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Takdim
Allah'a hamdolsun. Allah'ın Rasulü'ne; ailesine, ashabına ve Din Günü'ne kadar
iyilikle onlara uyanlara salât ve selam olsun!..
İslam Dini, saadet ve güven dinidir. Allah, Arap olanın ve Arap olmayanın onun nuru
ile aydınlanması için ufuklara yayılmasını emretmiştir. İslam'ın çağrısını bütün
milletlere gerekli kılmış, onun dışındaki her din reddedilmiştir. Allah Teâlâ şöyle
buyurur: (Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecek ve o,
ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır.) (3/Âl-i Imrân/85)
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında davetçiler göndermek, vaaz
etmek ve mektuplaşmak, hutbe okumak ve yazışmak gibi insanların hidayeti için
çeşitli çalışma yolları olmuştur. Bu çağda ise, geçmiş zamanlarda ulaşılması imkansız
olan en uzak yerlere; kenar köylere ve beldelere sözü ulaştırmak kolaylaşmıştır.
İslam'da; Müslümanlar, haftalık bayramlarında bir araya gelir ve görülmemiş bir
düzene sahip, sözleri kısa ve öz, anlamı derin ve cümleleri etkili hutbelerden
dinlerinin direktiflerini ve şeriatlarının emirlerini öğrenmeye çalışırlar.
Harameyn-i Şerifeyn'in (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin), Müslümanlar'ın
kalbinde ayrı bir yeri vardır. Arap olanları, onun sözlerinden tat alır. Arap
olmayanları ise, kalpleri ile anlamaya çalışarak ses tonunun iniş ve çıkışına kulak
verirler.
Dünyadaki Müslümanlar, ülkeler onları birbirinden uzaklaştırsa da, kardeştirler.
Müslümanların birbirine bağlılığını ve saflarının birliğini sağlamak, bilgiye
susuzluklarını gidermek için ve müslümanlar anlamından faydalansın, içerdiği
bilgilerle amel etsin diye her Cuma günü Harameyn-i Şerifeyn'in (Mescid-i Haram ve
Mescid-i Nebevi'nin) minberlerinden okunan hutbeleri dünya dillerine çevrilmiş
olarak onlara götürüyoruz.
Allah'tan, Müslümanlar'ın saflarını birleştirmesini ve söylemlerini hak üzere
toplamasını dileriz. Şüphesiz O, bunu yapacak güç ve kudrete sahiptir. Allah; Nebimiz
Muhammed'e, ailesine ve tüm ashâbına salât ve selam eylesin!..
Şeyh Abdulmuhsin b. Muhammed el-Kâsım
Mescid-i Nebevi İmam ve Hatibi
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Eğitim ve Öğretim
Şeyh Abdulbâri es-Sübeyti
06/07/1423 Hicri – 13/09/2002 Miladi
İnsana bilmediğini ve kalemle yazmayı öğreten Allah’a hamdolsun. O’nu tüm
noksanlıklardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Verdiği nimetler ve lütuflar
dolayısıyla O’na şükrederim. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir
ve ortağı yoktur. En yüce ve en cömerttir. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz
Muhammed, O’nun kulu ve rasulüdür. Allah’a itaate teşvik etmiş ve kötülükten
sakındırmıştır. Zikredenler O’nu andıkça ve yoldan çıkanlar O’nun hidayetiyle doğru
yolu buldukça Allah O’na, ailesine ve ashabına salât ve selam eylesin.
Bundan sonra... Sizlere ve kendi nefsime Allah’tan hakkıyla korkmayı tavsiye ederim.
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun ve
ancak müslümanlar olarak can verin!) (3/Âl-i Imrân/102)
İslam ümmetinde öğretimin önemli bir yeri vardır. Ümmet, mensuplarının ve
gençliğinin şekillendirilmesinde aktif rol oynar. Gençlik, toplumların ve devletlerin
alt yapısını oluşturur.
İslam’ın ilk dönemlerindeki parlak öğretim, ümmetin ihtiyaçlarına seslendi ve olgun
nesiller yetiştirdi. Ümmeti yönetilen değil yöneten, aşağılanan değil üstün olan,
başkalarına uyan değil kendisine uyulan, aldığından daha çoğunu veren bir ümmet
haline getirdi.
Yetişmekte olan nesillerin yönlendirilmesinde, iman ile donanıp fitnelerden
korunmasında eğitim ve öğretim mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir.
Eğitim amaçlarını ve seçkin hedeflerini ihmal ederek öğretimi maddi seviyenin
yükselmesine araç olarak görmek İslam ümmetine yakışmaz. Çocuk, öğretim alanına
boş bir kap gibi girer. Günler ve yıllar sonra bu kaptan; öğretim yuvalarında ahlakını
şekillendirmek, düşünce metodunu ve hayat yolunu çizmek üzere öğrendiği
davranışlar ve uygulamalar taşar. Böylece öğretim; toplumun ve ümmetin kişiliğinin
oluşmasını, değişmez ve kutsal değerlerinin ortaya çıkmasını sağlar.
Yeni eğitim kuramlarının çokluğuyla birlikte müslümanlar olarak bazen doğruluğu
herkes tarafından bilinen gerçekleri unuturuz ya da zamanla onları farketmez oluruz.
Örneğin öğretimin temel fonksiyonu; yeni nesilleri, İslami değerler ve Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği ilkeler üzere; inancında, duygu ve davranışında
müslüman; hayatın her alanında İslam’a boyun eğen ve Allah’a secde eden; Allah’ın
ayetlerini işittiği zaman duygulanan ve ağlayan, O’nun rahmetini uman ve azabından
sakınan biri olarak eğitmektir.
Milletler, bilgi yığını ile ilerlemez. Bilakis; ağızlarda çiğnenen, yaşamda hiçbir
karşılığı ve davranışlara hiçbir etkisi bulunmadan sınav salonlarında boşaltılan
ezberler olması için değil pratikte yaşanması için kutsal değerler yerleştiren ve ilkeler
bina eden bir eğitimle ilerler. Öğretimden amacın zihinleri gelişigüzel doldurmak,
anlamlarına itibar etmeden ve içeriğine katılmadan metinleri kelimesi kelimesine
ezberlemek olduğunu eğitimcilerin ötesinde akıl sahibi insanlar dahi söylemez.
Gerçekten yeni nesillerin eğitimini ve onları mükemmelliğe yükseltmek istiyorsak;
maddi bilgiler ve teknik tecrübe seviyesi nereye ulaşırsa ulaşsın, bunun tek başına bir
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kişilik oluşturamayacağını ve bir insan yetiştiremeyeceğini, insanlığı hayırlı bir
faaliyete dahi sevk edemeyeceğini bilmemiz gerekir. Çünkü insanlığı hayırlı faaliyete
sevk eden sadece yüksek değerlere ve yüce ilkelere olan inancıdır.
Öğretim metotlarının içeriğini, bu içerik kalbe dokunmadan ve davranışa
dönüşmeden ezberlemekle yetinmekte hiçbir fayda yoktur. Nefisler ve ruhlar ihmal
edildikten sonra akıllarla ve zihinlerle nasıl bir diyalog kurulabilir?..
Öğretimin görevi bilgi vermeden önce bu bilgiyi kötü yolda değil iyi yolda, insanlığın
zararına değil yararına kullanacak yüreği oluşturmaktır. Bunun için de eğitimden
başka yol yoktur. Şüpheyle parçalanmaması ve şehvete meyletmemesi için inancı
sağlamlaştıran ve kalbin derinliklerine yerleştiren bir eğitim... Oyun ve eğlenceden,
saçmalıklardan uzak imani bir eğitim... Temeli, Kur’an ve Sünnet; metodu, ümmetin
selefinin anlayışı; sahası, nefislerin arınması olan bir eğitim... Nefsin yüce işlere
bağlanmasını ve düşük uğraşlardan uzak durmasını, ancak Allah için razı olmasını ve
ancak Allah için öfkelenmesini, Allah için sevmesini ve Allah için düşmanlık etmesini
sağlayan bir eğitim... İmanla dolu kalplere olan ihtiyacımız bilgiyle dolu kafalara olan
ihtiyacımızdan daha az değildir. Tâ ki yeni yetişen bir genç; kötülük saçan ve dünyaya
dert yayan bir şeytana dönüşmesin. Tâ ki; uyuşturucular, sapık düşünceler ve
inançlar onu sürükleyip götürmesin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişiyi
iman ettiği zaman hevâ ve hevesiyle başbaşa bırakmaz, bilakis eğitim ve öğretimle
onu destekler, sahabilerine bunu öğretirdi. Umeyr b. Vehb radıyallahu anh
müslüman olduğunda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine şöyle
buyurdu: “Kardeşinizi dininde bilgilendirin ve ona Kur’an okumayı
öğretin.”
İmam Ahmed, Ebu Abdurrahman’dan şöyle dediğini rivayet eder. Bizlere Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabından bahsedenler onların, Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’den on ayet on ayet öğreniyorlar, onlardaki ilim ve ameli iyice
öğrenmeden başka on ayete başlamıyorlardı.” Selefi Salihimiz çocukların
öğretmenlerini “eğitimci” ve “mürebbi” olarak adlandırırlardı. İbnu’l Mübarek
rahimehullah şöyle der: “Otuz yıl edep öğrendik ve yirmi yıl ilim öğrendik.”
İbni Sirin şöyle der: “İlim öğrendikleri gibi hidayeti öğreniyorlardı.” İbnu’l Mübarek,
Hasan el-Basri’den şöyle dediğini rivayet eder: “Biz, hadise ihtiyacımızdan daha çok
edebe muhtacız.” Etkili ve sonuç veren eğitim; öğretim ile yan yana yürüyen
öğretimdir. Eğitim ve öğretim birbirini gerektirir. Eğitimsiz öğretimde hiçbir fayda
yoktur ve garantisi de yoktur. Eğitim ve öğretimin arasını ayırmak imanı zayıf,
şahsiyetsiz, düşünceleri ve anlayışları karışık hiçbir değere önem vermeyen bir nesil
ortaya çıkarır. Yıkıcı düşüncelere ve akımlara kolay lokma olur. Daha ötesi bilgisini ve
zekasını, kendisinin ve toplumunun mutsuzluğu için kullanabilir. Sahibi yalancı ve
hain, rezilliklerde yuvarlanan, ahlakı ve davranışlarıyla birer birer eğitim ilkelerini
bozan bir kimse olursa o ilmin ne kıymeti var?! İlim öğrencisinin ilmi;
öğretmenlerine, arkadaşlarına ve kitaplarına yansımazsa o ilmin ne kıymeti var!
