girerlerse de ki: “Bana uyanlarla 
birlikte ben kendimi Allah’a teslim ettim.”)188 Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem , jslam’in anlamim 
agiklayarak goyle buyurur: “Kalbini Allah’a teslim 
etmen, yuzunu Allah'a gevirmen ve farz kilinan 
zekati vermendir.”189 Bir adam, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e “Islam nedir?" diye sorar. §oyle 
buyurur: “Kalbinin Allah’a teslim olmasi, 
Muslumanlarin senin elinden ve dilinden emin 
olmasidir.” Adam “islam’in hangisi daha ustundur?” 
der. “iman” diye cevap verir. Adam “iman nedir?” 
der. §oyle buyurur: "Allah'a, meleklerine, 
kitaplarina, peygamberlerine ve bldukten sonra 
yeniden dirilmeye inanmandir.”190 Yine, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem goyle buyurur: “islam; 
Allah’tan bagka ilah olmadigina ve Muhammed’in, 
Allah’in rasulu olduguna gehadet etmen, namazi 

187 3/AI-i imran/19 
188 3/AI-i imran/20 
189 imam Ahmed; Musned, (5/3), ibni Hibban; Sahih 

Ahmed; Musned, (4/114), Heysemi, Mecmeu’z 
Zevaid'de (1/59) §6yle der: "Ahmed ve benzerini Taberani 
el-Kebir'de rivayet eder. Ricali sika (guvenilir)dir. Bkz. 
"Risaletu Fadli'l islam" / Muhammed b. Abdulvahhab (sf. 

8) 

Imam 
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kilman, zekati vermen, Ramazan orucunu tutman ve 
oraya bir yol bulabilirsen Beyt-i (Kabe’yi) 
haccetmendir.”191 Ve §oyle buyurur: “Musluman, 
Muslumanlarin kendisinin elinden ve dilinden emin 
oldugu ki§idir.”192 

Bu din; islam Dini; Allah’in, daha onceki 
insanlardan da, sonradan gelecek insanlardan da, 
kendisinden ba§ka din kabul etmeyecegi dindir. 
Qunku butun peygamberler, Islam Dini uzeredir. 
Allah Teala, Nuh aleyhisselam hakkinda §oyle 
buyurur: (Onlara Nuh’un haberini oku. Hani O 
kavmine demi§ti ki: “Ey kavmim! Eger benim 
(aranizda) durmam ve Allah’in ayetlerini 
hatirlatmam size agir geldiyse ben yalniz Allah’a 
giivenip dayanirim.)193 Ve ayetin sonunda §oyle 
buyurur. (Bana Muslumanlardan olmam 
emrolundu.)194 Allah cede ve ala, ibrahim 
aleyhisselam hakkinda §oyle buyurur: (Qunkii 
Rabbi O’na: “Musluman ol” demi§, O da; 
“Alemlerin Rabbine boyun egdim” demi§ti.)195 
Ve Musa aleyhisselam hakkinda §oyle buyurur: 

191 Muslim; Kitabu'l iman, Hadis no: 8 
192 Buhari; Kitabu'l iman, Bab "El Muslimu men selime'l 
Muslimune min Lisanihi ve Yedihi". Hadisin lafzi, 
Buhari'deki rivayete aittir. Muslim; Kitabu'l Iman, Hadis 
no: 39 
193 10/Yunus/71 
194 10/Yunus/72 
195 2/el-Bakara/131 
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(Musa dedi ki: “Ey kavmim! Eger Allah’a 
inandiysaniz ve O’na teslim olduysaniz sadece 
O’na giivenip dayanin.)196 isa aleyhisselam 
hakkinda da §oyle buyurur: (Hani havarilere, 
“Bana ve peygamberime iman edin” diye ilham 
etmi§tim. Onlar da, “iman ettik, bizim Allah’a 
teslim olmu§ kimseler oldugumuza sen de §ahit 
ol” demi§lerdi.)197 Bu din; yani islam; kurallarim, 
inanp esaslarmi ve hukumlerini ilahi vahiyden - 
Kur’an ve Sunnet’ten- almaktadir. §imdi bunlar 
hakkinda sana ozet bir bilgi sunacagim. 

islam’in Asillari ve Kaynaklari 

Hukmu kaldirilmi§ dinlerin ve insanlar tarafin- 
dan konulmu§ inanglarin mensuplari kendilerine 
atalarindan miras kalan, eski zamanlarda yazilmi§ 
kitaplari kutsamayi ali§kanlik edinmi§tir. Hatta; ger- 
pekte bu kitaplari kimin yazdigi, kimin tercume ettigi 
bilinmez. Her bir be§er igin geperli olan zayiflik ve 
eksiklik, nefsine uyma ve unutkanlik gibi durumlar 
kendileri ipin de gegerli olan bir takim insanlar tara- 
findan yazilmi§tir. 

,Hb 10/Yunus/84 
197 Et-Tedmuriyye (sf, 109-110), Ayet: 5/el-Maide/111 
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islam ise, ba§kalarindan farklidir. ilahi vahiy 
olan Kur'an ve Sunnet'e, hak kaynaga dayanir. 
§imdi bu iki kaynak hakkinda oz bir bilgi verelim: 

A- Kur'an-i Kerim: Geptigimiz bblumlerde is- 
lam'in, Allah'in dini oldugunu ogrendin. Bu nedenle 
Allah; takva sahiplerine bir hidayet, Muslumanlara 
bir dustur, Allah'in kendileri igin §ifa istedigi gonul- 
lere bir §ifa ve Allah'in kendileri igin kurtulu§ ve ay- 
dinlik istedigi kimseler igin bir i§ik olmak uzere 
Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e 
Kur'an'i indirmi§tir. Kur'an; Allah'in peygamberleri 
gbnderme nedeni olan asillari iperir.198 Nasil ki 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk 
gonderilen peygamber degilse, Kur'an da ilk 
gonderilen kitap degildir. Allah; ibrahim 
aleyhisselam'a sahifeler indirmi§, Musa 
aleyhisselam'i Tevrat ile §ereflendirmi§tir. isa 
aleyhisselam ise incil'i getirmi§tir. Bu kitaplar; 
Allah'in bir vahyidir. Nebilerine ve rasullerine vahiy 
olarak gondermiftir. Fakat bu gegmi§ kitaplarin bir 
gogu kaybolmu§, buyuk bir bblumu silinip gitmi§, bu 
kitaplarda tahrifat ve degi§iklikler yapilmi§tir. 

Kur'an-i Kerim'e gelince, O'nun korunmasim 
Allah ustlenmi§tir. O'nu, kendinden once gelen ki- 
taplara hukumran ve onlarin hukmunu ortadan 
kaldiran bir kitap kilmi§tir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Sana da, daha onceki kitabi 

Es-Sunnetu ve Mekanetuha fi’t Tetri’ El-islami / 
Mustafa Es-Sibai (sf. 376) 
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dogrulamak ve onu korumak uzere hak olarak 
Kitab’i gonderdik.)199 Allah celle ve ala O'nu, her 
§ey igin bir agiklama olarak tanimlami§tir. §oyle 
buyurur: (Bu Kitab’i sana her §ey igin bir 
agiklama olarak indirdik.)200 O'nun, bir hidayet ve 
rahmet kaynagi oldugunu bildirerek §oyle buyurur: 
(i§te size de Rabbinizden agik bir delil, hidayet 
ve rahmet geldi.)201 Ve O'nun en dogru yola 
ilettigini belirterek §oyle buyurur: (§iiphesiz ki bu 
Kur’an en dogru yola iletir.)202 O, hayatinm butun 
i§lerinde be§eriyeti, en dogru yola iletir. Kur'an’m 
nasil indirildigini ve nasil ezberlendigini §oyle bir 
aklina getiren Kur'an'in degerini bilir ve niyetini 
Allah'a has kilar. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Muhakkak ki bu (Kur’an) Alemlerin Rabbinin 
indirmesidir. O’nu Ruhu’l Emin senin kalbine 
indirdi. Uyaricilardan olasin diye.)203 

Kur’an'i indiren Alemlerin Rabbi Allah'dir. 
O'nu getiren, Ruhu'l Emin Cebrail 

aleyhisselam'dir. 
Kalbine indigi ki§i ise Nebi sallallahu aleyhi ve 

sellem'dir. 
Bu Kur'an, Kiyamet'e kadar kalacak mucizeler 

igerisinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 

199 5/el-Maide/48 
200 16/en-Nahl/89 
201 6/el-En'am/157 
202 17/el-lsra/9 
203 26/e§-§uara/192-194 
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kalici bir mucizesidir. Gegmig peygamberlerin ayet- 
leri ve mucizeleri, hayatlarimn bitmesi ile birlikte 
sona ererdi. Oysa bu Kur'an'i Allah, kalici bir del'll 
kilmigtir. 

0; apagik bir delil, parlak bir mucizedir. Allah in- 
sanlardan; O'nun bir benzerini, O'nun benzeri on 
sure ya da O'nun surelerinden birini getirmelerini 
isteyerek onlara meydan okumugtur. Harflerden ve 
kelimelerden olugmasina ve uzerine indigi ummet 
duzgun konugmasiyla ve belagatiyla tanmmasina 
ragmen, onlar buna gug yetirememigtir. Allah Teala 
goyle buyurur: (Yoksa O’nu (Kur’an’i) 
(Muhammed) uydurdu mu diyorlar. De ki: Eger 
sizler dogru iseniz; Allah’tan bagka, giicunuziin 
yettiklerini gagirin da O’nun benzeri bir sure 
getirin.)204 

Bu Kur'an'in Allah katindan vahiy olduguna 
gehadet eden bir gey de, gegmig ummetler hakkinda 
bir gok haber igermesidir. Gelecekte olacak bir 
takim olaylarla ilgili bilgi vermesi ve bunlarin, haber 
verdigi gekilde gergeklegmesidir. Bilim adamlarinm 
bazilarma ancak bu gagda ulagabildigi bir gok 
bilimsel kamt zikretmesidir. Bu Kur'an'in Allah 
katindan bir vahiy olduguna gehadet eden bir bagka 
gey de, Kur'an'in kendisine indigi peygamberden, 
Kur'an'in iniginden once O'nun ne bir benzeri 
duyulmug ne de O'na yakin bir gey nakledilmigtir. 
Allah Teala goyle buyurur: (De ki: “Allah dileseydi 

204 
10/Yun us/38 



124 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

onu size okumazdim, Allah da onu size 
bildirmezdi. Ben bundan once bir omur boyu 
iginizde durmu§tum. Hala akil erdiremiyor 
musunuz?)205 Daha da otesi O, okumayan ve 
yazmayan bir ummi idi. Higbir hocaya gitmemi§ ve 
higbir ogretmenin yamnda oturmamigtir. Bununla 
birlikte dili en duzgun ve en guzel gekilde 
konu§anlara, bir benzerini getirmeleri uzere meydan 
okur. (Sen bundan once ne bir yazi okur, ne de 
elinle onu yazardin. Oyle olsaydi, batila uyanlar 
ku§ku duyarlardi.)206 incil'de ve Tevrat'ta okuma ve 
yazma bilmeyen ummi biri olarak tammlanan bu 
kigiye, ellerinde Tevrat'tan ve incil'den kalintilar 
bulunan Yahudi ve Hiristiyan din adamlari gelerek, 
anlagmazhga dugtukleri geyleri sorarlar. Tartigtiklari 
konularda O'nun hukmune ba§vururlar. Allah Teala, 
Tevrat'ta ve incil'deki O'nunla ilgili haberi 
agiklayarak §oyle buyurur: (Yanlarindaki Tevrat ve 
incil’de yazili bulduklari o el?iye, o iimmi 
peygambere uyanlar, i§te o peygamber onlara 
iyiligi emreder, onlari kotiilukten men eder, 
onlara temiz §eyleri helal, pis §eyleri haram 
kilar.)207 Yahudi ve Hiristiyanlarm, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sorduklarim 
bildirerek §oyle buyurur: (Ehl-i kitap senden, 
kendilerine gokten bir kitap indirmeni 

205 1 0/Yunus/16 
206 2 9/el-Ankebut/48 
207 7/A’raf/l 57 



Islam: Usulleri ve Prensipleri 125 

istiyorlar.)208 Ve §oyle buyurur: (Sana ruh 
hakkmda sorarlar.)209 (Sana Zulkarneyn 
hakkinda sorarlar.)210 Yine §oyle buyurur: 
(Dogrusu bu Kur’an, israllogullarina, hakkmda 
ihtilaf edegeldikleri §eylerin pek gogunu 
anlatmaktadir.)211 

Rahip ibrahim Philips, doktara pali§masinda 
Kur'an'a leke surmeye gali§ir. Fakat buna gucu yet- 
mez. Kur’an; huccetleri, kamtlari ve delilleri ile onu 
alteder. Sonunda aciz kaldigim itiraf eder, yaratici- 
sina teslim olur ve musluman oldugunu ilan eder.212 

Muslumanlardan biri Amerikali doktor Jeffrey 
Lang'a bir Kur'an-i Kerim meali hediye ettiginde, 
Amerikali doktor Kur'an’in kendine hitap ettigini, so- 
rularina cevap verdigini ve nefsi ile arasindaki en- 
gelleri ortadan kaldirdigim gorur. Hatta §oyle der: 
"Kur’an'i indiren sanki, benim kendimi tamdigimdan 
daha pok beni tamyor."213 Nasil tammasin?. Kur’an’i 
indiren, insam yaratanm ta kendisi olan Allah 
Subhanehu'dur. (Hip yaratan bilmez mi? O, en 
ince i§leri goriip bilmektedir ve her §eyden 

"U8 4/en-Nisa/153 
209 17/el-isra/85 
21018/el-Kehf/83 
211 27/en-Neml/76 
212 Bkz. “El-Muste§rikun ve’l Mube§§irun fi'l Alemi’l Arabi 
ve’l islami” / ibrahim Halil Ahmed 
213 

Es-Siraa’ min ecli’l iman / Dr. Jeffrey Lang, Qeviri: Dr. 
Munzir El-Absi, Daru’l Fikr (sf.34) 
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haberdardir.)214 Daha sonra Kur'an-i Kerim meali 
okumasi onun musluman olmasina ve sozunu 
naklettigim kitabim yazmasina sebep olur. 

Kur'an-i Kerim, insanoglunun ihtiyag duydugu 
her geyi kapsar. Kurallari, inang esaslarim, hukum- 
leri, ikili iligkileri ve adabi iginde bulundurur. Allah 
Teala goyle buyurur: (Biz o Kitap’ta higbir §eyi 
eksik birakmadik.)215 jginde; Allah'i birlemeye gagri 
vardir. Allah'in isimleri, sifatlari ve fiilleri zikredilir. 
Nebilerin ve rasullerin getirdigini dogrulamaya 
gagirir. Ahireti, ceza ve hesabi onaylar. Bununla 
ilgili deliller ve kamtlar sunar. Gegmig ummetlerin 
haberlerini, dunyada baglarma gelen ibret verici 
olaylari, ahirette onlari bekleyen azap ve cezayi 
zikreder. 

Kur’an-i Kerim'de, bilim adamlarini dehgete du- 
guren bir gok mucize, delil ve kamt vardir. 0, her 
gaga uygundur. Bilginler ve aragtirmacilar, aradikla- 
rim O'nda bulur. §imdi sana, bunu ortaya koyan sa- 
dece ug ornek sunacagim. Bu omekler gunlardir: 

1- Allah Teala goyle buyurur: (Birinin suyu tatli 
ve susuzlugu giderici, digerininki tuzlu ve aci iki 
denizi saliveren ve aralarina bir engel, agilmaz 
bir sinir koyan O’dur.)216 Ve goyle buyurur: (Yahut 
(onlarm amelleri) derin bir denizdeki karanliklar 
gibidir. Onu bir dalga orter; onu da iistunden 

2 67/el-Mulk/14 
215 6/el-En'am/38 
216 25/el-Furkan/53 
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bagka bir dalga kaplar. Onlarin uzerlerinde ise 
bulutlar vardir. Birbiri ustunde karanliklar... Elini 
Qikarsa neredeyse onu dahi goremeyecektir. 
Allah kime nur vermemigse onun nuru olmaz.)217 

§u bilinen bir gergektir ki; Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem hi? gemiye binmemigtir. O'nun ga- 
ginda, denizin derinliklerini kegfetmeye olanak tam- 
yacak maddi imkanlar da yoktu. Oyleyse bu bilgileri, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'dan 
bagka kim verdi?!. 

2- Allah Teala goyle buyurur: (Andolsun ki biz 
insam siizulmiig bir gamurdan yarattik. Sonra 
onu, saglam bir karargahta yerlegen bir nutfe 
kildik. Sonra o nutfeyi alaka kildik. Sonra o 
alakayi bir parga et ve o bir parga eti kemik 
yaptik; kemige de et giydirdik. Sonra onu 
bambagka bir hilkat olarak var ettik. Yaratanlarin 
en giizeli olan Allah’in gam ne yiicedir!)218 Bilim 
adamlari, ceninin yaratiligindaki agamalari bu kadar 
ince ayrintisiyla ancak bu gagda kegfedebilmiglerdir. 

3- Allah Teala goyle buyurur: (Gaybin 
anahtarlari O’nun yamndadir. Ondan bagkasi 
bunlari bilmez. Karada ve denizde ne varsa O 
bilir. Bir yaprak dugmeye gorsun, mutlaka onu 
bilir. Yeryuzuniin karanliklarinda tek bir tane 
yag-kuru mustesna olmamak iizere hepsi apagik 

217 24/en-Nur/40 
218 23/el-Mu’minun/12-14 
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bir kitaptadir.)219 insanlar, bu kadar kapsamli 
dupunmeye alipkin degildir. Gucu yetmesi bir tarafa 
bunu diipuntnez. Daha da otesi; bilim adamlarindan 
bir grup, bir bitkiyi ya da bir bocegi gozlemleyip 
onun hakkinda ogrendiklerini kaydettiklerinde bu 
yaptiklarina hayranlik duyariz. Bilinmelidir ki; o bitki 
ya da bocek hakkinda kendilerine gizli kalan, onlarla 
ilgili gozlemlediklerinden daha poktur. 

Fransiz bilim adami Maurice Bucaile; Tevrat, 
incil ve Kur’an ile goklerin, yerlerin ve insanlarin 
yaratilipi ile ilgili son kepiflerin ulaptigi bilgileri 
karpilaptirmip ve pagimizda ulapilan bulgularin 
Kur’an’da gelen bilgilerle uyum iginde oldugunu 
gormuptur. Bugunku incil ve Tevrat'in ise goklerin 
ve yerin, insamn ve hayvamn yaradilipi ile ilgili bir 
pok yanli§ bilgi iperdigini gorur.220 

B- Nebevi Siinnet: Allah; Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e Kur’an-i Kerim’i indirmi§ ve O’nun 
bir benzerini de vahyetmiptir. Bu da; Kur’an’i 
apiklayan ve perheden nebevi sunnettir. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem poyle buyurur: “Dikkat 
edin! §uphesiz bana Kur’an ve O’nunla birlikte bir 

6/el-En’am/59 
220 Bkz. “Et-Tevratu ve'l-incilu ve’l Kur’anu fi Dav'i'l 
Mearifi'l Hadise” / Maurice Bucaile. Fransiz bir doktor 
olan yazar, Hiristiyanligi terk ederek islam’i sepmiptir. (sf. 
133- 283) 
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benzeri verildi.”221 O’na; Kur’an’daki genel, ozel ve 
bCitun olarak belirtilenleri agiklama izni verilmigtir. 
Allah Teala §oyle buyurur: (insanlara, kendilerine 
indirileni agiklaman igin ve du§iinup anlasinlar 
diye sana da bu Kur’an’i indirdik.)222 

Sunnet, islam kaynaklannin ikincisidir. Sunnet; 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den -sahih ve 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellerrTe kadar 
birbirine bagli bir senetle - rivayet edilen soz ve fiil, 
onaylama ve tammlamadir. 

Sunnet; Allah’tan, Rasulu Muhammed sallallahu 
aleyhi ve seliem'e bir vahiydir. Qunku Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem hevasindan konu§maz. 
Allah Teala §oyle buyurur: (O arzusuna gore 
konugmaz. O, ancak vahyedileni konu§ur. O’na 
getin gugler sahibi ogretti.)223 insanlara ancak 
kendisine emredileni iletir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Ben sadece bana vahyedilene uyarim. 
Ben sadece apagik bir uyariciyim.)224 

Sunnet-i Mutahhara; ahkam, akide, ibadet, 
muamelat ve adap bakimindan Islam’in fiili 
uygulamasidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 
kendisine emredileni yerine getiriyor ve onu, 

221 imam Ahmed; Musned, (4/131), Ebu Davud; Sunen, 
Kitabu’s Sunne, Babu Luzumi's Sune, Hadis no: 4604, 

(4/200) 
222 16/en-Nahl/44 
223 5 3/en-Necm/3-5 
224 46/el-Ahkaf/9 
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insanlara agikliyordu. Onlara, tipki kendisinin yaptigi 
gibi yapmalarim emrediyordu. Ornegin §oyle 
buyurur: “Benim namaz kildigimi gordugunuz gibi 
namaz kilin.”225 Allah mu’minlere; imanlarinin 
eksiksiz olarak tamamlanmasi igin, O’nu 
davramglarinda ve sozlerinde ornek almalarim 
emretmi§tir. Allah Teala §oyle buyurur: (Andolsun 
ki sizin igin, Allah’i ve ahiret guniini) limit eden 
ve Allah’i gokga anan kimseler igin, 
Rasulullah’ta giizel bir ornek vardir.)226 Sahabe-i 
Kiram, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in sozlerini 
ve davraniglarim kendilerinden sonrakilere 
nakletmi§, onlar da bunu kendilerinden sonrakilere 
nakletmi§tir. Sonra bunlar, Sunnet kitaplarinda 
toplanmi§tir. Sunneti nakledenler, kendilerinden 
naklettikleri kigiler hakkinda titiz davramrlardi. 
Senedin, rivayet eden kigiden Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e kadar birbirine bagli olmasi igin 
kendisinden naklettikleri kiginin, bu bilgiyi aldigi 
ki§iyle gagda§ olmasim; senetteki butun ravilerin 
guvenilir, adil, dogru sozlu ve emin olmasim 
ararlardi.22' 

Buhari; Kitabu’l Ezan, Bab no: 18 
226 3 3/el-Ahzab/21 
227 

Bu e§siz metot ve Sunnet-i Nebeviye nakletmedeki bu 
dikkat sonucu, Muslumanlar arasmda “Cerh ve Ta’dil” ve 
“Mustalahu’l Hadis” oiarak bilinen ilim dallari dogmu^tur. 
Bu iki ilim dali, Islam Ummeti’ne has ozelliklerdendir ve 
daha once kullamlmami§tir. 
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Sunnet; fslam’in fiili uygulamasi oldugu gibi, 
Kur’an’in da agiklamasidir. Ayetlerini gerheder ve 
Kur’an’da genel olarak belirtilen hukumlerin 
ayrintisim verir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 
kendisine indirileni bazen sozlu, bazen fiili ve bazen 
de her ikisiyle birlikte agiklardi. Sunnet; Kur’an’da 
belirtilmeyen bazi hukumleri ve kurallari da 
agiklayabilir. Kur’an ve Sunnet’in, islam dininin iki 
ana kaynagi olduguna mutlaka inanmak gerekir. O 
ikisine uymak, onlara bagvurmak, emirlerine uymak 
ve yasaklarindan kaginmak, verdikleri haberleri 
dogrulamak; onlarda gegen Allah’in isimlerine, 
sifatlarina ve fiillerine, Allah’in dostlari mu’minler igin 
hazirladiklarina ve dugmanlari kafirleri tehdit ettigi 
geylere iman etmek gerekir. Allah Teala goyle 
buyurur: (Hayir! Rabbine andolsun ki aralarinda 
gikan anlagmazlik hususunda seni hakem kilip 
sonra da verdigin hiikumden iglerinde higbir 
sikinti duymaksizin onu tam manasiyla 
kabullenmedikge iman etmig olmazlar.)228 Ve 
goyle buyurur: (Peygamber size ne verdiyse onu 
aim, size ne yasakladiysa ondan da sakinin.)229 

Bu dinin kaynaklarim tamttiktan sonra, onun 
derecelerini belirtmemiz uygun olacaktir. Bunlar; 
islam, iman ve ihsan geklindedir. Bu derecelerin 
temel prensiplerini ozet olarak ele alacagiz. 

8 4/en-Nisa/65 
229 59/el-Hagr/7 
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Birinci Derece: islam* 

jslam'in rukunleri beg tanedir: Kelime-i gehadet, 
namaz, zekat, orug ve hac. 

Birincisi: Allah’tan bagka ilah olmadigina ve 
Muhammed’in Allah’in rasulii olduguna gehadet 
etmek 

“La ilahe illallah / Allah'tan bagka ilah yoktur”un 
anlami gudur: Yerde ve gokte, yalmz Allah’tan 
bagka ibadete layik bir ibadet edilen / ma’bud 
yoktur. O, gergek ilah’tir. O’nun digindaki butun 
ilahlar batildir.230 Bu §ehadet, ibadeti yalntzca 
Allah’a has kilmayi ve O’nun di§inda higbir §eye 
ibadet etmemeyi gerektirir. Bu gehadette §u iki olay 

* Bu konuda daha geni§ bilgi igin bkz. "Kitabu't Tevhid", 
"El-usulu's Selase" ve "Adabu'l Me§yi ile's Salat" / 
Muhammed b. Abdulvahhab, "Dinu'l Hak" / Abdurrahman 
El-Umer, "Ma labudde min Ma'rifetihi ani'l Islam" / 
Muhammed b. Ali El-lrfec, "Erkanu'l islam" / Abdullah b. 
Carullah el-Carullah, "§erhu Erkani'l islam ve’l iman" / 
Telit: Bir grup ilim ogrencisi, Gozden gegirme: Abdullah 
El-Cibrin 
230 Dinu'l Hak (sf. 38) 
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gergeklegmezse onun soyleyenine bir faydasi 

yoktur. 
Birincisi: “La ilahe illallah / Allah’tan bagka ilah 

yoktur” sozunu inanarak, bilerek, guphe duymayarak 
dogrulayarak ve severek soylemek. 

ikincisi: Allah’tan bagka kendisine ibadet 
edilenleri inkar etmek. Kim bu gehadeti soyler de, 
Allah’tan bagka kendisine ibadet edilenleri inkar 
etmezse, bu soz ona fayda vermez.231 

Muhammed’in Allah’in rasulu olduguna gehadet 
etmenin anlami ise emrettiginde O’na itaat etmek, 
haber verdiginde O’nu dogrulamak, yasakladigi ve 
men ettiginden kagmmak ve Allah’a ancak O’nun 
belirledigi §ekilde ibadet etmektir. Muhammed’in; 
Allah’in butun insanlara gonderdigi elgisi oldugunu 
bilmek ve buna inanmaktir. O, kendisine ibadet 
edilmeyen bir kul, yalanlanmamasi gereken bir 
elgidir. Bilakis O’na itaat edilmesi ve uyulmasi 
gerekir. O'na itaat eden cennete girer, O’na kar§i 
gelen ise cehenneme girer. inang alamnda ya da 
Allah’in emretmi§ oldugu ibadetlerde, yonetme ve 
kanun koyma duzeninde, ahlak alamnda, aile kurma 
alamnda ya da helal ve haram belirleme alamnda 
kurallar ancak bu gerefli elgi, Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem kanaliyla alinmalidir. Qunku O, 
Allah’in §eriatim ileten elgisidir.232 

Kurratu Uyuni'l Muvahhidin (sf. 60) 
Dinu'l Hak (sf. 51-52) 
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ikincisi: Namaz* 

Bu, islam’m rukunlerinden ikincisidir. Hatta 
islam'in diregidir. Qunku namaz kul ile Rabbi 
arasinda bir bagdir, her gun be§ kez onu tekrar 
eder. Onunla imanim yeniler ve nefsini, gunahlarin 
pisliklerinden arindirir. Onunla gunahlarin ve 
kotuluklerin arasina girer. Kul; sabahleyin 
uykusundan uyaninca, dunya i§leriyle me§gul 
olmadan once Rabbinin huzurunda temiz ve arinmi§ 
bir §ekilde kiyama durur. Sonra Rabbini tekbir eder. 
Kullugunu kabullenir; O’ndan yardim ve hidayet 
diler. Secde ederek, kiyamda durarak ve ruku 
ederek, Rabbi ile arasindaki itaat ve kulluk 
anla§masim yeniler. Bunu her gun be§ kez tekrar 
eder. Bu namazi eda etmek igin kalbinin, bedeninin, 
elbisesinin ve namaz kilacagi yerin temiz olmasi 
gerekir. Mumkunse Musluman'in, namazi Musluman 
karde§leriyle birlikte, kalpleriyle Rablerine yonelmi§, 
yuzlerini Allah’in Evi Kabe-i Mu§errefe’ye ?evirmi§ 
olarak cemaatle kilmasi gerekir. Namaz; kullarinin, 
Allah Tebarake ve Teala’ya ibadet ettikleri §ekillerin 
en mukemmeli ve en guzeli uzerine kurulmu§tur. 
Qe§itli organlarin Allah’i yuceltmesini; dilin 
telaffuzunu; ellerin, ayaklann, ba§in, duyu 
organlarinm ve bedenin diger kisimlarimn fiilini 
igerir. Her biri, bu yuce ibadetten nasibini alir. 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. "Keyfiyyetu Salati'n Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem" / Abdulaziz b. Baz 
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Duyu organlari ve diger azalar ondan nasibini 
alir. Kalp ondan nasibini alir. Namaz; dvguyu, 
hamdetmeyi, yuceltmeyi, tesbih ve tekbiri, hakka 
§ahitlik etmeyi, Kur’an-i Kerim okumayi; Rabbin 
oniinde, aciz bir kulun ve her §eyi idare eden 
Rabbin kar§isinda boyun egen birinin duru§uyla 
ayakta durmayi igerir. Sonra bu makamda O’nun 
onunde algalir, boyun eger ve O’na yakla§ir. Daha 
sonra Allah’in izzeti kar§isinda kugulerek ve 
buyuklugu kar§isinda boyun egerek, hu§u ve 
teslimiyet ile ruku eder, secde eder ve oturur. Kalbi 
yumu§ami§, bedeni Allah’a itaat etmi§ ve organlari 
O’na boyun egmi§tir. Sonra namazim Allah’a ovgu 
ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e 
salat ve selam ile tamamlar. Sonra Rabbinden, 
dunya ve ahiret hayirlarmi diler.233 

Ugiincusu: Zekat* 

Zekat; islam’m rukunlerinden uguncusudur. 
Zengin Musluman’a, malimn zekatim vermesi 
farzdir. Zekat; fakirlere, miskinlere ve zekat 
vermenin caiz oldugu diger kimselere verilen az bir 
miktardir. 

Musluman'in; zekati vermesi uygun olan 
kimseye bunu gonul rahatligi ile vermesi gerekir. 

233 Miftahu Dari's Seade (2/384) 
• Daha geni§ bilgi igin bkz. "Risaletani fi'z Zekati ve's 
Siyam" / Abdulaziz b. Baz 
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Zekat verdigi kimselerin bagina bunu kakmamali ve 
onlara bu nedenle eziyet etmemelidir. Musluman’in, 
Allah rizasim arzu ederek zekatim vermesi gerekir. 
Bununla, insanlardan higbir kargilik ve tegekkur 
beklememelidir. Bilakis; riya ve gosterig yapmadan 
yalmzca Allah rizasi igin zekatim vermelidir. 

Zekat vermek bereket getirir. Fakirlerin, 
miskinlerin ve ihtiyag sahiplerinin gbnullerini hog 
tutar. Onlari, el agarak kugulmekten kurtanr. Zekat 
onlar igin bir rahmettir. Zekat vermek; kigiye 
cbmertlik ve kerem, ozveri, fedakarlik ve merhametli 
olma sifatlari kazandirir. Cimrilik ve agagilik 
sifatlarindan arindirir. Zekat ile, Muslumanlar 
dayamgma iginde olur. Zenginleri fakirlerine acir. Bu 
ibadet tam anlamiyla uygulansa, toplumda higbir 
geyi olmayan fakir, borg yuku altinda kalmig insan 
ve yolda kalmig bir yolcu kalmaz. 

Ddrdunciisii: Orug' 

Yani, Ramazan ayi orucunu tutmaktir. Fecrin 
dogugundan gunegin batigina kadar oruglu kimse, 
yemeyi, igmeyi, cinsel iligkiye girmeyi ve bu 
hukumde olan geyleri Allah Subhanehu ve Teala’ya 
ibadet niyetiyle terk eder. Nefsini, gehvetlerinden 
alikoyar. Allah; hastaya ve yolcuya; hamile ve gocuk 
emziren kadina; hayizli ve nifasli kadma orug tutma 

‘ Daha genig bilgi igin bkz. "Risaletani fi'z Zekati ve's 
Siyam" / Abdulaziz b. Baz 
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konusunda kolaylik saglamigtir. Bunlardan her 
birinin kendine uygun hukmu vardir. 

Bu ayda; Musluman, nefsini gehvetlerinden 
ahkoyar. Nefsi bu ibadetle, hayvanlara benzeme 
seviyesinden Allah’a yaklagtirilmig meleklere 
benzeme seviyesine gikar. Oyle ki orug tutan kimse, 
dunyada Allah rizasim elde etmekten bagka bir 
arzusu olmayan varlik suretine burunur. 

Orug, kalbi diriltir. Dunyaya ragbeti azaltir. Allah 
katinda olana tegvik eder. Zenginlere, fakirleri ve 
onlarin durumunu hatirlatir. Kalplerini onlara kargi 
yumugatir. iginde bulunduklari, Allah’in nimetlerini 
bilirler ve gukurleri artar. Orug, nefsi arindirir ve 
Allah’tan hakkiyla korkma uzere bina eder. Ferdi ve 
toplumu, gizli ve agikar hallerinde, seving ve sikinti 
aninda, Allah’in uzerlerindeki gozetimini hisseder 
hale getirir. Qunku toplum, tarn bir ay boyunca bu 
ibadet ile Rabbini gozeterek yagar. Allah Teala’dan 
korkmasi, Allah’a ve ahiret gunune iman etmesi, 
Allah’in gizli-sakli her geyi bildigini ve kiginin bir gun 
mutlaka Rabbinin onunde durup kuguk-buyuk butun 
amellerinden sorulacagim kesin olarak bilmesi onu 
boyle davranmaya sevk eder.234 

234 Bkz. Miftahu Dari's Seade (2/384) 
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Be§incisi: Hacc* 

Mekke-i Mukerreme'deki Beytullahi’l-Haram’i 
haccetmek her balig, akilli ve gucu yeten; 
Beytullah’a goturecek araca ya da ucretine ve 
bakmakla yukumlu oldugu ki§ilerin nafakasimn 
di§inda gidi§-donu§ masraflarina yetecek miktarda 
paraya sahip olan, yolda can guvenligi olan ve 
yoklugunda ailesinin guvenliginden emin olan her 
Musluman’a farzdir. 