Öğretim sadece ezberlenen bir kitap, anlatılan bir bilgi ya da öğrencilerin düzenli bir
şekilde sıraya girdiği sınıflar değildir. Bilakis yeni bir nesil hazırlamak ve eğitmektir.
İnanç bina etmek ve anlayışları sağlamlaştırmaktır. Ahlak ve ilkeler yerleştirmektir.
Her hangi bir ümmetin kalıcılığı inanç, ahlak ve nesilden nesile kendisine ulaşan
tarih gibi temel unsurlarını aktarma gücüne bağlıdır.
Ümmetin ahlaki sorunları eğitimi ihmal ettiğinde ya da eğitim ile öğretim arasında
ayrılık olduğunda ortaya çıkar ve toplumlar bu sorunların ateşiyle yanar. Bilimsel
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ilerlemeye yüce değerler ve ahlak kuralları eşlik etmezse bu ilerleme kesin bir yıkıma
yol açacaktır. Çeyrek asırlık bir dönemde iki dünya savaşı çıkaran, bütün insanlığı yok
olmakla tehdit eden kitle imha silahları üreten ve kullanan bu uygarlık değil mi?
Çağdaş uygarlık, bilimsel ilerlemeye rağmen ahlaki çözülmenin çukurunda aşağıya
doğru yuvarlanmaktadır. İslam ümmeti içinde de inanç, düşünce ve ahlak alanında
sorunlar baş göstermiştir. İmani değerlere ve rabbani yönlendirmeye geri dönüşten
başka bu sorunlardan kurtuluş yoktur. Bu nedenle eğitimbilimciler şöyle der:
Reformdaki ilk şey eğitim, reformdaki son şey yine eğitimdir.
Eğitim metodu; davranışları ve hareketleriyle, duyguları ve düşünceleriyle o metodun
anlam ve ilkelerini yansıtacak bir insana dönüşmedikçe kağıt üzerinde mürekkep
olarak kalmaya devam edecektir.
Yeni yetişen gençlerimiz; gözü sahtekarlık görmez ve kulakları yalan işitmezse
doğruluk üzere yetişir. Çevresi rezilliklerle kirlenmezse erdemi öğrenir. Kendisine
sert ve kaba davranılmazsa acımayı öğrenir. Toplum hainliğin kökünü kazırsa
güvenilirlik üzere eğitilir. Sahih-i Buhari’de rivayet edilen bir hadiste belirtildiği üzere
İbni Abbas radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kalkıp gece
namazı kıldığını görür. Çabucak kalkarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile
birlikte gece namazı kılar.
Bizler, faydalı her çağdaş ilimden yararlanmakla görevliyiz. Bu büyük patlamanın
içinde çağdaş ilimleri şüphelerden ve pisliklerden arındırmak gerektiği de zihinlerden
uzak kalmamalıdır. Çünkü bu ilimler, sapık kültür anlayışlarının ortaya çıkardığı
materyalist düşünce kalıplarına dökülmüş bilim ile din arasında çetin bir çekişme
yaşayan bir toplumda yetişmiştir. Bu çekişme onları, dine ve değerlere hiç önem
vermez hale getirmiştir.
Kendisini arındıracak bir süzgece ve yeniden şekillendirecek sağlıklı kafalara tâbi
olmadan çağdaş bilim ve tekniğin gizli-saklı neyi varsa her şeyiyle özgür olmaması
gerekir. Teknik ilimleri; tabiat bilimini, psikolojiyi, astrolojiyi, sosyolojiyi ve diğer
ilim dallarını reddetmeyiz. Bunlar üzerine bina edilen dine aykırı felsefeleri ise,
ilkeleri iman ekseninde ve metotları İslam çerçevesinde oluncaya kadar kabul
etmeyiz. Bu şekilde bütün ilimler, kelime-i tevhid ile parlayan bir dizinde düzene
girer. Onun her bir parçası Allah subhânehu’yu tesbih eder, O’nun gücünü ve birliğini
kabul eder. Böylece ilimler birbirine sıkıca bağlanır ve çeşitli metotlardaki bilgiler
öğretim hedeflerinin yanında davranışla bağlantılı hedefleri gerçekleştirmek için de
kullanılır. Sonuçta öğrenci edep ve fazileti, ilim ve imanı birlikte taşır. Öğretim
metodunun her bir maddesi dinle bağlantılı olur. Dine hizmet eder ve dinin anlamını
derinleştirir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ümmiler arasından kendilerine
ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir
peygamber gönderen O’dur.) (62/el-Cumua/2)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur’an ile mübarek kılsın...
Nimetleri ve hayırları bolca veren Allah’a hamdolsun. Her türlü noksanlıktan tenzih
ederek O’na hamdeder ve O’na şükrederim. O’ndan, kalıcı salih amellerde başarılı
kılmasını dilerim. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı
yoktur. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz Muhammed, O’nun kulu ve
rasulüdür. Allah O’na ve ailesine, Allah’a verdikleri sözde duran ve sıkıntılara
sabreden sahabilerine salât ve selam eylesin!..
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Bundan sonra...
Öğretim, erkek ve kadın için gereklidir. Erkek ve kadından her birinin farklı
özellikleri nedeniyle her bir türü yaşamdaki doğal görevlerine hazırlayacak eğitim
programlarını gözardı etmememiz gerekir. Örneğin genç kız, faydalı bilgilerle
donatılmakla birlikte eş olarak, anne ve ev hanımı olarak, çocuklarını eğiten ve
kahramanlar yetiştiren bir kadın olarak esas görevini yerine getirmek üzere
hazırlanmalıdır. Genç erkek de, ilim ve hikmetle aileyi idare eden bir aile reisi olarak
yetiştirilmelidir.
Öğretim aşamalarında verilmek üzere aile ve aileyle bağlantılı konularda programlar
hazırlamak ailelerin bugünkü yaşadığı durumun zorunlu kıldığı toplumsal bir ihtiyaç
ve ısrarlı bir beklenti haline gelmiştir. Aileler bugün, duygu eksikliği ve ailevi bağların
kopukluğunu yaşamaktadır. Boşanma ve evlenmeme oranının yüksekliğinin yanında
ailevi hayatın temel unsurlarından, çocuk eğitimi ilkelerinden ve ailevi sorunlara
yaklaşma sanatından da habersizdirler.
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İslam'ın Kuralları Ahlak Kurallarıdır
Şeyh Hüseyn Âlu’ş Şeyh
13/07/1423 Hicri – 20/09/2002 Miladi
Muhterem müslümanlar! Yeryüzü İslam’ın nuruyla ve insanların efendisi
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamber olarak gönderilmesiyle
aydınlanmıştır. İslam Dini; alemlere rahmet, bütün insanlara doğruluk ve arınma
getiren bir dindir. Bozulmamış fıtratların ve hikmet sahibi akılların çağırdığı her şeye
çağırmış ve teşvik etmiştir. Bozulmamış akılların ve yaratılışların kabul etmediği her
şeyi yasaklamış ve ondan sakındırmıştır.
Nefislerin arındırılmasına, kalplerin temizlenmesine; iç ve dış görünüşün, ahlakın ve
davranışın ıslahına çağırır. Bu çağrı; bütünüyle en temiz nitelikler, en seçkin
tabiatlar, en güzel huylar ve en doğru özellikler etrafında dönen bir çağrıdır. Allah
subhanehu, bu çağrının sahibini nitelerken şöyle buyurur: (Ve Sen elbette yüce
bir ahlak üzeresin.) (68/el-Kalem/4) Evet bu çağrı, kanuni temellerini ahlak esası
üzerine kuran çağrıdır. En büyük hedeflerinden ve şeriatındaki en yüce amaçlarından
biri güzel ahlakı emretmek, sözlü ve fiili olarak buna davet etmek olan çağrıdır.
Allah subhanehu, güzel ahlakın sözle ilgili ilkelerinden birini belirleyerek şöyle
buyurur: (İnsanlara güzel söz söyleyin!) (2/el-Bakara/83) Güzel ahlakın,
davranışla ilgili ilkesini belirleyerek şöyle buyurur: (Sen kötülüğü en en güzel bir
tutumla sav!) (23/el-Mü’minun/96) (Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle!
O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir
dost olur.) (41/el-Fussılet/34) Mükemmel ve seçkin insan olmanın zirvesinde
bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bunlarla ilgili şöyle buyurur:
“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Bu hadisi İmam
Ahmed ve Hakim rivayet eder, İbni Abdilberr sahih olduğunu bildirir.
İslam kardeşleri!.. Güzel ahlak, iman mükemmelliğinin temellerinden ve İslam’ın
tezahürlerinden biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli onların ahlak
bakımından en güzel olanıdır. Sizin en hayırlılarınız, kadınları için huy
olarak en hayırlı olanlarınızdır.” Bu hadisi, İmam Ahmed ve Tirmizi rivayet
eder. Tirmizi, “Hasen-sahih bir hadistir” der. İbni Hibbân ve Hâkim de sahih
olduğunu belirtir. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “İyilik,
güzel ahlaktır.” Bu hadisi, Müslim rivayet eder.
Ey mü’minler topluluğu!.. Güzel ahlâka bağlı kalmak, derecenin yükselmesinin,
makamın yücelmesinin ve değerin artmasının sebebidir. Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurur: “Ben, haklı olsa bile cidali (tartışmayı) terkeden için
cennetin kenarında bir eve kefilim. Şaka dahi olsa yalanı terkeden için
cennetin ortasında bir eve kefilim. Ahlâkı güzel olan kimse için cennetin
en yükseğinde bir eve kefilim.” Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder. Sahih-i
Buhari’deki bir hadiste ise şöyle buyurur: “Şüphesiz sizin en hayırlınız ahlak
bakımından en güzel olanınızdır.”
Mü’min; sözünde ve fiilinde, metod ve davranışında, alış-verişinde güzel ahlakıyla
kazanıp mutlu olanların ve cihad edip ibadet edenlerin makamlarına ulaşır. Ebu
Hureyre radıyallahu anh’tan şöyle dediği rivayet edilir: “Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem’e insanların cennete girmesine en çok sebep olan şeyden soruldu:
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“Allah’tan hakkıyla korkmak (takva) ve güzel ahlak” buyurdu. İnsanların
cehenneme girmesine en çok sebep olan şeyden soruldu: “Ağız ve cinsiyet organı”
buyurdu. Bu hadisi Tirmizi rivayet eder, İbni Hibban sahih olduğunu söyler.