Hac yapmak isteyen kimsenin, nefsini 
gunahlarin kirinden temizlemesi ipin Allah’a tevbe 
etmesi gerekir. Mekke-i Mukerreme’ye ve hac 
ibadetinin yapildigi kutsal mekanlara ula§tiginda, 
Allah’a kullugunu ifade ederek ve O’nu yucelterek 
hac ibadetlerini yerine getirir. Allah'in di§inda; 
Kabe’ye ve hac ibadetlerinin yapildigi diger yerlere 
ibadet edilmeyecegini, onlann fayda ve zarar 
vermeyecegini bilir. §ayet Allah oralara gidip hac 
yapmasim emretmeseydi Musluman’in o mekanlara 
gidip hac yapmasi dogru olmazdi. 

Hacda, hac yapan ki§i izar ve rida olarak iki 
beyaz kuma§tan olu§an ihram elbisesini giyer. 
Yeryuzunun butun bolgelerinden Muslumanlar bir 
yerde toplamr. Tek bir elbise giyerler ve bir Rabbe 
ibadet ederler. Yoneten ve yonetilen, zengin ve 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. "Delilu'l Hac ve'l Mu'temir" / 
Telif: Bir grup alim, "Et-Tahkik ve'l izah li Kesirin min 
Mesaili'l Hacci ve'l Umra" / Abdulaziz b. Baz 
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fakir, siyah ve beyaz arasinda fark yoktur. Herkes 
Allah’in yarattigidir ve O’nun kuludur. Musluman’in, 
Musluman kargisinda takva ve salih amelden bagka 
ustunlugu yoktur. Muslumanlar birbirleriyle tamgir ve 
yardimlagir. Allah’in onlari hep birlikte yeniden 
diriltecegi ve hesap igin bir alanda toplayacagi gunu 
hatirlarlar. Boylece, Allah Teala'ya itaat ederek olum 
sonrasi igin hazirlamrlar.235 

islam’da ibadet* 

islam'da ibadet, maddi ve manevi olarak Allah’a 
kulluk etmektir. Allah yaraticidir, sen ise yaratilmig. 
Sen kulsun ve Allah senin efendindir. Bu boyle 
olunca, kigi bu dunyada mutiaka, geriatina uyarak 
ve peygamberlerinin izini takip ederek Allah’in 
dosdogru yolunda yurumelidir. Allah; kullarina, 
Alemlerin Rabbi’ni tevhid ile birlemeleri, namaz, 
zekat, orug ve hac gibi yiice ibadetler belirlemigtir. 
islam’daki ibadet anlayigi daha kapsamiidir. Allah’in 
sevdigi ve razi oldugu gizli ve agikar yapilan butun 
ameller ve sozler ibadettir. Daha da otesi Allah’a 
yaklagma niyetiyle yaptigin her guzel adet ibadettir. 
Annenle ve babanla, eginle ve gocuklarinla, 
komguiarinla guzel geginmen bununla Allah nzasini 
elde etmeyi kasdedersen bir ibadettir. Evde, gargida 

235 Bkz. a g e. (2/385), Dinu'l Hak (sf. 67) 
• Daha genig bilgi igin bkz. "El-Ubudiyye" / $eyhulislam 
ibm Teymiyye 



140 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

ve i§ yerinde insanlara guzel davranman Allah’in 
rizasim dileyerek yaparsan bir ibadettir. Emaneti 
yerine getirmek, dogruluk ve adalete bagli kalmak, 
eziyet vermemek, gugsuze yardim etmek, helal 
kazang saglamak, aileye ve gocuklara harcamak, 
dugkunu teselli etmek, hastayi ziyaret etmek, ag 
olam doyurmak ve zulme ugrayana yardim etmek; 
butun bunlar Allah rizasi gozetilerek yapilirsa hirer 
ibadettir. Allah’in rizasim kasdederek kendin igin, 
ailen igin, toplumun ve ulken igin yaptigin her i§ bir 
ibadettir. Allah’in sana mubah kildigi olguler iginde 
nefsinin gehvetlerini gidermen salih bir niyetle 
birlikte olursa ibadet olur. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem goyle buyurur: “Sizden birinin cinsel 
iligkiye girmesinde dahi bir sadaka vardir." Derler ki: 
“Ey Allah’in Rasulu! Bizden biri gehvetini gidermeye 
gelir de ona ecir mi olur?” $oyle buyurur: “Ne 
dersiniz; onu haramda giderseydi uzerine bir gunah 
olur muydu? Aym gekilde onu helalde giderince 
onun igin bir ecir olur.”236 

Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
§oyle buyurur: “Her Musluman’in uzerine bir sadaka 
vardir.” Denilir ki: “Ne dersin, gayet bulamazsa?” 
goyle buyurur: “Elleriyle galigir; kendine faydali olur 
ve sadaka verir.” Denilir ki: “Ne dersin, gayet gug 
yetiremezse?” §oyle buyurur: “Kederli ihtiyag 
sahibine yardim eder.” Denilir ki: “Ne dersin, §ayet 
gug yetiremezse?” §oyle buyurur: “lyiligi ya da hayri 

236 
Muslim; Kitabu’z Zekat, Hadis no: 1006 
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emreder.” Denilir ki: “Ne dersin, (ya bunu da) 
yapmazsa?" §oyle buyurur: “Kotulukten kendini 
alikoyar. $uphesiz bu bir sadakadir.’’237 

ikinci Derece: iman* 

imamn rukunleri altidir: Allah’a, meleklerine, 
kitaplarina, rasullerine, ahiret gunune iman ve 
kadere iman. 

Birincisi: Allah’a iman 

Allah Teala’nm rububiyetine; yani O’nun her 
§eyin Rabbi, yaraticisi ve hukumram; butun i§lerin 
idare edicisi olduguna ve O’nun di§indaki her 
mabudun/ ibadet edilen §ey ya da ki§inin batil 
olduguna iman etmen ve O'nun isim ve sifatlarina; 
yani O’nun en guzel isimlere, kamil ve yuce sifatlara 
sahip olduguna iman etmendir. 

237 Buhari; Kitabu'z Zekat, Bab no: 29, Muslim; KitSbu’z 
Zekat, Hadis no: 1108. Hadisin lafzi Mtislim'deki rivayete 
aittir. 
* Daha geni§ bilgi igin bkz. "$erhu Usuli'l iman" / 
Muhammed b. Salih el-Useymin, "El-iman’1 / §eyhulislam 
ibni Teymiyye, "Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa" / 
Muhammed b. Salih el-Useymin 
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Butun bunlarda Allah’in birligine; rububiyetinde, 
uluhiyetinde, isimlerinde ve sifatlarinda ortagi 
olmadigina iman etmendir. Allah Teala §oyle 
buyurur: ((O) Goklerin, yerin ve ikisi 
arasindakilerin Rabbidir. §u halde O’na kulluk 
et; O’na kulluk etmek igin sabirli ve metanetli ol. 
O’nun adiyla anilan bir kimse biliyor musun?)238 

O’nu higbir uyku ve uyuklamanm almadigina, 
O’nun gorunen ve gorunmeyeni bildigine, goklerin 
ve yerin mulkunun O’nun olduguna iman etmendir: 
(Gaybin anahtarlari O’nun yanmdadir. O'ndan 
ba§kasi bunlari bilmez. Karada ve denizde ne 
varsa O bilir. Bir yaprak dii§meye gorsiin, 
mutlaka onu bilir. Yeryuziinun karanliklarinda 
tek bir tane ya§-kuru miistesna olmamak uzere 
hepsi apagik bir kitaptadir.)239 Allah Teala’nin 
yaratiklarindan yuce ve ar§inm uzerinde olduguna, 
aym anda ilmi ile onlarla birlikte olduguna; onlarin 
hallerini bildigine, sozlerini i§ittigine, yerlerini 
gordugune, iglerini yonettigine, fakire rizik verdigine, 
kirilam onardigina, diledigine mulk verdigine ve 
dilediginden de mulku gekip aldigina, O’nun her 
§eye gucu yettigine inanmandir.240 

Allah’a imamn meyvelerinden bazilari, 
gunlardir: 

19/Meryem/65 
239 6/el-En’am/59 
240 Bkz. Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa (sf. 7, 11) 



Islam: Usulleri ve Prensipleri 143 

1- Kula, Allah’i sevme ve O’nu yuceltme 
kazandirir. Bunlarda, O’nun emrini yerine getirmeyi 
ve yasakladigindan uzak durmayi gerektirir. Kul 
bunu yerine getirince, dunya ve ahirette korkusuz 
mutluluga ula§ir. 

2- Allah’a iman etmek, nefiste izzet olugturur. 
Qunku o, kainattaki her geyin gergek sahibinin Allah 
oldugunu, O’ndan bagka zarar veren ve fayda veren 
olmadigmi bilir. Bu bilgi onu, Allah’tan bagkasma 
ihtiyag duymaz hale getirir. O’ndan bagkasimn 
korkusunu kalbinden sokup alir. Sonugta ancak 
Allah’tan umarve O’dan bagkasindan korkmaz. 

3- Allah’a iman, nefsinde algak gonulluluk 
olugturur. Qunku o, sahip oldugu nimetin Allah’tan 
oldugunu bilir. Qeytan onu aldatamaz, Kibirlenip 
buyuklenmez. Kuvveti ve maliyla ovunmez. 

4- Allah’a iman eden kesin olarak bilir ki, 
Allah’in razi oldugu salih amelden ba§ka kurtulu§a 
giden bir yol yoktur. Oysa ba§kasi batil inanglara 
sahiptir. Ornegin; insanlarin suglarina keffaret 
olmasi igin Allah’in, oglunun asiimasim emrettigine 
inamr. Ya da bir takim ilahlara iman eder. Onlarin, 
istegini yerine getirdigine inamr. Oysa gergekte 
onlar, fayda ya da zarar vermezler. Ve yahut ateist 
olur ve higbir yaraticmin varligma iman etmez... 
Butun bunlar birer kuruntudur. Oyle ki; Kiyamet 
gunu Allah'in huzuruna varinca ve gergekleri kendi 
gozleriyle gorunce apagik bir sapiklik igerisinde 
olduklarinm farkina varacaklar. 
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5- Allah'a iman etmek; Allah’in rizasim 
dileyerek, dunyada yuce gorevler ustlendigi zaman, 
insana kararlilik ve sabir, sebat ve tevekkul 
noktasinda buyuk bir gu? kazandirir. Goklerin ve 
yerin hukumdarina dayandigina, O’nun kendisini 
destekledigine ve yardim ettigine kesin olarak 
inamr. Sabrinda, sebatinda ve tevekkulunde daglar 
gibi saglam olur.241 

ikincisi: Meleklere iman 

Allah’in onlari, kendisine itaat etmeleri ifin 
yarattigina inanmaktir. Allah onlari §u §ekilde 
tammlar: (Onlar miikerrem kuliardir. Sozleri ile 
O’nun online gegmezler; onlar O’nun emri 
geregince i§ goriirler. Onlarm oniindekini de 
arkalarindakini de bilir. O’nun razi oldugu 
kimselerden ba§kasma §efaat etmezler. Onlar 
O’nun korkusundan titrerler.)242 (O’nun 
huzurunda bulunanlar, O’na ibadet hususunda 
kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bikip 
usanmadan gece ve giindiiz (Allah’i) tesbih 
ederler.)243 Allah onlari bizim i?in gorunmez 
kilmi§tir. Bu nedenle onlari goremeyiz. Onlardan bir 
kismim bazi nebilerine ve rasullerine gostermi§tir. 

241 Bkz. Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa (sf. 44), 
Mebadiu'l islam (sf. 80, 84) 
242 21/el-Enbiya/26-28 
243 21 /el-Enbiya/19-20 
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Meleklerin yuklendikleri bir takim ameller vardir. 
Bu meleklerden vahiyle gorevli melek olan Cibril, 
vahyi Allah katindan, kullari arasindan O’nun 
diledigine indirir. Ruhlari almakla gorevli melek de 
bunlardandir. Rahimlerdeki ceninler ile gorevli 
melek vardir. Ademogullarim korumakla gorevli 
melekler vardir. Amellerin yazilmasiyla gorevli 
melekler vardir. Herkesin iki melegi vardir: (Sagda 
ve solda otururlar. insan higbir soz soylemez ki, 
yaninda gozetleyen, yazmaya hazir bir melek 
bulunmasin.)244 

Meleklere imamn meyvelerinden bazilari 
§unlardir: 

1- Musluman’in akidesi, §irkin §uphelerinden ve 
pisliginden arinir. Qunku Musluman; Allah’in, bu 
buyuk gorevleri yukledigi meleklerin varligina iman 
edince, kainatin seyrine katkida bulunan hayali 
varliklarin varligina inanmaktan kurtulur. 

2- Musluman, meleklerin fayda ve zarar 
vermedigini, onlarin sadece Allah’in kendilerine 
ikram edilmi§ kullari oldugunu onlara emrettigi 
§eylerde, Allah'a isyan etmediklerini ve kendilerine 
emredilenleri yaptiklarim bilir. Bu nedenle onlara 
ibadet etmez. Onlara yonelmez ve onlara 
baglanmaz. 

50/Kaf/17-18. Bkz. Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa 
(sf. 19) 
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Ugunciisu: Kitaplara iman 

Allah'in, nebilerine ve rasullerine hakki 
agiklamak ve ona davet etmek igin kitaplar 
indirdigine iman etmektir. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Andolsun ki Biz peygamberlerimizi apagik 
delillerle gonderdik. Onlarla birlikte insanlar 
adaleti ayakta tutsunlar diye Kitabi ve mizam 
indirdik.)245 Bu kitaplar goktur. ibrahim 
aleyhisselam’a verilen sahifeler, Musa 
aleyhisselam’a verilen Tevrat, Davud aleyhisselam’a 
gonderilen Zebur ve isa aleyhisselam’in getirdigi 
incil bunlardandir. 

Gegmigteki bu kitaplara iman; Allah’in onlari 
elgilerine indirdigine ve o kitaplarin, o donemde 
Allah’in insanlara iletmesini istedigi geriati igerdigine 
inanmakla gergeklegir. 

Allah’in bizlere bildirdigi bu kitaplar ortadan 
kaybolmugtur. ibrahim aleyhisselam’a gonderilen 
sahifelerden higbiri dunyada yoktur. Tevrat, incil ve 
Zebur’a gelince; Yahudiler ve Hiristiyanlarin yamnda 
isimleri ile bulunsalar da tahrif edilmig ve 
degigtirilmiglerdir. Qogu kaybolmug ve onlardan 
olmayan geyler onlara sokulmugtur. Daha da otesi, 
sahiplerinden bagkasina nispet edilirler. Eski Ahit'te 
kirktan fazla sifr (kitap, kutsal metin) var ve sadece 
begi Musa aleyhisselam’a nispet edilmektedir. 

245 57/el-Hadid/25 
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Bugun mevcut olan incil’den ise bir tanesi bile isa 
aleyhisselam’a nispet edilmemektedir. 

Allah katindan indirilen kitaplarin sonuncusu ise 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e indirilen 
Yuce Kur’an’dir. Kur’an, Allah’m korumasi ile 
korunmaktadir. Harflerinde, kelimelerinde, 
harekelerinde veya manalarinda higbir degigiklige 
ya da tahrife ugramamigtir. Kur’an-i Kerim ile 
gegmigteki kitaplar arasindaki fark gok yonludur. 
Bunlardan bazilari gu gekildedir: 

1- Gegmigteki bu kitaplar ortadan kaybolmug, 
onlara tahrif ve degigiklik sokulmugtur. 
Sahiplerinden bagkalarina nispet edilmig; gerhler, 
agiklamalar ve tefsirler eklenmigtir. ilahi vahye, akla 
ve fitrata ters dugen bir gok gey igermektedir. 

Kur’an-i Kerim ise; Allah’in korumasi ile 
korunmaya devam etmektedir. Allah’in, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e indirdigi aym kelimeler 
ve harfler ile korunmaktadir. Tahrife ugramamig ve 
higbir ilave yapilmamigtir. Qunku Muslumanlar, 
Kur’an-i Kerim’in her turlu gupheden uzak 
kalmasina gayret gostermig ve O’nu; Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in siyeri, sahabilerin 
hayat hikayeleri, Kur’an-i Kerim’in tefsiri, ibadet ve 
muamelat hukumleri ile karigtirmamigtir. 

2- Eski kitaplarin bugun tarihsel bir senedi 
bilinmemektedir. Daha da otesi, kime indigi ve hangi 
dilde yazildigi dahi bilinmemektedir. Bir kismi, 
kendisine gonderilen kimseden bagkasina nispet 
edilmigtir. Kur’an’i ise Muslumanlar, Muhammed 
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sallallahu aleyhi ve sellem’den yazili ve sozlu olarak 
tevatur yoluyla nakletmiplerdir. Her pagda ve her 
mekanda, MusIGmanlarin bu kitabi ezbere bilen 
binlerce hafizlari ve bu kitaptan yazili binlerce 
nusha vardir. Sozlu olarak ezberlenen ile yazili 
olarak bulunan nushalar uyupmaz ise farkli olan 
nushalar kabul edilmez. Ezbere bilinenlerle yazili 
olanlar mutlaka birbirine uymalidir. 

Bunun da otesinde; Kur'an, sozlu olarak 
nakledilmiptir ki dunyada bapka hipbir kitaba bu 
nasip olmamiptir. 

Hatta bu pekilde nakil sadece Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’in ummetinde vardir. Bu 
nakil §u pekilde gerpeklepir: Ogrenci; Kur’an’i 
hocasindan dinleyerek ezberler. Hocasi da, kendi 
hocasindan bu pekilde ezberlemiptir. Sonra hoca 
ogrencisine “icazet” denilen diplomayi verir. Hoca 
bu diplomada, hocalari yaninda okudugunu 
ogrencisine okuttuguna pahitlik eder. Senet, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulapincaya 
kadar her biri hocasim adiyla zikreder. Bu pekilde 
sozlu senet; ogrenciden, Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’e kadar zincir peklinde devam eder. 

Kur’an-i Kerim’den her surenin ve her ayetin 
nerede ve ne zaman Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem’e indigini bildiren kuvvetli deliller ve 
tarihsel kamtlar da aym pekilde senet ile yogun 
olarak nakledilmiptir. 

3- Gepmipteki kitaplarin indirildigi diller, uzun 
zaman once silinip yok olmu§tur. Bu pagda o dilleri 
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konugan hig kimse yoktur ve anlayanlar gok azdir. 
Kur’an’in indigi dil ise; bugun milyonlarca kiginin 
konugtugu, yagayan bir dildir. Yeryuzunun her 
bolgesinde okutulup ogretilmektedir. Onu 
ogrenmeyen de her yerde Kur’an-i Kerim’in 
anlamini kendisine anlatacak birini bulur. 

4- Gegmigteki kitaplar belirli bir donem igindi. 
insanlarin tumune degil, ozellikle bir millete 
yonelikti. Bu nedenle onlar o millet ve o doneme 
ozgu hukumler igermigtir. Boyle olunca da butun 
insanlara hitap etmesi uygun olmaz. 

Kur’an-i Kerim ise her zamam kapsayan ve her 
mekana uygun olan bir kitaptir. Her millete ve her 
gaga uyan hukumler, ahlak ve iligki kurallari igerir. 
Qunku Kur’an’in hitabi, butun insanlara yoneliktir. 

Butun bunlardan anlagilmaktadir ki; asil 
nushalari bulunmayan ve yeryuzunde ilk yazildiklan 
dilde konugan hig kimse kalmayan kitaplarla Allah’in 
insanlara huccetinin gergeklegmesi mumkun 
degildir. Allah’in, kullari uzerine hticceti ancak; 
fazlaliktan, eksiklikten ve tahriften uzak ve 
korunmug, nushalari her yerde yaygin, milyonlarca 
insanin okudugu ve onunla insanlara Allah'in 
gagrismi ilettigi canli bir dilde yazilmig bir kitapla 
gergeklegir. igte bu kitap Allah’in, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’e indirdigi Yuce 
Kur’an’dir. O, gegmig kitaplarin hukmunu ortadan 
kaldirmigtir. Onlarin, tahrife ugramadan onceki 
hallerini dogrular ve onlara gahitlik eder. Kendilerine 
bir nur ve gifa, hidayet ve rahmet olmasi igin; butun 
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insanligin uymasi gereken kitaptir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (i§te bu (Kur’an), bizim indirdigimiz 
miibarek bir kitaptir. Bana uyun ve Allah’tan 
korkun ki size merhamet edilsin.)246 Ve goyle 
buyurur: (De ki: Ey insanlar! Ben size, hepinize 
gonderilmig, Allah’in elgisiyim.)247 

Dordunciisu: Peygamberlere iman 

Allah'm yarattiklarina, Allah’a iman edip 
gonderilen elgileri dogrulamalari halinde 
kavugacaklari nimetleri mujdeleyen ve isyan ettikleri 
zaman ugrayacaklari azaptan sakindiran elgiler 
gonderdigine iman etmektir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Andolsun ki Biz her iimmete: “Allah’a 
ibadet edin, taguttan kaginin” diye bir 
peygamber gondermi§izdir.)248 Ve §oyle buyurur: 
(Miijdeleyici ve uyarici olarak peygamberler 
gonderdik ki insanlarin peygamberlerden sonra 
Allah’a kar§i bir bahaneleri olmasin!)249 

Bu elgiler goktur. Onlarin ilki, Nuh aleyhisselam 
ve sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’dir. Ibrahim, Musa, isa, Davud, Yahya, 

6/el-En’am/155 
247 7/el-A’raf/158. Gegen konular igin bkz. El-Akidetu's 
Sahiha ve ma Yudaadduha (sf. 17), Akidetu Ehli's Sunne 
ve'l Cemaa (sf. 22), Mebadiu’l islam (sf. 89) 
248 16/en-Nahl/36 
249 4/en-Nisa/165 
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Zekeriyya ve Salih aleyhisselam gibi, bazilarim 
Allah bize bildirmi§, bazilarim da bildirmemi§tir. 
Allah Teala §oyle buyurur: (Bir kisim 
peygamberleri sana daha once anlattik, bir 
kismini ise sana anlatmadik.)250 

Bu elpilerin hepsi, Allah’in yarattigi birer 
be§erdir. Rabblik ve ilahlik ozellikleri yoktur. Bu 
nedenle higbir ibadet onlar igin yapilmaz. Kendileri 
igin dahi, fayda ya da zarar verme gucune sahip 
degillerdir. Allah Teala, rasullerin ilki olan Nuh 
aleyhisselam’m kavmine §oyle dedigini bildirir: (Ben 
size: “Allah’in hazineleri benim yammdadir” 
demiyorum, gaybi da bilmem. “Ben bir melegim” 
de demiyorum.)251 Onlarin sonuncusu olan 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e de §oyle 
demesini emreder: (Ben size: “Allah’in hazineleri 
benim yammdadir” demiyorum, gaybi da 
bilmem. “Ben size bir melegim” de 
demiyorum.)252 Ve §oyle demesini emreder: (Ben 
Allah’in dilediginden ba§ka kendime herhangi 
bir fayda ya da zarar verecek giice sahip 
degilim.)253 

Peygamberlerin hepsi; Allah’in segip gagrisim 
iletmekle gereflendirdigi ve kul olmakla nitelendirdigi 
degerli kullardir. Dinleri; Allah’in kendisinden ba§ka 

250 4/en-Nisa/164 
251 11 /Hud/31 
252 6/el-En’am/50 
253 7/el-A’raf/188 
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din kabul etmedigi islam’dir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Allah katinda hak din islam’dir.)254 
Qagrilari temelde birdir ve §eriatlari farkli farklidir. 
Allah Teala §oyle buyurur: (Her birinize bir §eriat 
ve bir yol verdik.)255 Bu periatlarm en sonuncusu, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in periatidir. 
O’nun periati, kendinden onceki btitun periatlarin 
hukmunu ortadan kaldirmiptir. O’nun gagrisi, 
gagrilarin en sonuncusudur ve O, elgilerin en 
sonuncusudur. 

Bir peygambere iman edenin, onlarin hepsine 
iman etmesi gerekir. Bir peygamberi yalanlayan da, 
onlarin hepsini yalanlamiptir. Qunku butun 
peygamberler Allah’a, meleklerine, kitaplarina, 
rasullerine, ve ahiret gunune imana pagirir. Dinleri 
birdir. Onlarin bir kismini ayiran veya bir kismina 
iman edip bir kismini inkar eden, onlarin hepsini 
birden inkar etmi§ olur. Qunku onlarin her biri butun 
nebilere ve rasullere iman etmeye gagirir.256 Allah 
Teala §oyle buyurur: (Peygamber, Rabbi 
tarafindan kendisine indirilene iman etti, 
mu’minlerde (iman ettiler). Her biri Allah’a, 
meleklerine, kitaplarina, peygamberlerine iman 
ettiler. “Allah’m peygamberlerinden hi? biri 

254 3/AI-i imran/19 
255 5/el-Maide/48 
256 Bkz El-Akidetu's Sahiha ve ma Yudaadduha (sf. 17), 
Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa (sf. 25) 
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arasinda ayinm yapmayiz” (dediler).)257 Ve §oyle 
buyurur: (Aliah’i ve peygamberlerini inkar edenler 
ve (inanma hususunda) Allah ile 
peygamberlerini birbirinden ayirmak isteyip “Bir 
kismina iman ederiz ama bir kismina inanmayiz” 
diyenler ve bunlar (iman ile kufiir arasinda) bir 
yol tutmak isteyenler yok mu? i§te gergekten 
kafirler bunlardir. Ve biz kafirlere al?altici bir 
azap hazirlami§izdir.)258 

Be§incisi: Ahiret giinune iman 

Butun yaratilmi§larin dunyadaki sonu olumdur! 
Peki ya insamn dlumden sonraki hali nedir? 
Dunyada i§kence gormekten kurtulan zalimlerin hali 
ne olacak? Zulumlerinin cezasim gekmekten 
kurtulacaklar mi? Dunyada, yaptiklari iyiliklerin 
kar§iligmi goremeyen iyilik sahiplerinin ecirleri bo§a 
mi gidecek? 

Butun be§eriyet nesil nesil pe§ pe§e dlume 
gitmektedir. Bu durum; Allah, dunyanm sona 
ermesine izin verinceye ve dunya uzerindeki her 
yaratilmi§ olunceye kadar devam eder. Sonra Allah, 
Kiyamet gunu butun yaratilmi§lari yeniden diriltir. 
Oncekileri ve sonrakileri bir araya toplar. Sonra; 
dunyada kazandiklari hayir ya da §er amellere gore 

257 3/el-Bakara/285 
258 4/en-Nisa/150-151 
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kullari hesaba geker. Mu’minler cennete goturulur. 
Kafirler ise cehenneme surulur. 

Cennet; Allah’in, mu’min kullari igin hazirladigi 
nimettir. iginde, kimsenin tammlayamayacagi nimet 
gegitleri vardir. Cennette yuz derece vardir. Her bir 
derecede, Allah’a imanlarina ve O’na itaatlerine 
gore kalanlar vardir. Cennet ehlinin derece 
bakimindan en agagida olanina, dunyadaki bir 
kralin mulkunun benzeri ve onun on kati daha verilir. 

Cehennem ise; Allah’in, kendisini inkar eden 
igin hazirladigi azaptir. Cehennemde, bahsedilmesi 
bile korkutan gegitli azaplar vardir. §ayet Allah; 
ahirette bir kimsenin olmesine izin verseydi, 
cehennem ehli sadece onu gormekle olurdu. 

Allah ilmiyle, her insanin hayir ya da §er, gizli 
ya da agikar ne yapacagim bilmigtir. Sonra her 
insan igin iki melek gorevlendirmigtir. Onlardan biri 
iyilikleri yazar; digeri ise kotulukleri yazar. Higbir §eyi 
kagirmazlar. Allah Teala goyle buyurur: (insan 
higbir soz soylemez ki, yaninda gozetleyen 
yazmaya hazir bir melek bulunmasin.)259 Bu 
ameller, Kiyamet gunu insana verilecek bir kitaba 
kaydedilir: (Kitap ortaya konmugtur: Suglularin, 
onda yazili olanlardan korkmug olduklarim 
gorursiin. “Vay halimize! Derler, bu nasil 
kitapmig! Kuguk-biiyuk higbir gey birakmaksizin 
hepsini sayip dokmiig!” Boylece yaptiklarini 
kargilarinda bulmuglardir. Senin Rabbin hig 

259 50/Kaf/18 
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kimseye zulmetmez.)260 insan, kitabim okur ve 
higbir §eyi inkar edemez. Amellerinden bir §eyi inkar 
edenin ise Allah; gdzune ve kulagina, ellerine ve 
ayaklanna ve cildine butun yaptigim anlattirir. Allah 
Teala §oyle buyurur: (Derilerine, "Nigin aleyhimize 
§ahitlik ettiniz?" derler. Onlar da, "Her §eyi 
konugturan Allah, bizi de konu§turdu. ilk defa 
sizi O yaratmigtir. Yine O’na 
donduriiluyorsunuz" derler. Siz ne 
kulaklarmizin, ne gozlerinizin, ne derilerinizin 
aleyhinize gahitlik etmesinden sakinmiyordunuz, 
yaptiklarmizdan gogunu Allah’in bilmeyecegini 
saniyordunuz.)261 

Ahiret gunune; Kiyamet ve yeniden dirili§ 
gunune iman etmeye butun nebiler ve rasuller 
$agirmi§tir.' Allah Teala §oyle buyurur: (Senin 
yeryiizunii kupkuru gormen de Allah’in 
ayetlerindendir. Biz onun iizerine suyu 
indirdigimiz zaman, harekete ge?ip kabarir. Ona 
can veren elbette oliileri de diriltir. O, her §eye 
kadirdir.)262 Ve §oyle buyurur: (Gokleri ve yeri 
yaratan, bunlari yaratmakla yorulmayan Allah’in, 
oliileri diriltmeye de giicunun yetecegini 

18/el-Kehf/49 
261 41/el-Fussilet/21-22 

’ Yeniden dirili§ hakkinda daha gok delil igin bu kitaptaki 
"Ahiret" bolumune bakiniz. 
262 41 /el-Fussitet/39 
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du§unmezler mi? Evet O, her §eye kadirdir.)263 
Bu, ilahi hikmetin geregidir. Qunku Allah, 
yarattiklarmi bof yere yaratmami§ ve onlari ba§ibo§ 
birakmami§tir. insanlarin akil yonunden en zayifi 
dahi, gayesiz bir §ekilde onemli bir i§ yapmaz. 
insanm boyle bir i§ yapmasi du§unulemez ise nasil 
olur da insan, Rabbinin yarattiklarmi bo§ yere 
yarattigini ve onlari ba§ibo§ birakacagini 
zannedebilir? Allah, onlarin soylediklerinden 
oldukpa yucedir. Allah Teala §oyle buyurur: (Sizi 
sadece bo§ yere yarattigimizi ve sizin hakikaten 
huzurumuza geri getirilmeyeceginizi mi 
sandiniz?)264 Ve §oyle buyurur: (Gogii, yeri ve 
ikisi arasindakileri biz bo§ yere yaratmadik. Bu, 
inkar edenlerin zanmdir. Vay o inkar edenlerin 

ate§teki haline!)265 
Ahiret gunune imana, butun akil sahibi insanlar 

§ahitlik eder. Qunku bu aklin geregidir. Bozulmami§ 
fitrat ona teslim olur. Qunku insan; Kiyamet gunune 
iman edince, Allah’m katinda olam umarak, 
terkettigini nigin terkettigini ve yaptigim nigin 
yaptigim bilir. Yine; insanlara zulmedenin mutlaka 
cezasim gorecegini, Kiyamet gunu insanlarin ondan 
hakkini alacagmi, hayir ise hayir, §er ise §er; 
insanin mutlak yaptigimn kargihgini alacagmi ve 
ilahi adaletin gergekle§ecegini bilir. Allah Teala 

263 46/el-Ahkaf/33 
264 23/el-Mu'minun/l 15 
265 38/Sad/27 
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goyle buyurur: (Kim zerre miktari hayir yapmigsa 
onu goriir. Kim de zerre miktari ger yapmigsa 
onu goriir.)266 

Kiyamet gununun ne zaman gelecegini, 
yaratilmiglardan hig kimse bilmez. 0, gonderilmig 
higbir peygamberin ve Allah’a yaklagtirilmig melegin 
dahi bilmedigi bir gundur. Allah, onun bilgisini 
yalmzca kendine has kilmigtir. Allah Teala goyle 
buyurur: (Sana kiyameti, ne zaman gelip 
gatacagmi soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak 
Rabbimin katindadir. Onun vaktini O’ndan 
bagkasi agiklayamaz.)267 Ve goyle buyurur: 
(Kiyamet hakkindaki bilgi ancak Allah’in 
katindadir.)268 

Altincisi: Kaza ve kadere iman 

Allah’in, olmug ve olacak her geyi; kullarin 
durumlarim ve amellerini, ecellerini ve riziklarim 
bildigine iman etmektir. Allah Teala goyle buyurur: 
(§iiphesiz Allah her geyi hakkiyla bilendir.)269 Ve 
goyle buyurur: (Gaybin anahtarlari O’nun 
yanmdadir. Ondan bagkasi bunlari bilmez. 
Karada ve denizde ne varsa O bilir. Bir yaprak 
diigmeye gorsiin, mutlaka onu bilir. Yeryiizuniin 

266 99/ez-Zilzal/7-8. Bkz. Dinu'l Hak (sf. 19) 
267 7/el-A’raf/187 
268 31/Lokman/34 
269 29/el-Ankebut/62 
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karanliklarinda tek bir tane ya§-kuru miistesna 
olmamak iizere hepsi apa$ik bir kitaptadir.)270 
Butun bunlari, kendi katinda bir kitaba yazmigtir. 
§oyle buyurur: (Biz, her geyi apagik bir kitapta 
sayip yazmigizdir.)271 Ve goyle buyurur: (Bilmez 
misin ki, Allah, yerde ve gokte ne varsa bilir? Bu 
bir kitapta mevcuttur. Bu Allah igin gok 
kolaydir.)272 Allah bir gey dilediginde ona “01!" der 
ve olur. Allah Teala goyle buyurur: (Bir geyi 
yaratmak istedigi zaman O’nun yaptigi “01!” 
demekten ibarettir. Hemen oluverir.)273 Allah 
Subhanehu; her geyi takdir ettigi gibi, her §eyin de 
yaraticisidir. §oyle buyurur: (Biz her §eyi bir 
olgiiye gore yarattik.)274 Ve §oyle buyurur. (Allah 

270 6/el-En’am/59 Kur’an-i Kerim’de yalmzca bu ayet 
olsaydi bile, O’nun Allah katindan olduguna apagik bir 
del'll ve kesin huccet olarak yeterdi. Qunku insanlik gaglar 
boyunca, bilimin yaygm hale geldigi ve insanoglunun 
buyuklendigi bu gagda dahi, bu kapsamli bilgiyi -giicu 
yetmesinin otesinde- dugunememektedir. Butun yaptigi, 
bir takim sirlanni kegfedebilmek igin bir agaci ya da bir 
bdcegi belirli bir ortamda gozlemlemektir ve bilmedikleri, 
bildiklerinden daha goktur. Her agidan kapsamli bilgi ve 
dugunce ise, insanligin aligik olmadigi ve gucunun 
yetmeyecegi birolaydir. 
^71 36/Yasin/12 
272 22/el-Hacc/70 
273 36/Yasin/82 
274 54/el-Kamer/49 
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her §eyin yaraticisidir.)275 Kullari, kendisine itaat 
etsinler diye yaratmi§, itaati onlara agiklami§ ve itaat 
etmelerini emretmi§tir. Kendisine isyan etmeyi 
onlara yasaklami§ ve isyam onlara agiklami§tir. 
Kudret ve dileme ozelligi vermi§tir. Bu kudret ve 
dileme ozelligi ile Allah’in emirlerini yerine 
getirirlerse sevap kazamrlar; O’na isyan ederlerse 
azabi hak ederler. 

insan, kaza ve kadere iman ederse kendisi igin 
§unlar gergekle§ir: 

1- Sebepleri yerine getirirken Allah’a itimat 
eder. Qunku O; sebebin de, sonucun da Allah’in 
kazasi ve kaderi ile oldugunu bilir. 