İslam kardeşleri!.. Güzel ahlaka sarılmak ve değerli niteliklere sahip bir hayat
sürmek, ahirette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e arkadaşlık etmek için büyük bir
sebeptir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Şüphesiz sizin
bana en sevimli olanınız ve Kıyamet günü makamı bana en yakın
olanınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır.” Bu hadisi Tirmizi rivayet
eder ve “Hasen bir hadistir” der; İbni Hibban da sahih olduğunu söyler. Güzel ahlakla
nitelenmek; doğruluk ve selamete ulaşmanın, başarı ve kurtuluşun yoludur.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Kıyamet günü mü’minin
mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Şüphesiz ki Allah,
kaba ve ağzı bozuk kişiye buğzeder.” Bu hadisi Tirmizi ve Ebu Davud rivayet
eder, senedi hasendir.
Ey mü’minler topluluğu!.. Bütün bu hayırları elde etmek ve bir çok güzel sonucu
kazanmak için merhametli ve şefkatli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu
vasiyet etmiştir: “Nerede olursan ol Allah’tan kork! Kötülüğün ardından
iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et.” Bu hadisi
Tirmizi rivayet eder ve “Hasen-sahihtir” der.
Muhterem müslümanlar!.. İslam’ın nazarında güzel ahlak kavramı geniş ve kapsamlı
bir kavramdır. İnsanın, en nazik ve en övgüye layık davranışlarda bulunması ve
sözleri söylemesi anlamındadır. Değerli niteliklere, seçkin huylara ve övgüye layık
özelliklere sahip olması anlamındadır.
İslam’daki güzel ahlak anlayışını en kapsamlı şekilde açıklayan tanımlardan biri de;
“sözlü ya da fiili olsun, iyilikte bulunmak ve eziyet etmemek”tir. Güzel ahlakın genel
kaidesi şudur: “Şeriatın ahlakıyla ahlaklanmak ve Allah’ın kendisiyle kullarını eğittiği
edep kuralları ile edeplenmek.” Aişe radıyallahu anha’dan şu rivayet edilir: Sa’d b.
Hişam ona şöyle sorar: “Ey mü’minlerin annesi! Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in ahlakı hakkında bana bilgi ver?” Aişe radıyallahu anha ona şöyle der:
“Kur’ân okumuyor musun?” Sa’d “Evet, okuyorum” der. Aişe radıyallahu anha;
“Şüphesiz ki Allah’ın Nebisi’nin ahlakı Kur’ân idi.” Bu hadisi Müslim rivayet eder.
Alimlerden biri, güzel ahlakın bazı alametlerini toplayarak şöyle der: “Kişinin çok
hayalı, az eziyetli, çok doğru ve doğru sözlü, az konuşan ve çok ibadet eden, az hata
yapan ve boş şeylerle az uğraşan, iyi davranan, akrabalarını ziyaret eden, vakar
sahibi, çok sabreden ve şükreden, kaderine razı ve yumuşak huylu, dost, iffetli ve
çokça şefkatli, kibar ve güler yüzlü olmasıdır. Lanet edici ve çokça söven, dedikodu ve
kovuculuk yapan, aceleci ve kindar, cimri ve haset eden olmamasıdır. Allah için sever
ve Allah için buğzeder. Allah için razı olur ve Allah için kızar.”
Allah’ın kulları!.. Sünnetten ve siyerden yansıyan bu genel kurallarda ve tafsilatında,
görülen bir takım direktifler ve yönlendirmeler vardır. Örneğin; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Size, cehenneme haram olan ya da
cehennemin kendisine haram olduğu kimseyi haber vereyim mi?
İnsanlara karşı yakın ve yumuşak başlı davranan ve kolaylık gösteren her
kimseye haram olur.” Bu hadisi Tirmizi rivayet eder ve “Hasen-garip bir hadistir”
der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşecc b. Abdulkays’a şöyle der: “Şüphesiz
sende Allah’ın ve Rasulü’nün sevdiği iki özellik var: Yumuşak başlılık ve
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acele etmemek.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir zaman şöyle
buyurur: “Muhakkak Allah bana şöyle vahyetti: Alçakgönüllü olun. Öyle ki;
kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve kimse kimseye karşı azgınlık
yapmasın.” Bu hadisi Müslim rivayet eder. Ve şöyle buyurur: “Kardeşini güler
bir yüzle karşılamak dahi olsa iyilikten hiçbir şeyi küçük görme!.” Bu
hadisi de Müslim rivayet eder.
İman kardeşleri!.. Güzel ahlaktan bir kısmı insanın yaratılışında vardır. Bir kısmı da
gayretle kazanılır, değişmeye ve düzeltilmeye uygundur. Kurtubi rahimehullah şöyle
der: Huy, insan türünde bulunan bir özelliktir ve onlar bu konuda birbirinden
farklıdırlar. Her kimde o huylardan biri baskın gelirse ve güzel bir huy değilse, güzel
bir huy olana kadar o kimse buna gayret göstermekle emrolunmuştur.” Maverdi
rahimehullah şöyle der: Ahlak, gizli eğilimlerdir. İstekle ortaya çıkar ve zorla
bastırılır.” Müslümana düşen görev, ahlakını güzelleştirmek ve düzeltmek için gayret
göstermektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Şüphesiz ki
ilim ancak öğrenmekle ve yumuşak başlılık da ancak yumuşak başlı
davranmakla olur. Kim hayrı ararsa kendisine o verilir. Kim de şerden
sakınırsa ondan sakındırılır.” Bu hadisi Hatîbu’l Bağdadî, hasen bir senetle
rivayet eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyurur:
“Allah’ım! Ahlâkın en güzeline beni yönelt; onun en güzeline ancak sen
yöneltirsin. Onun kötüsünü benden uzaklaştır; onun kötüsünü ancak sen
benden uzaklaştırırsın.” Bu hadisi Nesai, sahih bir senetle rivayet eder.
Ey mü’minler topluluğu!.. İslam’ın ahlak anlayışındaki eşsiz yaklaşım, dini yönden
kaynaklanan akidevi bir yaklaşımdır. Çevreden ya da dünyevi yaklaşımlardan
kaynaklanmaz. Çıkar üzerine kurulu yaklaşımlara da dayanmaz. Güzel ahlak
kurallarına uymak, şartlı ve herhangi bir sınırla sınırlı değildir; zamanın ve mekanın
değişmesiyle değişmez. Müslümanın küçük-büyük her halini kapsar. Birbirinden
kopuk faziletli davranışlar değildir. Bilakis birbirini bütünleyen bir metottur. Bu
metotta eğitim, şeriat kurallarıyla yardımlaşır. Kusursuzluk ve güzellik, denge ve
doğruluk, süreklilik ve kararlılık çerçevesinde bütün bir hayat anlayışı onun üzerine
kurulur.
Allah’tan korkun ey Allah’ın kulları!.. Ahlakın en güzelini alın, sözlerin ve
davranışların en değerlisini arayın.
Ey İslam ümmeti!.. Bu anlattıklarımız, İslam’ın asıllarından biridir. Yüce değerler,
seçkin huylar ve sayısız erdemler... Bu açıkça görülmesine rağmen İslam düşmanları,
bu dine ve bu dinin mensuplarına saldırmaktadır. İslam Dini’ne, Harameyn (Mekke
ve Medine) ülkesine gerçek İslam anlayışıyla bağdaşmayan iftiralar atmaktadırlar.
Bütün bunlar, bu dine karşı içten içe duyulan kin ve düşmanlığın sonucudur. Akıl
sahibi insanlar; peşin hükümlü insanların saldırısının anlayışları tersine çevirmek,
doğru bakış açılarını bozmak ve değişmez gerçekleri değiştirmek olduğunu fark
ediyor mu?.. İslam ümmeti diniyle övünsün ve şeriatıyla gurur duysun! Dinine davet
etmek ve onu savunmak için bütün gücünü sarfetsin!
Müslümana düşen görev, İslam için yaşamak ve ona davet etmektir. İslami sorunlara
gereken önemi vermek, İslam ümmetinin dertleriyle ve acılarıyla meşgul olmaktır. Bu
herkesin üzerine düşen ve herkesin, Alemlerin Rabbi karşısında sorguya çekileceği
büyük bir sorumluluktur.
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İslam kardeşleri!.. Bu bir avuç kindar insanın peşinde müslümanların içinden çıkan,
İslam’ı hayat metodu olarak reddeden bir takım kimseler de vardır. Dini esaslarla,
ahlaki değerlerle ve tarihsel gerçeklerle oynarlar. Kalemlerini ve medya araçlarını;
ruhu karanlık, inancı zayıf, dindarlığı az, ahlaksız ve hayasız bir nesil yaratmak
amacıyla faziletli ahlakın ve salih yaşantının temel direklerini yıkmak için kullanırlar.
Allah’ım! Müslümanları onların şerrinden koru ve hilelerini kendi başlarına geçir!
Muhterem müslümanlar!.. Bizler, İslam’daki ahlaki metottan bahsederken İslam’ın
nasıl olup da kendisinde bulunmayan vasıflarla nitelendirildiğine, gerçeklerin nasıl
altüst edildiğine ve anlayışların ters çevrildiğine hayret etmekteyiz.
İslam’a ve müslümanlara saldıranlar ahlakın en kötüsünden başkasını bilmeyen,
mizaçların en aşağılığından başkasına alışık olmayan ve sıfatların en çirkininden
başkasını taşımayan kindar siyonistler karşısında neredeler? O siyonistlerin kalpleri
katı, nefisleri kötüdür. Yeryüzünde azgınlık yapar ve insanlara tepeden bakarlar.
Yolları; karışıklık çıkarma ve yıkım, aldatma ve saptırma yoludur. Anlaşmaları bozar,
sözleri saptırırlar. Hainlik huyları, yalan araçları ve entrikacılık meslekleridir. İğrenç
katliamlar yapmak alışkanlıklarıdır. Sabra ve Şatilla olayları karşısında neredeler?
Cenin ve benzeri katliamlar karşısında insafları ve adaletleri nerede? Öyleyse; güzel
ahlakın düşmanı kim dersiniz? İnsanlık değerini ve insan haklarını kim çiğniyor
dersiniz? Şüphesiz ölçülerin bozukluğunu ancak Kur’an düzeltebilir. Çözüm açık ve
hak ortadadır. Sarhoşluk içinde dolaşanlar acaba uyanacaklar mı?..
Kovulmuş şeytandan, Allah’a sığınırım: (Sana gelen ilimden sonra eğer onların
arzularına uyacak olursan, işte o zaman Sen hakkı çiğneyenlerden
olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (o kitaptaki peygamberi),
öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup
bile bile gerçeği gizler. Gerçek olan, Rabbinden gelendir. O halde
kuşkulananlardan olma!) (2/el-Bakara/145-147)
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Hidayet ve Sapıklık Sebepleri
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi
27.07.1423 Hicri - 04.10.2002 Miladi
Apaçık hakk hükümdar, güç ve kuvvet sahibi olan Allah’a hamdolsun. Rabbime
hamdeder ve O’na şükrederim. O’na tevbe eder ve O’ndan bağışlanma dilerim.
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Öncekilerin
ve sonrakilerin ilahıdır. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz Muhammed,
O’nun kulu ve rasulüdür. Allah O’nu, müşrikler istemese de bütün dinlere üstün
gelmesi için hak din ve hidayet ile göndermiştir. Allah’ım!.. Kulun ve rasulün
Muhammed’e, ailesine ve ashabına din gününe kadar salât ve selam eyle; onları
mübarek kıl!..
Bundan sonra... Allah’tan hakkıyla korkun ve dininize sımsıkı sarılın. Kim dinine
sımsıkı sarılırsa kazanır ve mutlu olur. Kim de ondan yüz çevirirse kaybeder ve
hüsrana uğrar.
Allah’ın kulları!.. Allah Teâlâ insanlara merhamet ederek onlara, her ümmet içinde
müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler göndermiştir. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde
insanlar arasında hüküm versinler diye onlarla birlikte, hak olarak kitaplar
indirmiştir. Peygamberlerin sonuncusu olarak da, İnsanların Efendisi Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’i göndermiştir. Allah, bütün peygamberlere salât ve selam
eylesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra peygamber yoktur. Allah,
O’na, Kıyamet’e kadar okunacak ve amel edilecek en üstün kitabı indirmiştir. O’nun
şeriatı ile, önceki tüm şeriatların hükmünü ortadan kaldırmıştır. Allah; hiç kimseden,
İslam’dan başka din kabul etmez. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kim İslam’dan
başka bir din ararsa ondan bu asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan
edenlerden olacaktır.) (3/Al-i İmran/85) Beşeriyetin Efendisi Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem ve O’ndan önceki peygamberler hak ile gelmiş; en üstün
araçlarla ve en açık delillerle büyük bir kararlılık ve yüce bir samimiyetle ona
çağırmıştır. Batıldan şiddetle sakındırmış, çeşitli deliller ve açıklamalarla haramları
ve kötülükleri yasaklamışlardır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Müjdeleyici ve
sakındırıcı
olarak
peygamberler
gönderdik
ki
insanların
peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet
ve hikmet sahibidir.) (4/en-Nisa/165) Saadete eren mü’minler hak ve hidayet
çağrısına katılmış, Allah’ın haklarında mutsuzluk yazdığı kafirler ise haktan yüz
çevirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli
de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim cimrilik eder,
kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora
hazırlarız.) (92/el-Leyl/5-10) Ve şöyle buyurur: (İnkar edenlerin cehennem
ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.) (40/el-Ğafir/6)
Beşeriyeti, hidayet ve hak din karşısında iki gruba; kalbiyle iman edip azalarıyla salih
amel işleyen bir grup ve kalbiyle inkar edip kötü amel işleyen bir gruba ayıran nedir?
Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve hikmet sahibi, mutlak hükümran olan Allah’ın;
yalnızca bilinmeyenleri bilen Allah’ın bildiği yüce hikmetler ve gayeler nedeniyle bir
grubun cennette ve bir grubun cehennemde olmasını dilediğinde şüphe yoktur. Allah
Teâlâ şöyle buyurur: (Allah yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise
sorguya çekileceklerdir.) (21/el-Enbiya/23) Çünkü O’nun adaleti ve hikmeti, ilmi
ve rahmeti kusursuzdur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Biz dilesek, elbette herkese
hidayetini verirdik. Fakat, “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan
bir kısmıyla dolduracağım” diye benden söz çıkmıştır.) (32/es-Secde/13)
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Bununla birlikte hidayet ve sapıklık faktörlerine bakıp düşünmek; doğruluk ve eğrilik,
hak ve batıl yollarını bilmek mü’minin imanını artırır. Heva ve hevesten uzak akıl
sahibi kafiri de -Allah’ın izniyle- imana sevk eder. Hidayet ve iman sebeplerinden biri
şudur: Allah Teâlâ’nın ezeli ilminde sabit olan; mü’minin iman dolayısı ile Allah’a
şükredeceği ve Rabbine hamdedeceği, kendisini İslam’a yönelten Mevlasına övgüde
bulunacağı bilgisidir. Allah rahmeti ve keremi gereği ezeli ilminde hidayete layık
oldukları sabit olduğu üzere mü’minlere nimette ve lütufta bulunur. Yoksa hiç
kimsenin Allah üzerinde hiçbir hakkı yoktur.
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim
hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı
yücedir. Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa
çıkardıklarını da bilir.) (28/el-Kasas/68) Ve şöyle buyurur: (Allah,
peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir.) (6/el-En’am/124) Ve şöyle
buyurur: (“Aramızdan Allah’ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu
kimseler de bunlar mı!” demeleri için onların bir kısmını diğerleri ile işte
böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?) (6/elEn’am/53) Ey müslüman! Dinin dolayısıyla Allah’a şükret ki Allah da senin hayrını ve
kararlılığını artırsın. Bununla birlikte Allah, günah işleyinceye kadar hiçbir kula ezeli
ilmindeki bilgisiyle azap etmez.
Hakkı öğrenmeye ve hakka uymaya gayret etmek, heva ve hevesten uzak durmak da
hidayet sebeplerinden biridir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Bizim uğrumuzda
çalışıp gayret edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz.) (29/elAnkebut/69)
Kalbin dürüstlüğü, Allah Teâlâ için tevazusu; kibirden ve hasetten, hile ve tuzaktan,
sahtekarlıktan, kötülükten ve münafıklıktan temiz olması da hidayet ve iman
sebeplerindendir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ancak Allah’a kalbi selim ile
gelenler hariç, o gün ne mal fayda verir ne de evlat...) (26/eş-Şuara/88-89)
Allah Teâlâ’nın kelamını sevmek ve okumak, ona boyun eğmek, işitince ürpermek ve
huşu duymak, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini sevmek de yine
hidayet ve iman sebeplerindendir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Allah sözün en
güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap
olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu kitab’ın etkisinden tüyleri
ürperir, derken hem bedenleri hem gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp
yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği
hidayet rehberidir.) (39/ez-Zümer/23) İman ve hidayetin, daha buna benzer
birçok sebebi vardır.
Sapıklık sebeplerine, hakka buğzetme, onunla savaşma ve haktan yüz çevirme
nedenlerine gelince; hevaya ve şehvetlere uymak bunlardan biridir. Allah Teâlâ şöyle
buyurur: (Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah’ın bir bilgiye göre
saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde
çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola
eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız?) (45/el-Casiye/23) Ve şöyle
buyurur: (Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı
bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. İşte onlar “ğayy” ile
karşılaşacaklardır. (“Ğayy”: Araplar kötü olan her şeye ğayy derler.
Sahabeden İbni Mes’ud ve İbni Abbas’a göre cehennemdeki bir vadinin
adıdır.) (19/Meryem/59) Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi
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ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Cehennem şehvetlerle çevrilmiş
ve cennet sevilmeyen şeylerle çevrilmiştir.” Bu hadisi Buhari ve Müslim
rivayet eder, hadisin lafzı Müslim’e aittir.
Haktan ve imandan alıkoyan sebeplerden biri de, kibir günahıdır. Kalp kibirle
kirlenince katılaşır, büyüklenerek hakkı kabul etmez. Başarıdan mahrum olur ve
kendi haline terk edilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Yeryüzünde haksız yere
böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri
görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler.
Fakat azgınlık yolunu görürlerse, hemen ona saparlar. Bu durum,
onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından
ileri gelmektedir.) (7/el-A’raf/146)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e, bir adamın, elbisesinin ve ayakkabısının
güzel olmasını istemesinin kibir olup olmadığı sorulur. Şöyle buyurur: “Hayır;
kibir, büyüklenerek hakkı reddetmek ve insanları küçük görmektir.”
İmandan ve haktan hoşlanmama sebeplerinden biri de hasettir. Haset; kalbe iyice
yerleşince gözü kör, kulağı sağır eder; sahibini her türlü günaha sürükler. Allah Teâlâ
şöyle buyurur: (Ehli kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli
olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan
vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkında
emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye
kadirdir.) (2/el-Bakara/109) Haset, ne çok kişiyi haktan ve imandan alıkoydu!
Adem aleyhisselam’ı haset eden İblis’in halinden ibret al! Yahudi Huyeyy b. Ahtab’ın
kızı (Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zevcesi) Safiyye radıyallahu anha şöyle
der: Babam Huyeyy ve amcam Ebu Yasir gündüzün başında rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’e gitti. Sonra gündüzün sonunda ölü gibi yorgun bir şekilde geri
döndüler. Sevinçle onları karşıladım. Henüz küçük bir kızdım ve çocukları arasında
onlara en sevimli olandım. Bana dönüp bakmadılar. Amcamın, babama “Bu, o mu?”
dediğini duydum. (Babam) Huyeyy b. Ahtab, “Musa’nın Rabbi’ne yemin olsun ki evet;
şüphesiz o, nitelikleriyle birlikte peygamber” dedi. Amcam, “ne yapacaksın?” deyince
Huyeyy “Var olduğum sürece düşmanlığını” dedi. Allah Teâlâ (Kendilerine kitap
verdiklerimiz O’nu (Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i), öz oğullarını
tanıdıkları gibi tanırlar.) (2/el-Bakara/146) derken ne doğru buyurmuştur.