2- Nefsi rahat ve kalbi huzurlu olur. Qunku o; 
bunun, Allah’in kazasi ve kaderi ile oldugunu; 
ho§una gitmeyen ve takdir edilmi§ olan bir §eyin 
kagmilmaz olarak ger?ekle§ecegini bilir. Gonlu rahat 
eder ve Allah’in kazasina razi olur. Kadere iman 
edenden daha huzurlu, gonlu rahat ve ya§antisi iyi 
kimse yoktur. 

3- Isteginin gergekle^mesi halinde kendini 
begenmekten uzak olur. Bilir ki onun gergekle§mesi 
Allah’in bir nimetidir, Allah hayir ve ba?ari 
sebeplerini takdir etmi§tir. Bu nedenle, Allah’a 
§ukreder. 

4- isteginin gergekle§memesi ya da istemedigi 
bir §eyin olmasi halinde endi§e ve kaygiya 
kapilmaz. Bilir ki bu, Allah’in takdiridir. Allah’in 

275 39/ez-Zumer/62 
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emrini geri gevirecek ve hukmunu bozacak kimse 
yoktur. O mutlaka gergeklegir. Bu nedenle sabreder 
ve kargiligini Allah’tan bekler: (Yeryiizunde vuku 
bulan ve sizin bagmiza gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan once, bir 
kitapta yazilmig olmasin. §uphesiz bu, Allah’a 
gore kolaydir. (Allah bunu) elinizden gikana 
uziilmeyesiniz ve Allah’in size verdigi nimetlerle 
gimarmayasimz diye agiklamaktadir. Qiinku 
Allah, kendini begenip boburlenen kimseleri 
sevmez.)276 

5- Tamamen, Allah Subhanehu’ya tevekkul 
eder. Qunku Musluman, fayda ve zarar vermenin 
yalmzca Allah’in elinde oldugunu bilir. Gucunden 
dolayi higbir gugluden korkmaz ve insanlardan 
birinin korkusuyla hayir iglemeyi terk etmez. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ibni Abbas 
radiyallahu anhuma’ya goyle buyurur: “Bil ki, ummet 
sana fayda vermek igin bir araya gelse, Allah’in 
senin igin yazdigindan bagka bir geyle sana fayda 
veremezler. Ve sana zarar vermek igin bir araya 
gelseler, Allah’in senin igin yazdigindan bagka bir 
geyle zarar veremezler.”277 

57/el-Hadid/22-23 Bkz. El-Akidetu’s Sahiha ve ma 
Yudadduha (sf. 19), Akidetu Ehli’s Sune ve’l Cemaa 
(sf.39), Dinu'l Hak (sf.18) 

77 imam Ahmed; MLisned, (1/293), Tirmizi; Sunen, 
Ebvabu’l Kiyame (4/76) 
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Uguncu Derece: ihsan 

ihsan, sadece bir rukundur. Allah'a, O’nu 
gorurcesine ibadet etmendir. Qunku sen O’nu 
gormesen de guphesiz O seni gormektedir. insan, 
Rabbine bu gekilde ibadet etmelidir. O’na yakin 
oldugunu ve huzurunda bulundugunu hissetmelidir. 
Bu durum; huguyu, korkuyu ve saygiyi gerektirir. 
ibadetin eda edilmesinde samimiyeti, ibadetin daha 
guzel ve tarn olarak yerine getirilmesi igin gaba 
sarfetmeyi gerektirir. Kul, ibadet ederken Rabbini 
gozetir. O’nu gorurcesine kendini O’na yakin olarak 
dugunur. §ayet bagaramazsa; Allah’in kendisini 
gordugune; gizli ve agikarmi, igini ve digini bildigine, 
higbir iginin Allah’a gizli kalmadigina imam 
yardimiyla bunu gergeklegtirmeye galigir.278 

Bu dereceye ulagan kul, Rabbine samimi olarak 
ibadet eder. O’ndan bagka hig kimseye yonelmez. 
Insanlarin ovgusunu beklemez ve kotulemelerden 
de korkmaz. Qunku ona; Rabbinin ondan razi 
olmasi ve Mevlasi’nm onu ovmesi yeterlidir. 

O, gizlisi ve agikari egit olan bir insandir. 
Yalmzken ve insanlar arasindayken, Rabbine ibadet 
eder. Allah’in, kalbinde gizli olam ve nefsinin 
vesvesesini bildigine kesin olarak inanir. iman 
kalbine hakim olmugtur. Kalbi, Rabbinin gozetimini 

Bkz. Camiu’l Ulumi ve’l Hikem (sf. 128) 
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hisseder. Azalari, yaraticisina teslim olmugtur. 
Onlarla ancak, Allah’in sevdigi ve razi oldugu 
amelleri yapar. 

Kalbinin, Rabbine baglandigi yerde, Allah’tan 
bagkasina ihtiyag duymadigi igin yaratilmigtan 
yardim dilemez. Higbir insana gikayetini dile 
getirmez. Qunku ihtiyacim Allah Subhanehu’ya 
iletmigtir ve yardimci olarak O yeter! Higbir yerde 
yalmzhk hissetmez ve hig kimseden korkmaz. 
Qunku, her halukarda Allah’in kendisiyle oldugunu 
bilir. O, kendisine yeter. O ne guzel yardimcidir! 
Allah’in emrettigi higbir igi terk etmez ve Allah’a 
isyan olan higbir gey iglemez. Qunku o, Allah’tan 
utamr. Allah’in emrettigi yerde onu bulamamasindan 
ve yasakladigi yerde onu bulmasindan hoglanmaz. 
Agiri gitmez, insanlara zulmetmez ve haklarmi 
yemez. Qunku Allah’in kendisini gordugunu ve 
yaptiklari ile onu hesaba gekecegini bilir. 

Yeryuzunde bozgunculuk gikarmaz. Qunku; 
yeryuzundeki hay irlarin Allah Teala’nm mulku 
oldugunu ve Allah’in onlari, kullarin hizmetine 
sundugunu bilir. Ondan ihtiyaci kadarim alir ve 
Rabbine gukreder. 

Bu kitapta zikrettigim ve ortaya koydugum 
sadece onemli konular ve islam’in buyuk 
rukunleridir. Bu rukunler, kulun onlara iman etmesi 
ve onlarla amel etmesi durumunda Musluman 
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olacagi rukunlerdir. Degilse islam -daha once de 
bahsettigim gibi- din ve dunyadir, ibadet ve yagam 
bigimidir. Kapsamli ve eksiksiz, ilahi bir nizamdir. 
Kurallari hayatin butun alanlarinda; itikadi, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve guvenlik alanlarinda fert ve 
toplumun ihtiyag duydugu her geyi igerir. insan 
islam’da; barigi ve savagi, gozetilmesi gereken 
haklari duzenleyen; insamn, hayvamn ve gevrenin 
degerini koruyan; insamn, hayatin ve olumun, 
oldukten sonra yeniden diriligin gergek yonunu 
agiklayan usuller, kaideler ve hukumler bulur. Yine 
islam’da, gevresindeki insanlarla iligkisi igin en 
uygun metodu bulur. Ornegin, Allah Teala goyle 
buyurur: (insanlara giizel soz soyleyin.)279 Ve 
goyle buyurur: ((O takva sahipleri) insanlari 
affederler.)280 Yine, goyle buyurur: (Bir kavme 
duydugunuz kin sizi adaletsiziige sevk etmesin. 
Adaletli olun. Bu takvaya (Allah korkusuna) daha 
uygundur.)281 

Bu dinin derecelerini ve her derecenin 
rukunlerini sunmugken, onun guzelliklerinden bir 
parga bahsetmemiz guzel olur. 

2/el-Bakara/83 
280 3/AI-i imran/134 
281 5/el-Maide/8 
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islam’in Guzel Yonleri* 

Kalem, islam’in guzelliklerini her yonuyle 
anlatmakta aciz kalir. Kelimeler, bu dinin 
ustunluklerini hakkiyla ifade etmekte yetersiz kalir. 
Qunku bu din, Allah Subhanehu ve Teala'nm dinidir. 
Nasil ki goz Allah’i tam olarak idrak edemez ve 
be§er, O’nu butunuyle bilemezse; geriati da aynidir, 
kalem onu her yonuyle vasfedemez. ibnu’l Kayyim 
rahimehullah §oyle demi§tir: “Bu dosdogru dindeki 
ve hanif inancindaki; higbir ifadenin mukemmelligine 
ulagamayacagi, higbir anlatimin guzelligine 
erigemeyecegi ve akil sahibi insanlarin akillarinin - 
onlarin en mukemmeli uzerinde toplansa bile- daha 
ustununu oneremeyecegi §eriat-i 
Muhammediyye’deki goz alici hikmeti du§ununce, 
erdem sahibi ve kusursuz akillara du§en onun 
guzelligini anlamak ve ustunlugunu onaylamaktir. 
Dunyaya daha mukemmel, daha buyuk ve daha 
yuce bir geriatin gelmedigine gahitlik etmektir. 

’ Bu konu ile ilgili daha geni§ bilgi igin bkz. “Ed-Durretu’l 
Muhtasara fi Mehasini’d Dini'l islami” / Abdurrahman es- 
Sa’di, “Mehasinu’l Islam” / Abdulaziz es-Selman 
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Peygamber onun igin higbir delil getirmese bile, 
bizzat kendisi Allah katindan olduguna delil ve §ahit 
olarak yeter. Tamami, ilmin ve hikmetin 
mukemmelligine; rahmetin, iyiligin ve ihsanin 
genigligine; goruneni ve gorunmeyeni kugatmasma, 
baglangig noktalarim ve sonuglarim bilmesine; 
Allah’in, kullarina bagigladigi en buyuk nimetlerden 
biri olduguna §ahittir. Kullarina; kendilerini ona 
ybnlendirmekten, kendilerini onun ehlinden ve onun 
igin segtigi kimselerden kilmasindan daha buyuk bir 
nimet bagi§lamami§tir. Bu nedenle, kullarina 
kendilerini ona yonlendirmesini nimet olarak 
hatirlatir. §oyle buyurur: (Andolsun ki Allah, 
muminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini 
okuyan, onlari arindiran ve onlara kitap ve 
hikmeti ogreten bir Peygamber gondermekle 
buyuk bir liitufta bulunmu§tur. Oysa onlar, daha 
once apagik bir sapiklik igindeydiler.)282 
Kendilerine bagi§ladigi nimetin buyuklugunu 
kullarina bildirerek ve hatirlatarak, kendilerini onun 
ehlinden kilmasina §ukretmelerini isteyerek §oyle 
buyurur (Bugun dininizi kemale erdirdim)283 Bu 
dinin guzelliklerinden bir kismim zikretmek, Allah’a 
§ukur gorevimizin bir geregidir: 

3/Al-i imran/164 
Miftahu Dari’s Saade (1/374-375), Ayet: 5/el-Maide/3 
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1. Allah’in dinidir: 

Allah’in kendisi igin razi oldugu, 
peygamberlerini onunla gonderdigi; kullarina, onun 
gergevesinde kendisine ibadet etme izni verdigi 
dindir. Nasil ki Yaratici, yaratilmiga benzemezse; 
aym gekilde O'nun dini olan islam da insanlarin 
kanunlarina ve dinlerine benzemez. Allah 
Subhanehu’nun mutlak mukemmellik sifatina sahip 
olmasi gibi O’nun dini de insanlarin dunyasim ve 
ahiretini duzenleyen kurallari kapsamada; Allah 
Subhanehu’nun haklarini ve kullarin O’na kargi 
gorevlerini, kullarin birbirleri uzerindeki haklari ve 
birbirlerine kargi gorevlerini kugatmada mutlak 
mukemmellige sahiptir. 

2. Kapsamlidir: 

Bu dinin en belirgin guzelliklerinden biri de, her 
§eyi kapsamasidir. Allah Teala §byle buyurur: (Biz 
kitapta higbir §eyi eksik birakmamigizdir.)284 Bu 
din; Allah’in isimleri, sifatlari ve haklari gibi Yaratici 
ile ilgili turn konulari; kurallar ve yukumlulukler, 
ahlak ve davranig gibi yaratilmiglarla ilgili turn 
konulari igerir. Bu din; oncekilerin ve sonrakilerin, 
meleklerin, nebilerin ve rasullerin haberlerini igerir. 
Gokyuzu ve yeryuzu, gezegenler ve yildizlar, 
denizler, agaglar ve kainat hakkmda konugmugtur. 

284 
6/el-En’am/38 



islam: Usulleri ve Prensipleri 167 

Yaratiligin sebebini, gayesini ve sonunu bildirmigtir. 
Cenneti ve iman edenlerin sonunu, cehennemi ve 
kafirlerin sonunu bildirmigtir. 

3. Yaratilmigi Yaratici’ya baglar: 

Her batil din ve inang, insam kendisi gibi blume 
ve gugsuzluge, acizlige ve hastaliga agik bir insana 
baglama ozelligine sahiptir. Hatta bazen, yuzlerce 
yil once dimug ve kemikleri toprak olmug bir insana 
baglar. islam Dini’nin ozelligi ise insam dogrudan 
Yaraticisi’na baglamasidir. Ne bir papaza, ne bir 
azize ve ne de bir kutsal sirra baglar. Bilakis 
Yaratici ile yaratilan arasinda direk baglantidir. Akli, 
Rabbi’ne baglar ve boylece akil aydinlamr ve 
olgunlagir. Yucelir ve yukselir. Mukemmeiligi arar. 
Degersiz ve kuguk geylere tenezzul etmez. 
Yaraticisi ile bag kurmayan her kalp hayvandan 
daha agagidir. 

islam dini, Yaratici ile yaratilmig arasindaki 
bagdir. Yaratilmig insan; islam dini araciligiyla, 
Allah’in kendisinden istedigini ogrenir ve boylece 
bilingli bir gekilde O’na ibadet eder. O’nun razi 
oldugu yerleri ogrenir ve onlara yonelir. Kizdigi 
yerleri ogrenir ve onlardan uzak durur. 

Islam Dini, Yuce Yaratici ile gugsuz ve mutsuz 
yaratilmig arasindaki bagdir. Boylece O’ndan 
destek, yardim ve bagari talep eder. Hilekarlarin 
hilesinden ve geytanlarin oyunundan kendisini 
korumasim O’ndan ister. 
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4. Dunya ve ahiret yararlarim gozetir: 

Islam §eriati, dunya ve ahiret yararlarim 
gozetme ve guzel ahlaki tamamlama uzerine 
kurulmugtur. 

Ahiret yararlari §u gekilde apiklanabilir: Bu 
§eriat, ahiretin butun yonlerini a?iklami§, hi? bir §eyi 
ihmal etmemigtir. Bilakis onlari bilinmeyen hi?bir §ey 
kalmamasi i?in yorumlami? ve a?iklami§tir. Ahiret 
nimetini vaat etmi? ve azabi ile tehdit etmigtir. 

Dunyevi yararlar ise §u §ekilde agiklanabilir: 
Allah; bu dinde; insanin dinini, camni, malim, 
nesebini, namusunu ve aklini koruyan kurallar 
belirlemi?tir. 

Guzel ahlakin agiklamasi ise §u ?ekilde 
yapilabilir: Bu din, gizli ve apik hallerde guzel ahlakli 
olmayi emretmi?, ahlakin girkinini ve degersizini 
yasaklami§tir. Gozle gorulen guzel davram§lardan 
biri de temizlik ve taharet, kirlerden ve pisliklerden 
arinmadir. Guzel koku surunmeye ve gorunu§u 
guzelle§tirmeye te§vik etmi§tir. Zina yapmak, ipki 
ipmek; le§, kan, domuz eti yeme gibi pis §eyleri 
haram kilmi§tir. Temiz yiyeceklerin yenmesini 
emretmi?, israfi ve gerekenden fazla harcamayi 
yasaklami§tir. 

I? temizligi ise pirkin huylari terk etmek, guzel 
ve ovguye layik huylarla donanmaktir. Qirkin huylar; 
yalan, sefahat, ofke, haset, cimrilik, agagilik, makam 
sevgisi, dunya sevgisi, kibir, kendini begenme ve 
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riya benzeri huylardir. Ovguye layik huylar ise; guzel 
ahlak, insanlarla guzel geginmek, onlara iyilik 
etmek, adalet, algak gdnulluluk, dogruluk, comertlik, 
Allah'a tevekkul, ihlas, Allah’tan korkmak, sabir ve 
gukur benzeri huylardir.285 

5. Kolaydir: 

Bu dini ustun ve ayricalikli kilan niteliklerden biri 
de kolay olmasidir. Kurallarinin her birinde ve her 
bir ibadetinde kolaylik vardir. Allah Teala gbyle 
buyurur: (Allah dinde sizin igin bir zorluk 
kilmamigtir.)286 Bu kolayliklarin ilki gudur: Bu dine 
girmek isteyen kimsenin begeri bir araciya ya da 
gegmigi itirafa ihtiyaci yoktur. Bilakis ona dugen; 
temizlenmesi ve arinmasi; Allah’tan bagka ilah 
olmadigina ve Muhammed’in, Allah’in Rasulu 
olduguna gehadet etmesi; bunlarin anlamina 
inanmasi ve geregini yerine getirmesidir. 

Sonra; insan yolculuga gikinca veya 
hastalamnca kolaylik ve hafifletme olan her ibadet 
igin ikamet halinde ve saglikli iken yaptigi ibadetin 
sevabinm aymsi yazilir. Daha da otesi, Musluman’in 
hayati, kolay ve huzurlu olur. Kafirin hayati ise 
bunun tersine, zor ve sikintili olur. Aym gekilde iman 
edenin dliinnu de kolay olur. Ruhu, kaptan bir damla 

285 Bkz, “El-i’lam bima fi Dini'n Nasara mine’l Fesad ve’l 
Evham”; el-Kurtubi (sf. 442-445) 
286 22/el-Hacc/78 
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gikar gibi gikar. Allah Teala §oyle buyurur: (Takva 
sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarini ho§ 
ve rahat halde alirlar. "Selam size, yapmi§ 
oldugunuz guzel i§lerin mukafati olarak girin 
cennete” derler.)287 Kafire ise; olumu anmda guglti 
ve giddetli melekler gelir ve ona kirbaglarla vururlar. 
Allah Teala goyle buyurur: (O zalimlerin halini 
dliim giddeti igindeyken bir gorsen! Melekler 
onlara ellerini uzatirlar ve "Ruhunuzu teslim 
edin. Bugiin, Allah'a kar§i haksiz §eyler 
soylediginizden ve O'nun ayetlerine kar§i 
bobiirlenmenizden dolayi algaltici bir azapla 
cezalandirilacaksiniz" derler.)288 Ve §oyle buyurur. 
(Melekler, o kafirlerin yiizlerine ve sirtlarina vura 
vura ve "Tadin bakalim cehennem azabmi!" diye 
diye canlarini alirken hallerini bir gormeliydin.)289 

6. Adaletlidir: 

islam’m kurallarim belirleyen yalmzca Allah’tir. 
O, beyazi-siyahi, erkegi-kadim ile butun insanlarin 
yaraticisidir. Onlar; hukmu, adaleti ve rahmeti 
kargisinda egittirler. Erkek ve kadindan her biri igin 
kendisine uygun kurallar belirlemigtir. Bu nedenle 
geriatin, kadinin aleyhine erkegi kayirmasi ya da 
kadim ustun tutup erkege zulmetmesi, beyaz insana 

16/en-Nahl/32 
i8B 6/el-En’am/93 
289 8/el-Enfal/50 
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ayricalik tammasi ve siyah insam onlardan mahrum 
etmesi soz konusu degildir. Herkes, Allah'in geriati 
bnunde egittir. Takvali olmaktan bagka aralarinda 
higbir fark yoktur. 

7. iyiligi emreder ve kotiilukten alikoyar: 

Bu geriat, degerli bir meziyet ve yuce bir nitelik 
igerir ki, o da iyiligi emretmek ve kotulukten 
alikoymaktir. Buluga ermig, akilli ve gucu yeten her 
Musluman’in gucu yettigince emretmesi ve 
yasaklamasi gerekir. Emretme ve yasaklama 
agamalarina gore; eliyle emretmesi ve yasaklamasi, 
gucu yetmezse diliyle ve yine gucu yetmezse 
kalbiyle bunu yapmasi gerekir. Boylece ummetin 
hepsi, ummet uzerinde gozlemci olur. Her ferdin, 
yoneten veya yonetilen olsun, gucu yettigince ve bu 
konuyu duzenleyen geriat kurallarma uygun olarak, 
iyiligi ihmal eden veya kotuluk igleyene iyiligi 
emretmesi ve kotulugu yasaklamasi gerekir. Bu 
olay, gdruldugu gibi, her ferdin uzerine gucu 
yettigince vaciptir. Oysa gagdag siyasi duzenlerden 
bir gogu, muhalefet partilerine hukumetin 
galigmasim ve resmi kurumlarin igleyigini 
gozlemleme firsati vermekle ovunmektedir. 

Bunlar islam dininin guzelliklerinden bazilandir. 
Bu konuyu daha da uzatmak istersek tagidigi derin 
hikmeti ve saglam yasamayi, sonsuz guzelligi ve 
benzersiz mukemmelligi agiklamak igin her bir 
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kuralin ve farzin, her emrin ve yasaklamamn 
uzerinde durmamiz gerekecektir. 

Bu dinin kurallarmi inceleyen; onun Allah 
katindan oldugunu, igerisinde guphe bulunmayan 
gergek ve higbir sapma bulunmayan hidayet yolu 
oldugunu kesin olarak anlar. 

Allah’a yonelmek ve geriatina uymak, nebilerin 
ve rasullerin izinden gitmek istiyorsan onunde tevbe 
kapisi agiktir. Rabbin; gokga bagiglayan ve gokga 
merhamet edendir, bagiglamak igin seni 
gagirmaktadir. 

Tevbe 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem goyle 
buyurur: “Her ademoglu gunah igler. Gunah 
igleyenlerin en hayirlisi tevbe edenlerdir.”290 insanin 
nefsi zayiftir, iradesi ve kararliligi zayiftir. Gunahmin 
ve hatasinin getirisine katlanamaz. Bu nedenle 
Allah; insana aciyarak yukunu hafifletmig, onun igin 
tevbe kuralim koymu§tur. Tevbenin ash; Allah’tan 
korkarak ve Allah’in kuliari igin hazirladigi odulleri 
umarak, girkinligi nedeniyle gunahi terk etmek, o 

290 imam Ahmed; Musned (3/198), Tirmizi; Sunen, 
Ebvabu Sifati’l Kiyame (4/49), ibni Mace; Sunen, Kitabu’z 
Zuhd (4/491) 
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gunahi ipledigine pipman olmak ve ona geri 
donmemeye kesin karar vermek, bmrun geri kalan 
kismini salih amellerle degerlendirmektir.291 
Goruldugu gibi tevbe, yalmzca kalple yapilan ve 
Allah ile kul arasinda olan bir ameldir. Higblr zorlugu 
ve mepakkati yoktur. Agirfiillerde sarfedilen gucu de 
gerektirmez. Bilakis yalmzca kalbin eylemidir. 
Gunahi terk etmek ve ona donmemektir. Bir peyden 
kapinmakta onu terk etmek ve rahatlamak vardir.292 

Durumunu apiga vuracak, sirrini apiklayacak ve 
gupsuzlugunu firsat bilecek bir insanin onunde 
tevbe etmene gerek yoktur. Tevbe, yalmzca seninle 
Rabbin arasindaki bir yakariptir. O'ndan bagiplanma 
ve hidayet dilersin, 0 da senin tevbeni kabul eder. 
islam’da; atalardan miras kalan bir gunah da yoktur, 
bu gunahtan kurtarmasi gereken bir insan da yoktur. 
Bilakis Avusturyali bir Yahudi iken hidayete ererek 
Musluman olan Muhammed Esed’in gordugu gibidir. 
§oyle der: “Kur’an’in hipbir yerinde Hiristiyanlikta 
oldugu gibi fidyeye ihtiyap olduguna dair hipbir §ey 
bulamadim. islam’da fertle sonu arasinda duran, 
gepmipten miras kalmip ilk gunah yoktur. Qunku 
(Dogrusu insana pali§masindan ba§ka bir §ey 
yoktur.)293 insandan, kendisine tevbe kapilarimn 
apilmasi ve gunahtan kurtulmasi ipin bir kurban 

291 El-Mufredat fi Garibi’l Kur’§n (sf. 76) Az bir degipiklikle. 
292 El-Fevaid / Ibnu’l Kayyim (sf. 116) 
293 53/en-Necm/39 
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sunmasim ya da canina kiymasim talep etmez.”294 
Bilakis Allah Teala’nm buyurdugu gibi (Higbir 
gunahkar bagkasinm gunah yukunii 

yiiklenmez.)295 
Tevbenin buyuk etkileri ve sonuglari vardir. 

Bunlardan bazilarim gu gekilde zikredebiliriz: 
1. Kulun; Allah’in, onun hatasini ortmedeki 

lutfunu ve keremini bilmesidir. §ayet Allah dileseydi, 
gunahinin cezasim hemen verir, kullari arasinda 
onu rezil ederdi. Boylece o, onlarla birlikte rahat bir 
yagam suremezdi. Oysa Allah, hatasini orterek onu 
yuceltmig ve gefkati ile kugatmigtir. Ona gug ve 
kuvvet, rizk ve yiyecek vermigtir. 

2. Nefsinin gergek yuzunu, kotulugu gokga 
emreden bir nefis oldugunu bilmesidir. Kendisinden 
kaynaklanan hata, gunah ve kusurun nefsinin 
zayifligina ve haram kilinan gehvetlere 
sabredememesine igaret ettigini; nefsini arindirmak 
ve dogru yola yonlendirmek igin goz agip 
kapayincaya kadar dahi olsa Allah’tan mustagni 
olamayacagim bilmesidir. 

3. Allah Subhanehu tevbeyi, kulun mutlulugunu 
saglayan en buyuk faktorun kendisiyle elde edilmesi 
igin belirlemigtir. Bu faktor, Allah’a siginma ve 
O’ndan yardim dilemedir. Yine onunla; dua ve 
yakarig, sevgi, korku ve umit gegitleri elde edilir. 

294 Et-Tarik ile'l Islam / Muhammed Esed; sf 140, Az bir 
degigiklikle 
295 5 3/en-Necm/38 
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Boylece nefis, tevbe ve Allah’a siginma olmadan 
gergeklegmeyen ozel bir yakinlagma ile yaraticisina 
yaklagir. 

4. Allah’in, onun gegmig gunahlarmi 
bagiglamasidir. Allah Teala goyle buyurur: (O 
kafirlere de ki: Eger bu ige son verirlerse daha 
once yaptiklari bagiglanacak.)296 

5. insanin kbtuluklerinin, iyiliklere gevrilmesidir. 
Allah Teala goyle buyurur: (Ancak, tevbe ve iman 
edip iyi davrani§larda bulunanlar ba§ka; Allah 
onlarin kotuluklerini iyiliklere gevirir. Allah gok 
bagiglayicidir, engin merhamet sahibidir.)297 

6. insanin, kendi turunden olan insanlara, 
kendilerine yaptiklari kotuluklerde ve hatalarinda; 
yaptigi kotuluklerde, hatalarda ve gunahlarda 
Allah’in kendisine davranmasim istedigi gibi 
davranmasidir. Qunku kar§ilik fiil turundendir. 
insanlara bu guzel davramgla davranmca Rabb 
Teala’dan aynismi gorur. insanlarm kotulugune 
iyilikle kar§ilik verdigi gibi, Allah Subhanehu da 
onun kotuluk ve gunahlarma ihsani ile kargilik verir. 

7. Nefsinin bir gok hatasi ve ayibinm oldugunu 
bilmesidir. Bu da onun, insanlarin ayiplarim 
aragtirmaktan geri durmasim, bagkalarimn ayiplarim 
dugunmek yerine kendi nefsini islah ile meggul 
olmasim gerektirir.298 

2a6 8/el-Enfal/38 
297 25/el-Furkan/70 
298 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/358,370) 
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Bu bolumu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e 
gelerek, “Ey Allah'in Rasulu! Higbir gunah 
birakmadan igledim” diyen bir adamin haberiyle 
noktalamak istiyorum. Rasululiah sallallahu aleyhi 
ve sellem ona ug kere “Allah’tan bagka ilah 
olmadigina ve Muhammed’in, Allah’in rasulu 
olduguna gehadet ediyor musun?" diye sorar. 
Adam, “Evet" deyince, “Bu ona kargilik gelir” 
buyurur. Bagka bir rivayette de, “Bu, onlarm hepsine 
kargilik gelir” buyurur.299 

Diger bir rivayette ise, Rasululiah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e gelerek “Butun gunahlari igleyen 
ama Allah’a hig bir §eyi ortak kogmayan; bu gekilde 
hig gunah birakmadan igleyen bir adam igin tevbe 
var midir?” der. Rasululiah sallallahu aleyhi ve 
sellem, ona “Musluman oldun mu?" buyurur. Adam; 
“Bana gelince; Allah’tan bagka ilah olmadigina, 
O’nun tek olduguna ve ortagi bulunmadigma ve 
senin, Allah’in rasulu olduguna gehadet ediyorum” 
der. Rasululiah sallallahu aleyhi ve sellem goyle 
buyurur: "Evet (Onun igin tevbe vardir). iyilikleri 
yapar ve kotulukleri terk eder. Boylece Allah onlari 
senin igin tumuyle iyiliklere donugturur.” Adam der 

299 Ebu Ya’la; Musned (6/155), Taberani; El-Mu’cemu’l 
Evsat (7/132) ve Es-Sagir (2/201), Ziya; El-Muhtara 
(5/151-152) isnadinm sahih oldu^unu belirtir. Heysemi, 
Mecmeu’z Zevaid’de der ki: "Ebu Ya’la, Bezzar bir 
benzerini ve Taberani Es-Sagir ve El- Evsat’ta rivayet 
etti. Ricalleri sikadir." 
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ki: “ihanetlerimi ve ahlaksizliklarimi da mi?” 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; “Evet” 
deyince, “Allahu ekber / Allah en buyuktur!” der ve 
gozden kayboluncaya kadar tekbir getirmeye devam 
eder.300 

islam’a Girmeyenin Sonu 

Bu kitapta sana agiklandigi gibi, isiam Allah’in 
dinidir. Hak dindir. Butun nebilerin ve rasullerin 
getirdigi dindir. Allah; ona inanana dunya ve ahirette 
buyiik mukafat ayarlami§, onu inkar edeni §iddetli 
azapla tehdit etmi§tir. 

Allah yaratici ve bu kainatta diledigi gibi 
tasarrufta bulunan mutlak hukumran olduguna gore 
ve sen de ey insan, O’nun yarattiklarindan bir 
yaratik olduguna gore; kainattaki her §eyi senin 
hizmetine sundugu, senin ipin kurallar belirledigi ve 
onlara uymani istedigine gore; iman edersen, sana 
emrettigine itaat eder ve sana yasakladigmi terk 
edersen; Allah’in ahirette sana vaat ettigi kalici 

300 ibni Ebi Asim; El-Ahad ve'l Mesani (5/188), Taberani; 
El-Kebir (7/53 ve 318). Heysemi, Mecmeu’z Zevaid’de 
(1/32) der ki: “Taberani ve Bezzar bir benzerini rivayet 
etti. Bezzar’in ricali, Muhammed b. Harun Ebi Ne§it harig, 
sahihin ricalidir. O da, sikadir. 
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nimeti kazamrsin. Dunyada da sana bagi§ladigi 
?e§itli nimetlerle mutlu olursun. Yaratilmi§larin akil 
bakimindan en mukemmel ve nefis yonunden en 
arinmi§ olanlarina; nebilere, rasullere, salihlere ve 
Allah’a yakla§tirilmi§ meleklere benzersin. 

§ayet inkar eder ve Rabbine isyan edersen, 
dunyam ve ahiretini ziyana ugratirsin. Dunyada ve 
ahirette, Allah’in nefretine ve azabina ugrarsin. 
Yaratilmi§larin en girkinlerine, akil bakimindan en 
eksik ve nefis yonunden en du§uk olanlarina; 
§eytanlara, zalimlere, bozgunculara ve tagutlara 
benzersin ki bu, inkarimn genel sonucudur. 