Kötü arkadaş ve kötü yoldaş da imandan ve haktan alıkoyan etkenlerdendir. Allah
Teâlâ şöyle buyurur: (O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o
peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! Yazık bana! Keşke falancayı dost
edinmeseydim! Çünkü zikir (Kur’ân) bana gelmişken o, hakikaten beni
ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü
bırakıp rezil rüsvay eder.) (25/el-Furkan/27)
Cahiliye adetlerine uymak ve ataları taklit etmek de yine iman ve haktan alıkoyan
etkenlerdendir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kuşkusuz onlar atalarını dalalette
buldular da peşlerinden koşup gittiler.) (37/es-Saffat/69-70)
İman ve hakkı kabul etmeye engel olan faktörlerden biri de dünya süsü ve
çıkarlarıdır. Dünya makamını, dünyalık üstünlüğü ve gelip geçici dünya malını
istemektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay
haline! Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar
ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar uzak bir sapıklık
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içindedirler.) (14/İbrahim/2-3) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mektubu
(Bizans imparatoru) Herakl’a ulaşınca onu yücelterek kavmine müslüman olmalarını
önerdi. Az kalsın onu öldürüyorlardı. Bunun üzerine “sadece sizi denemek istedim”
dedi. Krallığını korumak amacıyla müslüman olmadı.
Hakka engel olan faktörlerden biri de inattır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Her inatçı
kafiri cehenneme atın!) (50/Kaf/24)
Haktan, imandan ve nurdan alıkoyan ve batılı hak gibi gösteren en büyük etkenlerden
biri de, gerçekleri saptıran medyadır. Medya, insanların genelinin akıllarını işgal eder
ve onlara gerçekleri göstermez. Farkında olarak ya da olmayarak onları istediği yöne
yönlendirir. Her zamanın kendi dönemine uygun araçlardan oluşan medyası vardır.
Gerçekten hoşlanmayan ve ondan nefret eden, batılı hoş gösteren, hem kendisi sapan
hem de başkalarını saptıran ilk medya mensubu, İblis’tir. Allah Teâlâ, İblis’ten ve
Adem aleyhisselam’dan bahsederek şöyle buyurur: (Derken şeytan onun aklını
karıştırıp “Ey Adem! Dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez saltanatı
göstereyim mi?) (20/Tâ-Hâ/120) (Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp
yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz
size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye
yasakladı, dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye
yemin etti.) (7/el-A’raf/20-21)
Sonra her günahkar iftiracı, batıla çağırarak onu güzel gösterir. Haktan ve imandan
alıkoyarak, ondan nefret ettirir. (Böylece biz her peygambere insan ve cin
şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar) aldatmak için birbirlerine yaldızlı
sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları
uydurdukları şeylerle başbaşa bırak.) (6/el-En’am/112) Tufeyl b. Amr ed-Devsi
radıyallahu anh şöyle der: Mekke’ye geldim. Kureyş bana o kadar kötüledi ki,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i işitmemek için kulaklarıma pamuk koydum.
Sonra, “Ben akıllı biriyim” dedim ve O’na gittim. Kur’ân okudu ve beni İslam’a
çağırdı. Oracıkta müslüman oldum. İslam’a çağırmak için kavmime döndüm.
Suudi Arabistan aleyhine çetin bir saldırı yürüten batılı bazı medya organları
gerçekleri saptıran medya grubundandır. Bu saldırı ile İslam’ı yaralamak, batı
dünyası ve müslüman olmayanların gözünde İslam’ı kötülemeyi hedeflemektedirler.
Bu kindar basın yayın organları, hak dinden nefret ettirmeyi, müslümanları kızdırıp
tahrik etmeyi amaçlamaktadır. Bu mason ve siyonist medya organları; bazı
müslümanlardan kaynaklanan hataları İslam’ın aleyhine delil göstererek ondan
nefret ettirmeyi ve insanları İslam’dan alıkoymayı, bu ülkenin şeriatı ve islami ahlakı
ile alay etmeyi istemektedir. Fakat sebep ortaya çıkınca şaşkınlık kaybolur. Bizler; bu
ülke insanlarının yönetenleri, alimleri ve vatandaşları ile tek saf halinde bu masonik
saldırıya karşı koyması nedeniyle Allah’a hamdediyoruz. Daha da ötesi; yeryüzünün
doğusunda ve batısında bulunan ve dünya nüfusunun beşte birini oluşturan
müslümanlar, medya ilkelerinden sapan gerçekleri, masonik batı medyasının
gösterdiği gibi değil, olduğu gibi öğrenme imkanlarının bulunduğu bir zamanda
gerçekleri değiştiren, iftira eden ve aldatan bu değersiz medya ile alay etmektedir.
Dinimizi ve ülkemizi, ülkemizin şeriata bağlılığını hedef alan medyaya karşı koymak
herkesin görevidir. Daha da ötesi; İslam’ı savunarak gücüne göre bu medyaya karşı
durması yeryüzündeki her müslümana düşen görevdir. Çünkü bu beldelerin her
müslüman üzerinde hakkı vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Andolsun ki
mallarınız ve canlarınız konusunda hesaba çekileceksiniz; sizden önce
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kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler
işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz işte bu
azmedilmeye değer işlerdendir.) (3/Al-i İmran/186)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur’ân ile mübarek kılsın...
Kendisine itaat eden ve kendisinden hakkıyla korkanı üstün kılan, emrine karşı gelen
ve kendisine isyan edeni alçaltan Allah’a hamd olsun. Şehadet ederim ki Allah’tan
başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. O’ndan başka ilah yoktur. Ve şehadet
ederim ki; nebimiz ve efendimiz Muhammed, O’nun kulu ve Rasulüdür. Allah’ım!..
Kulun Muhammed’e, ailesine, ashabına ve O’nu dost edinenlere salât ve selam eyle;
onları mübarek kıl.
Bundan sonra... Ey müslümanlar!.. Allah’tan hakkıyla korkun! Çünkü Allah’tan
hakkıyla korkmakla günahlar bağışlanır ve sıkıntılar giderilir.
Allah’ın kulları!.. Medya organları ve benzeri yollarla söylenen güzel söz; insanların
meyvesinden faydalandığı ve altında gölgelendiği iyi ağaç gibidir. Söylenmesi
gerektiği zaman söylenmelidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Görmedin mi Allah
nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü(yerde) sabit, dalları gökte
olan güzel bir ağaca (benzetti.) Rabbinin izniyle her zaman yemişini
verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün
misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı
olmayan (kötü) bir ağaca benzer.) (14/İbrahim/24-26) Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem de şöyle buyurur: “Güzel söz sadakadır.” Karşı medya atağıyla hakkı
yücelterek, İslam’ın güzelliklerini açıklayarak, batılı çürüterek ve gerçek yüzünü
ortaya çıkararak; genelde müslümanları, özelde de bu ülkeyi hedef alan medyanın
kötülüğüne engel olmak ve zararını uzaklaştırmak gerekir.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hassan radıyallahu anh’a şöyle buyurur:
“Müşrikleri hicvet; Ruhu’l Kudüs seni destekliyor. Nefsim elinde olan
(Allah’a) yemin olsun ki senin şiirin onlara oktan daha etkilidir.” İşte bu,
hak medyanın bir türüdür. Arap ve İslam basın-yayın organlarına düşen; ümmetin
inancından ve dininden, ahlakından ve çıkarlarından yola çıkarak hakka destek
olmak ve hakka çağırmaktır. Batılı çürütmek ve batıldan sakındırmaktır. Yeni yetişen
nesillerin ahlakını doğru ve sağlıklı bir şekilde bina etmektir. Düşman medyanın
iftiralarını çürütmek, ahlak yıkımından ve düşünce sapmasından sakındırmaktır.
Çünkü bu ümmetin sermayesi dinlerini ve vatanlarını savunmak için ümmetin dini ve
metodu üzerinde yürüyen gençleridir. Çünkü, gerçekleri saptıran medyanın etkisiyle
düşüncesi ve ahlakı bozulan kişiden, dinini ve vatanını savunması beklenemez.
Allah’ın kulları!.. (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât
ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin) (33/elAhzâb/56)
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Emanet
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi
05-08-1423 Hicri – 11-10-2002 Miladi
Her şeyi bilen ve hikmet sahibi Allah’a hamdolsun. O; hükümrandır, münezzehtir,
selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini
zorla yaptırandır, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları
şeylerden münezzehtir. Mahlukâtı kendisine ibadet etmeleri için yaratmış ve
kendisine itaat etmelerini onlara farz kılmıştır. O, yaptığından sorulmaz; bilakis onlar
yaptıklarından sorulur. Nimetleri dolayısıyla O’na hamdeder ve şükrederim. Bütün
hayırlarla O’na övgüde bulunurum. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O,
tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; efendimiz Muhammed, O’nun kulu ve
rasulüdür. O’nu seçmiş ve üstün kılmış, O’na apaçık bir nur indirmiş ve O’nu doğru
yola yönlendirmiştir. Allah’ım!.. Kulun ve rasulün Muhammed’e, ailesine ve tüm
ashabına salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!..
Bundan sonra... Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Biz emaneti göklerle yere ve
dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmek istemediler, bundan endişeye
düştüler. Ama onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Ta
ki Allah münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkeklerle müşrik
kadınları azaplandırsın; mü’min erkeklerle mü’min kadınların da
tevbesini kabul etsin. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.)
(33/el-Ahzab/72-73) Bu kainata; semasına, yerine ve dağlarına ağır bir yük, büyük
bir görev ve tehlikeli bir iş sunuldu da onu taşımaktan çekindi. Allah Teâlâ’nın
azabından korkarak onu yerine getirmeyi reddetti. Bu emanet Adem aleyhisselam’a
sunuldu ve Adem aleyhisselam onu yüklendi ve sorumluluğunu üzerine aldı.
“Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” Yani ihmalkarlık yapan ve emaneti kaybeden
insan çok zalimdir, çok cahildir; Adem aleyhisselam değil...
İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle der: “Emanet, farzlardır. Allah onları göklere,
yere ve dağlara teklif etti. Yerine getirirlerse onları ödüllendirecektir. İhmal edip
yerine getirmezlerse onlara azap edecektir. Onlar bundan hoşlanmadı. Allah’a isyan
etmeden, bilakis Allah Teâlâ’nın dinini yücelterek bu emanetin sorumluluğundan
korktular.” Hasan el-Basri rahimehullah şöyle der: “Allah onu yıldızlarla süslediği
yedi kat göğe ve Yüce Arş’ı taşıyan meleklere teklif etti. Onlara denildi ki: “Emaneti ve
içindekini taşır mısınız?” Dediler ki:”İçindeki nedir?” Denildi ki: “Şayet iyilik
yaparsanız mükafatlandırılırsınız, kötülük yaparsanız cezalandırılırsınız.” Dediler ki:
“Hayır!” Sonra onu döşek gibi yayılan ve dağlarla sağlamlaştırılan yedi kat yere teklif
etti. Onlara denildi ki: “Emaneti ve içindekini taşır mısınız?” Dediler ki:”İçindeki
nedir?” Denildi ki: “Şayet iyilik yaparsanız mükafatlandırılırsınız, kötülük yaparsanız
cezalandırılırsınız.” Dediler ki: “Hayır!” Sonra onu dağlara teklif etti. Onlar da
emaneti reddetti.
Ey Allah’ın kulları!.. Emanet, şer’i yükümlülüklerdir. Allah’ın hakları ve kulların
haklarıdır. Kim onları yerine getirirse ona sevap vardır. Kim de onları ihmal eder ve
yerine getirmezse ona ceza vardır. İmam Ahmed, Beyhaki ve İbni Ebi Hatim,
Abdullah b. Mes’ud radıyallahu anh’tan şöyle dediğini rivayet eder: “Namaz
emanettir, abdest emanettir, ölçü emanettir, tartı emanettir.” Daha bir çok şey
saydıktan sonra “Bunların en ağırı emanet olarak bırakılan eşyalardır” der. Ebu’dDerda radıyallahu anh şöyle der: “Cenabetten yıkanmak emanettir.” Kimin emaneti
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(güvenilirliği) kusursuz olursa dinini sağlamlaştırmıştır. Kim de emanet (güvenilirlik)
sıfatını kaybederse dini bir kenara atmıştır. Taberani, İbni Ömer radıyallahu anhuma
kanalıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Emaneti (güvenilirliği) olmayanın imanı yoktur.” İmam Ahmed, Bezzar ve
Taberani Enes radıyallahu anh kanalıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Emaneti (güvenilirliği) olmayanın imanı
yoktur ve sadakati olmayanın dini yoktur.” Bu nedenle emanet (güvenilirlik)
peygamberlerin ve Allah’a yakın kulların sıfatı olmuştur. Allah Teâlâ; Nuh, Hud ve
Salih peygamberlerden bahsederek şöyle dediklerini bildirir: (Muhakkak ki ben
size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah’tan korkun ve
bana itaat edin.) (26/eş-Şuara/125-126)
Güvenilirlik eksildikçe imanın şubeleri de eksilir. İmam Müslim, Huzeyfe radıyallahu
anh’tan şunu rivayet eder: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetin,
insanların kalbinin ortasına indiğini (yaratılışlarına fıtri meyiller olarak konduğunu),
sonra Kur’ân’ın indiğini, böylece onu Kur’ân’dan ve sünnetten de öğrendiklerini
bildirdi. Sonra bize emanetin nasıl kaldırılacağını haber verdi. Şöyle buyurdu: “Kişi
uykuda imiş gibi farkında olmadan kalbinden emanet alınır. Geride,
benek izi gibi bir iz kalır. Sonra ikinci sefer, yine uykuda imişcesine, kişi
farkında olmadan kalbindeki emanet duygusundan bir miktar daha
alınır. Bunun da, kalpte bir kabarcık izi gibi bir izi kalır. Şöyle ki, ayağın
üzerinden bir kor parçasını yuvarlayacak olsan değdiği yerleri kabarmış
görürsün. Ne var ki, içinde işe yarar bir şey yoktur.” Sonra Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bir çakıl tanesi aldı, onu ayağının üzerinde yuvarladı (ve
şöyle devam etti :) “Alış verişe giden insanlarda emanet tamamen kaybolur.
Hattâ 'Falanca kabilede dürüst bir insan varmış' diye parmakla gösterilir.
Ve hattâ, kalbinde zerre miktar iman olmayan bir kimsenin "Ne kibar, ne
akıllı kişi" diye övüldüğü olur.” Görünen o ki, kişi ihmalkarlıkla dinin
farzlarında ve vaciplerinde sorumluluğunu bile bile yerine getirmezse, kulların
hakları konusunda hainlik yaparsa kalbinden emanetin sökülüp alınması ile
cezalandırılır. Allah Teâlâ; kulun bir kusuru olmadan, dini görevlerini ve kulların
haklarını küçümsemeden bir kimsenin kalbinden emaneti söküp almaktan
münezzehtir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Onlar sapıp eğrilince, Allah da
onların kalplerini çevirdi. Allah fasıklar topluluğunu hidayete iletmez.)
(62/es-Saff/5)
Hadisin sonu emanetin iman olduğuna işaret etmektedir. Tevhid emanettir, namaz
emanettir, zekat emanettir, oruç emanettir, hacc emanettir, sıla-i rahim emanettir.
İyiliği emretmek emanettir, kötülükten sakındırmak emanettir. Mal emanettir. Onu
günah yolunda kullanma. Göz emanettir, onunla Allah’ın haram kıldığı şeylere
bakma. El emanettir, cinsiyet uzvu emanettir. Mide emanettir, sana helal olmayan
şeyleri yeme. Çocuklar senin yanında bir emanettir, onların doğru bir şekilde
eğitilmesini ihmal etme. Kocaların kadınlar üzerindeki hakları birer emanettir.
Kulların maddi ve manevi hakları birer emanettir, onları eksiltme.
Allah, emanetlerin ve hakların yerine getirilmesine sevapların en büyüğünü
vadetmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Onlar emanetlerine ve ahitlerine
riayet ederler. Onlar namazlarını muhafaza ederler. İşte bu kimseler
Firdevs’e mirasçı olanlardır. Onlar orada ebediyyen kalırlar.) (23/elMü’minun/8-11) Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Altı şeyi garanti edin, ben de size
cenneti garanti edeyim.” Dedim ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Onlar nelerdir?” Şöyle
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buyurdu: “Namaz, zekat, emanet, cinsiyet uzvu, mide ve dil.” Bu hadisi
Taberani rivayet eder. Münziri, isnadında bir beis olmadığını söyler.
Emanetlerde ihmalkarlık yapmak ve dinin vaciplerini yerine getirmemek insanların
hallerinde kusur ve kötülük doğurur. Hayatı, tatsız ve acı yapar. Toplumun
temellerini çökertir. Genel ve özel çıkarları tehlikeye sokar. Anlayışları ve dengeleri
bozar. Kainatın sonunu ilan eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet’in
ne zaman kopacağı sorulduğunda şöyle buyurur: “Emanet kaybedildiği zaman
Kıyamet’i bekleyin.”
Ey Allah’ın kulları!.. Allah’tan hakkıyla korkun. Emanetleri ve vacipleri koruyun.
Haramlardan sakının. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Onlar ki emanetlerine ve
ahitlerine uyarlar. Onlar ki namazlarını gereği gibi kılarlar. İşte bunlar
cennetlerde ağırlanırlar.) (70/el-Meâric/32-35)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur’ân ile mübarek kılsın...
Celal, ikram ve izzet sahibi Allah’a hamd olsun. Rabbime hamdeder ve yüce nimetleri
dolayısıyla O’na şükrederim. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir
ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz Muhammed, O’nun kulu
ve rasulüdür. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah’ım!.. Kulun ve rasulün
Muhammed’e, ailesine ve tüm ashabına salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!..
Bundan sonra.. Allah’tan hakkıyla korkun, emrettiğini yaparak, yasakladığından
sakındırarak O’na itaat edin ki O’nun cennetini ve rızasını kazanın!
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah, size emanetleri ehline
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt
veriyor! Şüphe yok ki Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla görendir.)
(4/en-Nisa/58)
Bu mübarek ayet-i kerime bütün emanetleri içine almıştır. Emanetlerin en
büyüklerinden biri de vazifeler, makamlar ve bunların haklarıdır. Kim bu görevlerde
Allah’ın haklarını yerine getirir, sorumluluğuna verilen müslümanların çıkarlarını
gerçekleştirirse kendisi için doğru olanı yapmış ve ahireti için hayır işlemiş olur.
Vazifesinin ve makamının haklarında ve görevlerinde kusurlu davranan,
sorumluluğuna verilen kulların yararlarını gerçekleştirmeyen, görevini kötüye
kullanarak rüşvet alan ya da müslümanların mallarından çalan kendini aldatmıştır.
Kendini helak edecek bir azık hazırlamış, kendine ihanet etmiş ve zulmetmiştir.
Sahih-i Müslim’de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet
edilir: “Allah Kıyamet günü öncekileri ve sonrakileri bir araya
topladığında her ihanet eden için bir sancak kaldırılır ve “Bu, Falan oğlu
Falan’ın ihanetidir” denir.”
Emanetlerin en büyüklerinden biri de insanların sizi üzerine emanetçi olarak
bıraktıkları eşyalar ve haklardır. İman Ahmed ve Beyhaki, İbni Mes’ud radıyallahu
anh’ın şöyle dediğini rivayet eder: “Allah yolunda savaşmak, emanet dışında bütün
günahlara keffaret olur. Sonra şöyle der: “Kıyamet günü kul getirilir ve emanetini
ver!” denir. “Ey Rabbim! Dünya geçip gitmişken nasıl vereyim?” der. Bunun üzerine
“Onu cehenneme götürün” denir ve cehenneme doğru götürülür. Emanet ona,
kendisine verildiği şekliyle görünür. Onu görür ve tanır. Yakalamak için arkasından
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atlar. Onu omuzları üzerinde taşır. Çıkacağını zannettiğinde omuzundan düşer.
Böylece o, sonsuza kadar onun peşinden sürekli aşağıya iner.”
Allah’ın kulları!.. Allah sizlere seçtiği ve üstün kıldığı peygamberine salât ve selamda
bulunmanızı emretmiştir. Şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri
peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça
selam eyleyin) (33/el-Ahzab/56)
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Kadınlarla Erkeklerin Bir Arada Bulunmalarının Haramlığı
Şeyh Abdulbâri es-Sübeyti
12-08-1423 Hicri – 18-10-2002 Miladi
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve
mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman)
örtülerini üstlerine almalarını (vücutlarını örtmelerini) söyle. Onların
tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah; çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.) (33/el-Ahzâb/59) Kur’an-ı Kerim’in,
kadınlar ve erkeklerin karışık bir şekilde aynı ortamda bulunmaları karşısındaki
konumunu bu ve benzeri ayetler belirlemektedir.