$imdi de sana, inkar etmenin diger bazi 
sonuplarim ayrintili olarak agiklayacagim: 

1- Korku ve giivensizlik: 

Allah, kendine iman edip elgilerine tabi olanlara 
dunya hayatmda ve ahiret hayatinda tam guvenlik 
vaat etmi§tir. Allah Teala §oyle buyurur: (iman 
edenler ve imanlarini zulum ile 
kari§tirmayanlar... i§te giiven onlarindir ve dogru 
yolu bulanlar da onlardir.)301 Allah, mutlak 
anlamda guvende kilan ve kainati dijzenleyip 
gozetendir. Kainatta bulunan her §eyin sahibidir. 
imam nedeniyle bir kulu sevince ona guvenlik, huzur 
ve sukunet bagi§lar. Ki§i O’nu inkar edince ise 
huzur ve guvenligi ondan gekip alir. Boylece onun; 

301 
6/el-En’am/82 
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ahiretteki sonundan korktugunu, felaketlere ve 
hastaliklara maruz kalmaktan korktugunu, 
dunyadaki gelecegi igin korku duydugunu gorursun. 
igte bu nedenle canlar ve mallar igin guvenlik 
sigortalari kurulmugtur. Qunku guvenlik yoktur. 
Qunkij Allah’a tevekkul yoktur. 

2- Sikintili yagam: 

Allah insam yaratmig ve kainattaki her geyi 
onun hizmetine sunmugtur. Her yaratilmigin rizktan 
ve omurden nasibini ayirmigtir. Kugun rizkim 
bulmak igin yuvasindan ugtugunu ve onu aldigim, 
daldan dala kondugunu ve en tatli nagmelerle 
gakidigim gorursun. insan da, rizki ve omru ayrilan 
bu yaratilmiglardan biridir. Rabbine iman eder ve 
O’nun koydugu kurallar dogrultusunda dosdogru 
yururse Rabbi ona mutluluk ve istikrar bagiglar. En 
duguk gegim vasitalarina dahi sahip olmasa bile 
onun igini kolaylagtirir. §ayet Rabbini inkar eder ve 
buyuklenip O’na ibadetten yuz gevirirse, Rabbi onun 
yagamim sikintili kilar. Butun rahathk vasitalarina ve 
her turlu varliga sahip olsalar bile uzuntu ve 
kederleri bagina toplar. Fertler igin butun refah 
araglarim garanti eden devletlerde intihar edenlerin 
goklugunu gormuyor musun? Yagamdan zevk 
aimak igin gikilan gegitli yolculuklari ve egya 
turlerindeki israfi gormuyor musun? Bu konuda 
israfa sevk eden kalbin imandan yoksun olugudur. 
Darlik ve sikinti hissetmedir. Bu endigeyi, yeni ve 
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degigik bir takim araglarla giderme gabasidir. Allah, 
goyle buyururken ne dogru soylemigtir: (Her kim de 
benim zikrimden (Kur'an'dan) yiiz gevirirse, 
(bilsin ki) ona dar bir gegim vardir ve onu 
Kiyamet giinii kor olarak hagrederiz.)302 

3. Kendisiyle ve gevresindeki kainatla 
gatigma iginde yagar: 

Qunku nefis tevhid uzere yaratilmigtir. Allah 
Teala goyle buyurur: ((0 halde yuzunii), Allah'i bir 
tamyarak dine, Allah'in insanlari iizerine 
yaratmig oldugu fitratina (dogrult). )303 Vucudu, 
yaraticisina teslim olmug ve O’nun duzenine uygun 
hareket etmek istemektedir. Kafir ise onun 
yaratiligini bozmaktan bagkasim kabul etmez. Kendi 
segimine birakilan iglerde Rabbinin emrine aykiri 
yagar. Vucudu teslim olsa da, onun segimi 
vucudunun teslimiyetine aykiridir. O, gevresindeki 
kainat ile de gatigma igindedir. Qunku en buyuk 
gezegeninden en kuguk hageresine kadar bu 
kainatm tamami, Rabbinin kendisi igin belirledigi 
kader uzere hareket eder. Allah Teala goyle 
buyurur: (Sonra duman halinde bulunan gdge 
yoneldi. Ona ve yerkureye: "isteyerek veya 
istemeyerek buyruguma gelin." dedi. Her ikisi 

302 2 0/Ta-Ha/124 
303 3 0/er-Rum/30 
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de: "isteyerek geldik" dediler.)304 Daha da dtesi 
bu kainat, Allah’a teslimiyetinde kendisine uyam 
sever ve bu konuda kendine ters dugenden 
hoglanmaz. Kafir, Rabbine muhalif ve O’na kargi bir 
konuma oturmugtur. Bu nedenle; goklerin, yerin ve 
diger yaratilmiglarm ondan nefret etmeleri, 
kufrunden ve inkarindan nefret etmeieri hak olur. 
Allah Teala goyle buyurur: ((Yahudilerle 
Hiristiyanlar) "Rahman, gocuk edindi" dediler. 
Yemin olsun ki, siz gok girkin bir gey soylediniz. 
Az kalsin, soyledikleri sozden gokler gatlayacak, 
yer yarilacak ve daglar pargalamp dagilacakti, O 
Rahman'a gocuk isnat ettiler diye... Halbuki 
Rahman'a gocuk edinmek yaragmaz. Goklerde 
ve yerde bulunan higbir kimse yoktur ki 
(Kiyamet gtinu) Rahman'in huzuruna kul olarak 
gikmasin.)305 Allah Subhanehu, Firavun ve askerleri 
hakkinda §oyle buyurur: (Gok ve yer onlarin 
uzerine aglamadi. Onlara miihlet de verilmedi.)306 

4. Cahil olarak yagar: 

Qunku kufur cahilliktir. Daha da otesi, cehaletin 
en buyugudur. Qunkii kafir, Rabbini bilmez. 
Rabbinin yarattigi ve egsiz bir gekilde yoktan var 
ettigi bu kainati seyreder, kendi uzerindeki buyuk 

JU4 41 /el-Fussilet/11 
305 19/Meryem/88-93 
306 44/ed-Duhan/29 
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sanati ve yuce yaratiligi gorur, sonra da bu kainati 
yaratam ve kendisini bir araya getireni tammaz. Bu 
cahilligin en buyugu degil midir? 

5. Kendi nefsine ve etrafindakilere 
zulmederek ya§ar: 

Qunku kendisini, yaratildigi §eyin diginda bir 
amacin hizmetine sunmugtur. Rabbine ibadet 
etmemig, hatta bagkasina ibadet etmigtir. Zulum, bir 
§eyi bulunmasi gereken yere koymamaktir. Hangi 
zulum; ibadeti, ibadete layik olmayana yoneltmekten 
daha buyuk olabilir? Lokman el-Hakim, §irk 
ko§manin girkinligini agiklayarak goyle demigtir: 
Ham bir zaman Lokman, ogluna ogut vererek 
demigti ki: ("Yavrucugum! Allah'a ortak ko§ma, 
gunkii Allah'a ortak ko§mak (§irk), elbette biiyiik 
bir zulumdur.")307 O, etrafindaki insanlara ve diger 
yaratiklara da zulmetmigtir. Qunku, hak sahibine 
hakkini vermez. Kiyamet gunu gelince de, zulmettigi 
her insan veya hayvan, hakkini ondan almasim 
talep eder. 

6. Kendini diinyada, Allah’in ofkesine ve 
nefretine maruz birakir: 

Geciktirilmeden verilmig bir ceza olarak 
felaketlerin ve musibetlerin inmesine hedef olur. 

307 31/Lokman/13 
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Allah celle celaluhu §oyle buyurur: (Sinsice kotii 
tuzaklar kuranlar, Allah'in kendilerini yerin 
dibine gegiremeyeceginden, yahut 
bilemeyecekleri bir yerden azabin 
gelmeyeceginden emin mi oldular? Yahut (rizk 
igin) dolagip dururlarken (Allah'in azabinm) 
kendilerini yakalayivermesinden emin mi 
oldular? Ustelik onlar, azabi engelleyici de 
degillerdir. Yahut da kendilerini azar azar 
yakalayip helak etmesinden emin mi oldular? 
§iiphesiz Rabbiniz gok gefkatlidir, gok 
merhametlidir.)308 Ve goyle buyurur (O kufiirde 
direnenlerin kendi sanatlariyla baglarina musibet 
inip duracak, ya da yurtlarmin yakmina konacak. 
Nihayet Allah'in vaadi gelecek. Muhakkak ki, 
Allah vaat ettigi zamam §a§irmaz.)309 Ve yine 
§oyle buyurur: (Yoksa o iilkelerin halki, kugluk 
vakti eglenirlerken onlara azabimizin 
gelmeyeceginden emin mi idiler?)310 Bu Allah’in 
zikrinden yuz geviren herkesin durumudur. Allah 
Teala gegmigte yagayan ve Allah'i inkar eden 
milletlerin ugradiklari cezalari bildirerek goyle 
buyurur: (Nitekim onlardan her birini giinahlari 
sebebiyle sug iistii yakaladik. Kiminin uzerine 
taglar savuran riizgarlar gonderdik, kimini 
korkung bir ses yakaladi, kimini yerin dibine 

308 16/en-Nahl/45-47 
309 1 3/er-Ra’d/31 
310 7/el-A'raf/98 
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gegirdik, kimini de suda bogduk. Allah onlara 
zulmetmiyor, asil onlar kendilerine yazik 
ediyorlardi.)311 Ayrica etrafinda, Allah’in cezasina 
ugramig insanlarin bagina gelen musibetleri 
gorursun. 

7. Onun igin bagarisizhk ve hiisran 
yazilmasi: 

igledigi zulum nedeniyle, kalplerin ve ruhlarin 
yararlandigi en buyuk nimeti kaybetmigtir. Bu; 
Allah’i tammak, O’na yakararak yalnizligim 
gidermek ve O’nunla huzur bulmaktir. Dunyayi 
kaybetmigtir, gunku orada dert ve gagkinlik dolu bir 
yagam surer. Kendisi igin topladigi nefsini kaybeder, 
gunku onu yaratildigi amaca uygun kullanmamigtir. 
Dunyada onunla mutlu olmamigtir. Qunku bedbaht 
olarak yagamig, bedbaht olarak can vermigtir ve 
bedbahtlarla birlikte yeniden diriltilecektir. Allah 
Teala goyle buyurur: (Kimin (sevap) tartilari hafif 
gelirse, igte onlar da ayetlerimize haksizlik 
etmelerinden oturii kendilerini ziyana 
sokanlardir.)312 Ailesini kaybetmigtir; gunku onlarla 
birlikte Allah’i inkar uzere yagamigtir. Onlar da 
kendisi gibi aym bedbahtligm ve sikintinin igindedir 
ve sonunda da gidecekleri yer cehennemdir. Allah 
Teala goyle buyurur. (Asil hiisrana diigenler, 

311 29/el-Ankebut/40 
312 7/el-A’raf/9 
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Kiyamet giinii kendilerine ve mensuplarina ziyan 
edenlerdir.)313 Kiyamet gunu cehenneme surulurler 
ve bu ne kotu bir sondur. Allah Teala goyle buyurur: 
(Toplayin mahgere o zulmedenleri, eglerini ve 
Allah'tan bagka taptiklari geyleri. Toplayin da 
gotiiriin onlan sirata (cehennem kopriisune) 
dogru.)314 

8. Rabbini inkar ederek ve O’nun nimetlerine 
kargi nankorluk ederek yagar: 

Allah onu yoktan var etmig, uzerine butun 
nimetleri yagdirmigtir. Bu nedenle, nasil olur da 
ba§kasina ibadet eder, ba§kasim dost edinir ve 
ba§kasina §ukreder. Hangi inkar bundan daha 
buyuktur? Hangi nankorluk bundan daha girkindir? 

9. Gergek hayattan mahrum kalir: 

Qunku gergek hayata layik olan insan, Rabbine 
iman edendir. Gayesini bilen, nereye gittigi belli 
olan, yeniden dirilecegine kesin olarak inanan ve bu 
nedenle her hak sahibine hakkini veren, hig hak 
yemeyen ve higbir yaratilmiga eziyet vermeyendir. 
Mutluluk igerisinde yagar; dunyada ve ahirette, iyi 
hayata ulagir. Allah Teala goyle buyurur: (Erkek 
olsun, kadin olsun, mumin olarak kirn iyi amel 

3,3 39/ez-Zumer/15 ve 42/eg-$ura/45 
314 37/es-Saffat/22-23 
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i§lerse muhakkak onu giizel bir hayat ile 
ya§atacagiz ve yapmakta olduklari amellerin 
daha guzeliyle mukafatlarim elbette 
verecegiz.)315 Ahirette ise, (Adn cennetlerinde ho§ 
yerlere koyar. i§te biiyiik kurtulu§ budur.)316 

Bu dunyada hayvanlarin ya§adigi gibi ya§ayan; 
Rabbini tammayan, gayesini ve nereye gittigini 
bilmeyen, daha da otesi butiin amaci yeme, igme ve 
uyuma olana gelince, onunla hayvanlar arasinda ne 
fark vardir? Hatta o, onlardan daha da degersizdir. 
Allah celle ve ala §oyle buyurur: (Andolsun ki, 
cinlerden ve insanlardan birgogunu cehennem 
igin yarattik. Onlarin kalpleri vardir, fakat onunla 
gergegi anlamazlar. Gozleri vardir, fakat onlarla 
gormezler. Kulaklari vardir, fakat onlarla 
i$itmezler. i§te bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta 
daha da a§agidirlar. Bunlar da gafillerin ta 
kendileridir.)317 Ve §oyle buyurur: (Yoksa sen, 
onlarin gogunun gergekten soz dinleyecegini 
yahut akillanacagini mi samyorsun? Gergekte 
onlar hayvanlar gibidir, hatta gidi§ge daha 
sapiktirlar.)318 

16/en-Nahl/97 
316 61/es-Saff/12 
317 7/el-A’raf/l 79 
318 25/el-Furkan/44 
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10. Ebedi olarak azapta kalir: 

Qunku kafir bir azaptan digerine dolagir. 
Eziyetlerini ve musibetlerini tatmig olarak dunyadan 
ahirete goger. Olum meleklerinin kendisine ugradigi 
ilk anda azap melekleri ona hak ettigi azabi 
tattirmak igin olum meleklerinin onune geger. Allah 
Teala goyle buyurur: (Melekler, o kafirlerin 
yiizlerine ve sirtlarina vura vura canlarini alirken 
hallerini bir gormeliydin.)319 Sonra ruhu gikip 
kabre konulunca daha giddetli bir azapla kargilagir. 
Allah Teala, Firavun ailesinin halini bildirerek §oyle 
buyurur (Onlar, sabah ak§am atege arz olunurlar. 
Kiyamet kopacagi gun de: "Firavun hanedanim 
azabin en §iddetlisine tikin!" (denilecektir).)320 
Sonra da; Kiyamet gunu gelip yaratilmiglar yeniden 
diriltilince, ameller ortaya konulunca ve kafir, yaptigi 
butun amellerin Allah azze ve celle’nin (O giin 
herkesin amel defteri ortaya konulmu§tur. 
Gunahkarlarin, amel defterlerinden korkarak: 
"Eyvah bize! Bu nasil deftermig ki, buyuk kiiguk 
higbir gey birakmadan hepsini saymig dokmug" 
dediklerini gorursiin.)321 buyurarak haber verdigi 
kitapta toplandigim gorunce; igte orada kafir toprak 
olmayi dileyecektir (O giin kigi ellerinin ne takdim 

319 8/el-Enfal/50 
320 40/(Safir/el-Mu’min/46 
321 18/el-Kehf/49 
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ettigine bakacak ve kafir diyecek ki: "Ah ne 
olaydi, ben bir toprak olaydim.")322 

Bulundugu konumun korkusunun giddetinden 
insan yeryuzunde bulunan her §eye sahip olsa, o 
giinun azabindan kurtulmak igin feda etmek 
isteyecek. Allah Teala gbyle buyurur: (Eger butiin 
yeryiizundekiler ve bir o kadari da beraber o 
zulmedenlerin olsaydi, Kiyamet giinii azabin 
kotulugiinden kurtulmak igin onu mutlaka feda 
ederlerdi.)323 Ve §oyle buyurur: (Birbirlerine 
gosterilirler. SuqIu o giiniin azabindan 
kurtulmak igin fidye vermek ister; ogullarim, 
e§ini ve karde§ini, kendisini barindiran, iginde 
yeti§tigi tiim ailesini, ve yeryuzunde 
bulunanlarin hepsini ki, tek kendini 
kurtarabilsin.)324 

Qunku o yurt; temenni etme yurdu degil, 
yapilamn kar§iligmi alma yurdudur. Insan mutlaka 
yapttginin karfiligim; iyi ise iyi, kotu ise kotu 
alacaktir. Kafirin ahirette kar§ila§acagi en kotu §ey 
cehennem azabidir. Allah, yaptiklari i§lerin vebalini 
tatmalari igin cehennem ehline ge§itli azaplar 
belirlemigtir. Allah Teala goyle buyurur: (i§te bu, 
suglularin yalanladigi cehennemdir. Onunla 
kaynar su arasinda dola§irlar.)325 Ve cehennem 

322 78/en-Nebe/40 
323 39/ez-Zumer/47 
324 70/el-Mearic/11-14 
325 5 5/er-Rahman/43-44 
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ehlinin igecegini ve giyecegini bildirerek goyle 
buyurur: (inkar edenler igin ategten elbiseleri 
bigilmigtir. Baglarimn ustiinden kaynar su 
dokuliir. Bununla karinlarindaki ve derileri 
eritilir. Bir de bunlara demirden kamgilar 
vardir.)326 

Sonsoz 

Ey insan! Tamamen bir higtin. Allah Teala goyle 
buyurur: (O insan, daha once higbir gey degilken 
kendisini yoktan var ettigimizi hatirlamaz mi?)327 
Sonra Allah seni bir damladan yaratti. Seni igitir ve 
gorur yapti. Allah Teala §oyle buyurur: (Gergekten 
insan uzerine zamandan dyle bir miiddet geldi ki 
o zaman o, anilmaya deger bir gey degildi. 
Dogrusu biz insani, imtihan etmek igin karigik 
bir nutfeden (erkek ve kadin sularindan) yarattik 
da onu igitici, gorucii yaptik.)328 Sonra 
gugsuzlukten adim adim gugluluge gegtin. 