Bu, güvenlik kuralları çizen Kur’anî bir metottur. Müslüman ailenin benliğini ve
soylarının selametini korumak, erkeklerin ve kadınların kalplerini fitneden ve
sapıklıktan arındırmak üzere kurtuluşun yollarını belirler.
Allah Subhânehu kadınlara örtülerini üzerlerine almalarını ve erkeklere ve kadınlara
gözlerini haramdan sakınmalarını emretmiş, mahrem olmayan erkeklerle kadınların
aynı ortamda birlikte bulunmalarını haram kılmıştır. Bütün bunlar, kötülüğe ve
fuhşun yaygınlaşmasına giden yolların kesilmesi içindir.
Kadınlarla erkeklerin karışık bir şekilde aynı ortamı paylaşmaları bu çağda da
kendini gösteren eski bir sorundur. Kadın ve erkeğin aynı ortamı paylaşmasını teşvik
edenler, bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasını ve Allah’ın onu diğer ümmetlere
üstün kılmasını çekemedikleri için pusuda yatarak fırsat gözetlemektedir.
Yabancı kadınla yabancı erkeğin birlikte aynı ortamı paylaşmasına davet edenleri
namusların korunması ilgilendirmemektedir. Onlar, şeref ve namusun ne anlama
geldiğini de anlamamaktadır. Bunlar onların gözünde geçmişte kalmış ve anlamlarını
yitirmiş kelimelerdir. Uygarlık ve ilerleme, -onlara göre- bu tür kavramları
bağlarından kurtarmıştır!!.
Aykırı bir takım sesler, kadın-erkek karışıklığının temiz bir ilişki kurmaya yardımcı
olacağını; bunun psikolojik, sosyal ve ekonomik bir gereklilik olduğunu ileri
sürmektedir. Onlara deriz ki: Kokuşmuş batı medeniyetine sorun, kadın-erkek
karışıklığından ne fayda sağladı?!. Size, zina yoluyla hamile kalanların oranı ve
kanuni olmayan yollarla dünyaya gelen binlerce çocukla ilgili akıllara durgunluk
veren istatistiklerle ve korkunç rakamlarla cevap verecektir. Kürtaj olaylarını ve zorla
ırza geçme suçlarının oranını; toplumların yıkımını haber veren sonuçları ve ahlaki
çöküntüyü, evlenmeme oranının yüksekliğini ise hiç sorma!. Arzularını gidermek için
kolay yollar bulunması –kendilerince- onları evliliğin yükümlülüklerinden ve
masraflarından kurtarmıştır.
Bazıları; kadın-erkek karışıklığının şehveti kırdığını, içgüdüyü düzenlediğini, bilinç
altına itilmekten ve kompleksten koruduğunu öne sürer. Oysa kadın-erkek
karışıklığının ve her türlü fuhşiyatın serbest olduğu ülkelerdeki durum bunu
yalanlamakta ve çürütmektedir. Çünkü insanların hayvani açlığını ve namusların
çiğnenmesini artırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Şehvetleri doymak ve dinmek
bilmeyecek şekilde ateşlemiş, bu da ölçü ve sınır tanımayan sapıklıklara yolaçmıştır.
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Batı’da içgüdüler serbest bırakıldı da ne oldu; nefislerin sorunlarını artırdı ve
sinirlerin daha da gerilmesini sağladı. Bununla birlikte ölümcül hastalıklar yayıldı,
stres orada çağın hastalığı haline geldi.
Nasıl olur da bir insanı azgın dalgaların arasına atıp, sonra ondan elbiselerini
ıslatmamasını isteyebiliriz..?! Nasıl olur da bir insanı yanan ateşin ortasına atıp,
sonra ondan vücudunu yanmaktan korumasını isteyebiliriz..?!
Her türlü kötülüğün serbest olduğu ülkelerde yaşayan ve kadın-erkek karışıklığının
kötülüğünü yaşayan akıllı insanlar, gelmekte olan tehlikenin farkına vararak,
ülkelerinde kadınlarla erkeklerin aynı ortamı paylaşmasının yasaklanmasını güçlü bir
şekilde talep etmektedir. Uzun bir çileden sonra, karma olmayan eğitimin karma
eğitimden daha iyi olduğunu açıkça ilan etmektedirler.
Kadın-erkek karışıklığı temiz bir toplum sağlamamıştır. Bilakis, tam anlamıyla
hayvanlaşmaya yolaçmıştır. Ailelerin birbirine bağlılığını, huzur ve istikrarı
sağlamamıştır. Bilakis; sürekli çözülmeye, sürekli artan boşanma olaylarına ve sürekli
açlığa yolaçmıştır.
Kadın-erkek karışıklığı aldatıcı bir eğlencedir. Gençleri, evliliği düşünmez hale getirir.
Evli olana da, evlilik bağını kaybettirir. Belki de, karı-kocadan herbiri sevgililer ve
dostlar edinir. Şüphesiz bu, aile hayatını yıkan ve istikrarını bozan etkili bir unsurdur.
Çünkü kadın-erkek karışıklığının bulunduğu toplumda hiçkimse Allah’ın kendisi için
takdir ettiği ile yetinmez. Karı-koca arasında birbirini aldatmalar çoğaldığı gibi
kıskançlıklar ve şikayetler de çoğalır.
Mısır Azizi’nin karısının, Yusuf aleyhisselam’a tutulmasının açıkça görülen
nedenlerinden biri de, gizli içgüdüleri ateşleyen kadın-erkek karışıklığıdır. Sonuçta
Yusuf aleyhisselam, herşeyi bilen ve her şeyi gören Allah azze ve celle’den korkarak
kadının isteğini reddeder.
Kadın-erkek karışıklığı, zina suçunun işlenmesini ve her türlü fuhşu kolaylaştıran
etkenlerin en büyüklerindendir. İnsanın içindeki kötü eğilimleri harekete geçirir.
Azgın şehvet duygularını ateşler. Kışkırtma ve sapma meydana getirir.
Kadın-erkek karışıklığı, ümmetin gençlerini yüksek değerlerden alıkoyar. Güçlerinin
erimesine yolaçar ve onları, hayvani şehvet duygularının kölesi haline getirir.
Toplumu; oyun ve eğlence, çılgınlık ve ahlaksızlık toplumuna dönüştürür. Bu da
toplumu, yıkıma götürür.
Haram olan kadın-erkek karışıklığının toplumlarda bir çok görüntüsü vardır.
Bunlardan bazıları şu şekildedir: Kızların, amca ya da hala oğluyla birlikte
bulunmaları... Dayı oğlunun teyze kızıyla birlikte bulunması... Tanışma ve birbirini
daha yakından tanıma bahanesiyle nişanlıların, nikahtan önce yalnız kalmaları ve
birlikte çıkmaları... Kalplerin temizliği bahanesiyle kadınlarla erkeklerin genelde
birlikte bulunmaları... Bazı toplumlarda olduğu gibi, kız öğrencilerle erkek
öğrencilerin üniversitelerde ve diğer okullarda, sınıflarda birlikte bulunmaları... Yine
bazı toplumlarda olduğu gibi kadının, kocasının kendisine mahrem olmayan
akrabalarını ya da arkadaşlarını onun yokluğunda karşılaması, onlarla oturması ve
konuşması... Öğretim bahanesiyle, özel hocaların kız öğrencilerle yalnız kalması...
İşin gereği olduğunu öne sürerek laboratuvarlarda, eczanelerde, hastanelerde ve
bürolarda kadınlarla erkeklerin birlikte çalışması... Erkek doktorun, yanında bir
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mahremi olmadan kadın hastayla yalnız kalması... Erkeklerle kadınların birlikte
oturup karşılıklı konuştukları aile sohbetleri...
Kadınlarla erkeklerin karışık şekilde aynı ortamı paylaşmasına ve kadınlarla
erkeklerin birbirlerinden ayrı ve uzak bulunmaları kuralının çiğnenmesine yolaçan
faktörleri haram kılan birçok sahih hadis vardır. Mahrem olmayan yabancı kadının
yanına girmenin ve onunla yalnız kalmanın haramlığını, yanında bir mahremi
olmadan kadının yolculuk yapmasının haramlığını, erkek ve kadından her birinin
diğerine kasıtlı olarak bakmasının haramlığını; erkeklerin, kadınların yanına
girmesinin haramlığını; mahremi olmayan yabancı kadının bedenine, tokalaşmak
amacıyla da olsa dokunmanın haramlığını, kadın ve erkekten her birinin diğerine
benzemesinin haramlığını bildiren hadisler bunlardan bazılarıdır.
Temiz şeriatın kurallarından biri de şudur: Allah azze ve celle bir şeyi haram kılınca,
ondan sakınılmasını sağlamak ve ona yaklaşılmasını engellemek için o harama
götüren yolları ve araçları da haram kılar. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Zinaya
yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.) (17/elİsrâ/32)
Alimlerden biri şöyle der: “Zinaya yaklaşmayı yasaklamak, yalnızca zina işlemeyi
yasaklamaktan daha derin bir ifadedir. Çünkü bu, zinaya çağıran ve zina öncesi
yapılan bütün fiilleri yasaklamayı içerir. Şüphesiz, uçurumun kenarında dolaşanın
ona düşmesi yakındır.” İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle der: “Erkeklerin kadınlarla
karışık bir şekilde aynı ortamı paylaşması zinanın ve fuhuşların çoğalmasına
sebeptir.”