Sonunda yine bir bagka gugsuzluge 
donduruleceksin. Allah Teala goyle buyurur: (Allah 

326 22/el-Hacc/19-21 
327 19/Meryem/67 
328 76/el-insan/1-2 
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O'dur ki, sizi giigsiiz olarak yaratir, sonra 
giigsuzlugun arkasindan kuvvet verir. Sonra 
kuvvetin arkasindan yine gugsiizluge ve 
ihtiyarliga getirir. O diledigini yaratir. Ve O, her 
geyi bilir, her geye gucii yeter.)329 Ve guphesiz 
son ise olumdur. Sen bu agamalarda bir 
gugsuzlukten digerine gegerken gug, kuvvet ve 
besin gibi Allah'in verdigi nimetlerden yardim 
almadan ne kendinden zarari uzaklagtirabilirsin, ne 
de kendine fayda saglayabilirsin. Sen, yaratiligin 
geregi fakir ve muhtagsin. Hayatmin devami igin 
ihtiyacin olan ve elinin altinda bulunmayan ne gok 
gey var! Bazen ona ulagirsm, bazen de 
ulagamazsin. Sana yarar saglayan ve sahip olmak 
istedigin bir gok gey var ki; bazen elde edersin, 
bazen de edemezsin. 

Sana zarar veren, umitlerini yikan, gabalarim 
boga gikaran, sana sikintilar ve felaketler getiren ve 
kendinden uzaklagtirmak istedigin bir gok gey var ki, 
bazen uzaklagtirirsin, bazen de 
uzaklagtiramazsin... Allah Teala, (Ey insanlar! Siz 
Allah’a muhtagsmiz. Allah ise zengin ve her 
hamde layiktir.)330 buyururken Allah’a ihtiyacmi ve 
yoksullugunu hissetmiyor musun? Qiplak gozle 
gorulmeyen kugucuk bir virus sana musallat olur da 
seni hasta dugurur. Onu kendinden 
uzaklagtiramazsin ve seni tedavi etmesi igin, kendin 

30/er-Rum/54 
330 3 5/el-Fatir/15 
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gibi gugsuz bir insana gidersin. Bazen verilen ilag 
dogru olur. Bazen de doktor garesiz kalir; hasta da, 
doktor da ne yapacagim bilemez. 

Ne kadar da gugsuzsun, ey ademoglu! Sinek 
bile senden bir gey alsa, onu tekrar ondan geri 
alamazsin. Allah ne dogru buyurur: (Ey insanlar! 
Bir misal verilmektedir, gimdi ona iyi kulak verin: 
Sizin Allah'i birakip taptiklarimz bir araya 
gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardir. 
Sinek onlardan bir gey kapsa onu kurtaramazlar. 
isteyen de, istenen de acizdir.)331 Sinegin aldigmi 
dahi kurtaramazken, kendi iginden neye sahipsin? 
“Yonetimin, Allah'tn elinde ve nefsin O’nun elindedir. 
Kalbin, Rahman’in parmaklarindan iki parmagin 
arasindadir, diledigi gibi onu gevirir. Hayatin ve 
olumun O’nun elindedir. Mutlulugun ve mutsuzlugun 
O’nun elindedir. Hareketin, sukunetin ve sozlerin 
Allah’in izni ve dilemesiyledir. Ancak O’nun izniyle 
hareket eder ve ancak O’nun dilemesiyle yaparsm. 
Seni kendi nefsine biraksa acizlige, gugsuzluge, 
ihmale, gunaha ve hataya birakmig olur. Senin igin, 
goz agip kapayincaya kadar O’ndan mustagni 
olmak yoktur. Bilakis sen, nefes alip verdikge, gizli 
ve agikar hallerinde O’na muhtagsin. Ozerine, 
nimetler yagdirir ve sen O’na, her yonden giddetle 
ihtiyag duydugun halde, gunahlar ve kufurle kotu 

331 22/el-Hacc/73 
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kar§ihk verirsin. O’na ddndurulecegin ve O’nun 
onunde duracagin halde O’nu tamamen unuttun!”332 

Ey insan!.. Gugsuzlugune ve gunahlarmin 
sonucuna katlanmaktan aciz olu§una bakarak 
(Allah, (agir yukumlulukleri) sizden hafifletmek 
istiyor. Qiinku insan sabir ve tahammiil 
bakimindan zayif yaratilmigtir.)333 Allah; rasuller 
gonderdi, kitaplar indirdi ve kurallar belirledi. Dogru 
yolu onune koydu. Agiklamalar ve huccetler, §ahitler 
ve detiller koydu. Hatta her §eyde senin igin; 
birligine, rabligine ve ilahligina i§aret eden bir ayet 
yaratti. Sen ise hakki batilla uzakla§tiriyorsun. 
Allah’in di§inda §eytani dost ediniyorsun ve haksiz 
yere tarti§iyorsun. (insan, her §eyden gok 
miicadelecidir.)334 igerisinde ddnup durdugun 
Allah’in nimetleri sana ba§langicmi ve sonunu 
unutturdu! Bir damla sudan yaratildigim, sonunun 
bir pukur olacagim ve olumden sonra cennete ya da 
cehenneme gidecegini hatirlamiyor musun? Allah 
Teala §oyle buyurur: (insan, kendisini bir damla 
sudan yarattigimizi gormedi mi de, §imdi apagik 
bir hasim kesildi? Yaratiligim unutarak bize bir 
de misal getirmeye kalkigti: "Kim diriltecekmi§ o 
giirumiig kemikleri?" dedi. De ki: "Onlari ilk defa 

332 ibnu’l Kayyim’in, "el-Fevaid” isimli eserinden ozetle. 
(sf.56) 
333 4/en-Nisa/28 
334 1 8/el-Kehf/54 
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yaratan diriltecek ve o her yaratmayi bilir.")335 Ve 
§oyle buyurur: (Ey insan! Seni yaratip seni 
diizgun ve dengeli kilan, seni istedigi bir gekilde 
birle§tiren, ihsam bol Rabbine kar§i seni aldatan 
nedir?)336 

Ey insan!.. Fakirlikten kurtarip zenginlegtirmesi, 
hastaliktan kurtarip §ifa vermesi, sikintim gidermesi, 
gunahim bagiglamasi, darliktan kurtarmasi, zulme 
ugradiginda sana yardim etmesi, gagkinliga 
dugtugunde ve saptiginda seni dogruya 
yonlendirmesi, bilmedigini ogretmesi, korktugunda 
seni guvende kilmasi, gugsuz halinde sana acimasi, 
du§manlarmi senden uzakla§tirmasi ve sana rizkim 
vermesi ipin Allah’m huzurunda dump yalvarmamn 
lezzetinden nigin kendini mahrum ediyorsun?337 

Ey insan! Din nimetinden sonra, Allah’in insana 
bagi§ladigi en buyuk nimet akil nimetidir. Oyle ki 
onunla kendisine yarar verecek ve kendisine zarar 
verecek geyleri ayirsin. Allah’m emir ve yasaklanni 
anlasin. En buyuk gayeyi, bir tek olan ve ortagi 
bulunmayan Allah’a kullugu bilsin. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Sizde nimet namina ne varsa hep 
Allah'dandir. Sonra size sikinti dokununca 
Allah'a feryat edersiniz. Sonra Allah bu sikintiyi 
sizden kaldirdigi zaman, bir de bakarsiniz ki, 

335 36/Ya-Sin/77-79 
336 82/el-infitar/6-8 
337 Bkz. Miftahu Dari’s Seade (1/251) 
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iginizden bir topluluk, hemen Rablerine ortak 
kogarlar.)338 

Ey insan!.. Akilli insan degerli igleri sever ve 
agagilik iglerden hoglanmaz. Peygamberler ve 
salihler gibi her degerli ve salih insam rehber 
edinmek ister. Onlara katilmak igin gaba gosterir. 
Bunun yolu, Allah Subhanehu’nun gu kavliyle 
kendisine yonlendirdigi geydir: (Gergekten Allah'i 
seviyorsaniz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin 
ve suglarmizi bagiglasin. Qiinkii Allah gok 
esirgeyici ve bagtglayicidir.)339 Bunu yerine 
getirince Allah Teala goyle buyurur: (Kim Allah'a ve 
Peygambere itaat ederse i§te onlar, Allah'in 
kendilerine nimet verdigi peygamberlerle, 
siddiklarla, §ehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar 
ne guzel arkada§tir!)340 

Ey insan!.. Sana, nefsinle bag baga kalmayi 
ogutlerim. Sonra sana gelen hakki incelersin. 
Delillerine bakar ve uzerinde dugunursun. §ayet onu 
hak bulursan ona tabi ol! Adet ve geleneklerin esiri 
olma! Bil ki; nefsin senin igin yagitlarindan, 
arkadaglarindan ve dedelerinin mirasindan daha 
degerlidir. Allah, kafirlere bunu ogutlemig ve onlari 
buna tegvik etmigtir. Allah Subhanehu goyle 
buyurur: (Size sadece bir tek nasihat edecegim. 
§oyle ki: Allah igin ikiger, tiger ve teker teker 

16/en-Nahl/53-54 
339 3/AI-i imran/31 
340 4/en-Nisa/69 
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kalkarsiniz, sonra da iyi dii§uniirsunuz." 
Arkada§imzda (peygamberde) delilikten eser 
yoktur. O, yalniz §iddetli bir azabm oniinde, sizi 
sakindiracak bir peygamberdir.)341 

Ey insan!.. Musluman oldugunda higbir gey 
kaybetmeyeceksin. Allah Teala goyle buyurur: 
(Bunlar, Allah’a ve ahiret giinune iman etselerdi 
ve Allah'in verdigi rtziktan gosterigsiz 
harcasalardi kendilerine ne zarar gelirdi? Allah 
onlarin soz ve iglerini gok iyi bilendir.)342 ibni 
Kesir rahimehullah goyle der: “§ayet Allah’a iman 
edip ovulen yola koyulsalardi, guzel bir gekilde 
ibadet eden igin ahirette vaat edileni umarak Allah’a 
iman etselerdi, Allah’in kendilerine verdigi riziktan 
bir kismim, Allah'in sevdigi ve razi oldugu yonlerde 
infak etselerdi onlara ne zarar verirdi? O, onlarin 
duzgun ve bozuk niyetlerini bilendir. Onlarin 
arasindan bagariya layik olanlari bilendir. Onu 
bagarili kilar ve ona ilham eder. Ona, onunla 
kendisinden razi olacagi salih ameli nasip eder. 
Yuce ve ilahi huzurundan kovulmayi ve terk 
edilmeyi hak edeni de bilendir. O’nun kapisindan 
kovulan dunya ve ahirette ziyana ugramig ve 
kaybetmigtir.”343 Musluman olman, Allah'in sana 
helal kildtgi higbir §eyi yapmana veya almana engel 
degildir. Bilakis Allah, dunyam duzelten ve malim, 

341 34/es-Sebe/46 
342 4/en-Nisa/39 
343 Tefsiru'l Kur'an-i'l Azim (1/497) Az bir degigiklikle. 
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makamim ve gerefini artiran bir fiil bile olsa Allah’in 
rizasmi dileyerek yaptigin her fiil igin seni 
mukafatlandirir. Daha da otesi, Allah igin harami 
birakip helal ile yetinmeye niyet ettiginde, yaptigin 
mubah iglerde bile senin igin bir mukafat vardir. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem goyle buyurur: 
“Sizden birinin cinsel iligkiye girmesinde dahi bir 
sadaka vardir.” Derler ki: “Ey Allah’in Rasulu! 
Bizden biri gehvetini gidermeye gelir de ona ecir mi 
olur?” §oyle buyurur: “Ne dersiniz; onu haramda 
giderseydi uzerine bir gunah olur muydu? Aym 
gekilde onu helalde giderince onun igin bir ecir 
olur.’’344 

Ey insan! Allah’in elgileri hakki getirdi ve 
Allah’in istegini iletti. Bu hayatta basiret uzere 
yurumek ve ahirette kazananlardan olmak igin 
insanin, Allah’in geriatim bilmeye ihtiyaci vardir. 
Allah Teala goyle buyurur: (Ey insanlar, Rasul 
size, Rabbi'nizden hakki (gergegi) getirdi. Kendi 
yarariniza olarak ona inamn. Eger inkar 
ederseniz, bilin ki goklerde ve yerde olanlarin 
hepsi Allah'indir. Allah bilendir, hikmet 
sahibidir.)345 Ve goyle buyurur: (De ki: "Ey 
insanlar! igte size Rabbinizden hak geldi. Artik 
kim hidayeti kabul ederse kendi cam igin kabul 
etmig olur. Kim sapiklik ederse kendi zararina 

344 Muslim: Kitabu’z Zekat, Hadis no: 1006 
345 4/en-Nisa/170 



islam: Usulleri ve Prensipleri 197 

sapiklik etmig olur. Ve ben sizin iizerinize vekil 
degilim.")346 

Ey insan! Musluman olursan, ancak kendine 
fayda vereceksin. inkar edersen de, ancak kendine 
zarar vereceksin. §uphesiz Allah, kullarindan 
mustagnidir. isyan edenlerin isyam O’na zarar 
vermez. itaat edenlerin itaati de O’na fayda vermez. 
O’na ancak O’nun bilgisi dahilinde isyan edilir ve 
ancak izni ile ona itaat edilir. Nebisi sallallahu aleyhi 
ve sellem’in bildirdigi gibi, Allah Teala goyle buyurur: 
“Ey kullarim! Ben nefsime zulmu haram ettim, onu 
sizin aramzda da haram kildim. Oyleyse birbirinize 
zulmetmeyin. Ey kullarim! Hidayet verdiklerim 
diginda hepiniz dogru yoldan sapmiglarsmiz. 
Oyleyse benden hidayet isteyin de size hidayet 
vereyim! Ey kullarim! Benim yedirdiklerim harig, 
hepiniz aglarsimz. Oyleyse benden yiyecek isteyin 
de size yiyecek vereyim! Ey kullarim! Benim 
giydirdiklerim harig hepiniz giplaklarsimz! Oyleyse 
benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim! Ey 
kullarim! Sizler gece ve gunduz hata igliyorsunuz. 
Ben ise butun gunahlari affederim. Oyleyse benden 
bagiglanma talep edin de sizleri bagiglayayim. Ey 
kullarim! Bana zarar verme mevkiine ulagamazsimz 
ki bana zarar veresiniz! Bana fayda saglama 
mertebesine de ulagamazsimz ki bana menfaat 
saglayasimz. Ey kullarim! §ayet sizlerin oncekileri, 
sonrakileri; insi olanlan, cinni olanlari hepsi de 

346 
10/Yunus/108 
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sizden en muttaki bir insamn kalbi uzere olsaydmiz, 
bu benim mulkumde hi? bir §eyi zerre miktar 
artirmazdi. Ey kullarim! Eger sizin oncekileriniz ve 
sonrakileriniz, insi olanlariniz, cinni olanlarimz 
sizden en facir bir kimsenin kalbi uzere olsaydmiz, 
bu benim mulkumden zerre kadar bir §ey 
eksiltmezdi. Ey kullarim! Eger sizlerin oncekileri ve 
sonrakileri, insi olanlari, cinni olanlari bir duzlukte 
toplamp bana talepte bulunsaydmiz, ben de her 
insana istedigini verseydim bu, benim katimda 
olandan, ignenin denize batirildigi zaman denizde 
olu§turdugu eksilme kadar bir noksanlik ancak 
meydana getirirdi. Ey kullarim! Bunlar sizin 
amelleriniz, onlari sizin igin sayiyorum. Sonra 
bunlarin kar§iligim size verecegim. Oyleyse sizden 
kirn bir hayirla kar§ila§irsa Allah'a hamd etsin. Kim 
de hayir degil de ba§ka bir §ey bulursa, kendinden 
ba§kasini kinamasin.”347 

Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun. Nebilerin 
ve rasullerin en degerlisi, Nebimiz Muhammed’e; 
ailesine ve turn ashabina salat ve selam olsun. 

347 Muslim; Kitabu’l Birr ve’s Sila, Babu Tahrimi'z Zulm, 
Hadis no: 2577 
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