Şeriatın, erkeklerle kadınların birbirinden uzak olmasına ve karışık bir şekilde aynı
ortamı paylaşmamasına verdiği önemin bir göstergesi de, namaz gibi, namaz kılanın
dünyaya bağlılıktan uzak bir şekilde kendisini Rabbinin huzurunda hissettiği ibadet
mekanlarında dahi buna teşvik etmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Erkeklerin
saflarının en hayırlısı ilkidir, en kötüsü ise sonuncusudur. Kadınların
saflarının en hayırlısı sonuncusudur, en kötüsü ise ilkidir.” Bu hadisi,
Müslim rivayet eder. Bu ancak, kadınların ilk safının erkeklere en yakın olması
nedeniyledir ve bu nedenle safların en kötüsü olmuştur. Kadınların en son safı ise,
erkeklerden uzaklığı nedeniyle safların en hayırlısı olmuştur. İmam Nevevi
rahimehullah şöyle der: “Erkeklerle birlikte namaza gelen kadınların saflarının en
sonuncusu, erkeklerle karışma ihtimalinden uzak olduğu için üstün kılınmıştır. İlk
safları ise, bunun tersi nedeniyle kötülenmiştir.”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid’den çıkınca, erkeklerle kadınların yolda
karışık olduklarını görür ve kadınlara şöyle buyurur: “Geri durun! Şüphesiz,
yolun ortasından yürümek size göre değildir. Yolun kenarlarından
yürüyün!” Bundan sonra kadın; duvara o kadar yakın yürürdü ki, yakınlığı
nedeniyle elbisesi duvara takılırdı.” Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. İşte
müslümanların kadınları bu yolda yürüdü ve onların, erkeklerle karışık bir şekilde
bulundukları hiç görülmedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; kadının evinde
kıldığı namazın, mescitte kıldığı namazdan daha hayırlı olduğunu bildirir ve şöyle
buyurur: “Kadınları, mescitlere çıkmaktan alıkoymayın; (bununla birlikte)
onların evleri, onlar için daha hayırlıdır.” Bu hadisi İmam Ahmed, İbni Ömer
radıyallahu anhuma kanalıyla rivayet eder.
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Kadınlarla erkeklerin karışık bir şekilde aynı ortamı paylaşmamasına şeriatın verdiği
önemin bir göstergesi de; kadınların, mescitlere çıktıkları zaman koku sürünmelerini
yasaklamasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Hangi bir kadın koku sürünürse,
bizimle birlikte yatsı namazına gelmesin!” Bu hadisi, Müslim rivayet eder.
Aişe radıyallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatından sonra
kadınların hallerindeki değişikliği görünce şöyle der: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem, kadınların sonradan ortaya çıkardığı şeyleri görmüş olsaydı, İsrailoğulları’nın
kadınlarının alıkonulduğu gibi onları mescitlerden alıkoyardı.” Bu, Aişe radıyallahu
anha zamanında böyle... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yaşadığı dönem çok
yakın... Kötülüğün arttığı, açılıp-saçılmanın çoğalıp yaygınlaştığı ve Allah korkusunun
azaldığı bu zaman için ya ne demeli?!. Allah yardımcımız olsun!..
İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle der: “Hiç şüphesiz; kadınların erkeklerle birlikte
karışık bir şekilde aynı ortamda bulunmasına imkan sağlamak her türlü belanın ve
kötülüğün temelidir. Bu, genel cezaların inmesinin en büyük nedenidir. Aynı şekilde
genelin ve özelin işlerinin bozulmasının da nedenlerindendir. Kadınların, erkeklerle
birlikte aynı ortamı paylaşması, zinanın ve fuhuşların çoğalmasının sebebidir. Toplu
ölümlerin ve salgın veba hastalıklarının nedenlerindendir. Fahişe kadınlar, Musa’nın
askerleri arasına karışıp aralarında fuhuş yayılınca, Allah onların üzerine veba
gönderir ve bir günde onlardan yetmişbin kişi ölür.”
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Ümmetin Islahında Tevhidin Önemi
Şeyh Hüseyn Âlu’ş Şeyh
19.08.1423 Hicri – 25.10.2002 Miladi
Muhterem müslümanlar!.. Kulluğun yalnızca Allah azze ve celle’ye yapılması için
mahlûkat yaratıldı, peygamberler gönderildi, kitaplar indirildi ve şeriatlar belirlendi.
Bu konuda insanlar; mü’minler ve kafirler, mutlular ve bedbahtlar olarak ayrıldı.
Kulluğun yalnızca Allah’a yapılması dinin aslı ve esasıdır.
“Lâ ilahe illallah”... Bu sözün dindeki konumu her türlü tanımın ve bilginin
üzerindedir. Hiçbir yaratılmışın sayamayacağı kadar çok özellikleri ve yüce faziletleri
bulunan değerli bir sözdür. Akla ve hayale gelmeyecek değeri ve üstün nitelikleri
vardır.
O, peygamberlerin davetinin özü ve çağrılarının özetidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(Senden önce gönderdiğimiz her peygambere mutlaka şunu vahyettik:
“Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin.”) (21/elEnbiya/25) Ve şöyle buyurur: (Andolsun ki biz, “Allah’a kulluk edin ve
Tağut’tan sakının” diye her ümmete bir peygamber gönderdik.) (16/enNahl/36)
“Lâ ilahe illallah”; kendisine tutunanın kurtulduğu ve kazandığı, bırakanın ise helak
olduğu ve zarara uğradığı sağlam kulptur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (O halde kim
tağutu reddedip, Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa
yapışmıştır.) (2/el-Bakara/256) Kelime-i tevhid; doğruluğun gayesi ve zirvesi,
sözlerin en üstünü ve yücesidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ruh (Cebrail) ve
melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman’ın izin verdiklerinden
başkaları konuşamazlar, konuşan da doğruyu söyler.) (78/en-Nebe/38) İbni
Abbas radıyallahu anhuma ve diğer alimler, ayette belirtilen doğru sözden kastın, “Lâ
ilahe illallah” olduğunu bildirir.
“Lâ ilahe illallah”, hasenâtların en üstünü ve ibadetlerin en yücesidir. Allah Teâlâ
şöyle buyurur: (Kim (hasenatla) iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir.)
(27/en-Neml/89) İmam Ahmed’in Müsnedi’nde, Ebu Zerr radıyallahu anh’ın
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle sorduğu sabittir: ““Lâ ilahe illallah”
(demek) hasenâttan mıdır?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Evet; o, hasenâtların en güzelidir.”
O, amellerin en hayırlısı ve sevabı en çok katlananıdır. Buhari ve Müslim’de,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Kim bir
günde yüz kere “Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l mülkü ve
lehu’l hamdü ve huve alâ kulli şey’in kadîr / Allah’tan başka ilah yoktur;
O, tektir ve ortağı yoktur; mülk O’nundur ve hamd O’nadır; O, her şeye
gücü yetendir” derse on köle bağışlamış sevabı onun olur, ona yüz iyilik
yazılır ve ondan yüz kötülük silinir. Bundan daha çok yapandan başka hiç
kimse onun getirdiğinden daha üstününü getiremez.”
Bu söz; göklerle ve yerle tartılsaydı, Allah celle ve alâ katında onlardan daha ağır
gelirdi. İmam Ahmed’in Müsnedi’nde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğu sahih bir senetle rivayet edilir: “Nuh aleyhisselam oğluna dedi ki:
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“Sana “Lâ ilahe illallah”ı emrediyorum. Şüphesiz yedi kat gökler ve yerler
bir kefeye konsaydı, “Lâ ilahe illallah” da bir kefeye konsaydı, “Lâ ilahe
illallah” onlara ağır gelirdi.”
“Lâ ilahe illallah”ın faziletlerinden biri de, onunla Allah arasında bir perde
olmamasıdır. Bilakis, bütün engelleri deler geçer ve Allah celle ve alâ’ya ulaşır.
Tirmizi’de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu hasen bir
senetle rivayet edilir: “Kul; büyük günahlardan sakındığı sürece, ihlasla “Lâ
ilahe illallah” dediğinde mutlaka semanın kapıları o (kelime-i tevhid)
Arş’a ulaşıncaya kadar açılır.”
“Lâ ilahe illallah”, söyleyen için cehennemden kurtuluştur. Sahih-i Müslim’de şu
rivayet edilir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ““Eşhedu ellâ ilahe illallah” diyen bir
müezzin işitir ve şöyle buyurur: “Cehennemden çıktı.” Buhari ve Müslim’de, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Şüphesiz Allah,
Allah’ın rızasını dileyerek “Lâ ilahe illallah” diyeni cehenneme haram
kılmıştır.”
“Lâ ilahe illallah”, zikirlerin en üstünü ve en yücesidir. Tirmizi, Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu hasen bir senetle rivayet eder: “Zikrin en
üstünü “Lâ ilahe illallah”, duanın en üstünü “Elhamdulillah”tır.”
Kim, kelime-i tevhidi samimi bir kalple söylerse, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şefaati ile en çok mutlu olan insanlardan olur. Sahih-i Buhari’de, Ebu
Hureyre radıyallahu anh’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Ey Allah’ın Rasulü! Kıyamet
günü insanların, şefaatinle en mutlu olanı kimdir?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurur: “Ey Ebu Hureyre! Hadise düşkünlüğünü gördüğüm
için bu hadisi senden önce bana kimsenin sormayacağını düşünmüştüm.
İnsanların, Kıyamet günü şefaatimle en mutlu olanı, kalbinden ya da
nefsinden samimi olarak “Lâ ilahe illallah” diyendir.”
İslam kardeşleri!.. Bu büyük ecirler ve yüce faziletlerle, dünya ve ahiretteki faydalı
sonuçlarla birlikte müslüman mutlaka bilmelidir ki; “Lâ ilahe illallah”, onu söyleyen
kişiden sadece diliyle telaffuz etmesiyle kabul edilmez. Bilakis, onun haklarını ve
farzlarını edâ etmeli, Kur’an ve Sünnet’te belirtilen şartlarını tam olarak yerine
getirmelidir. Hasan el-Basri rahimehullah’tan şu rivayet edilir: Ona denilir ki “Bir
takım insanlar, “Lâ ilahe illallah” diyenin cennete gireceğini söylüyor” Şöyle der:
“Kim “Lâ ilahe illallah” der, hakkını ve farzını yerine getirirse cennete girer.”
Hasan el-Basri, eşini defnetmekte olan Ferazdek’e şöyle der: “Bu gün için ne
hazırladın?” Ferazdek, “Yetmiş yıldır “Lâ ilahe illallah”a şehadet etmek” der. Hasan
el-Basri şöyle der: “Ne güzel hazırlık! Fakat “Lâ ilahe illallah”ın bir takım şartları
vardır. Evli kadınlara iftira etmekten sakın!” Vehb b. Münebbih, kendisine ““Lâ ilahe
illallah” cennetin anahtarı değil mi?” diye soran birine şöyle der: “Öyledir; fakat her
bir anahtarın mutlaka bir takım dişleri vardır. Dişleri olan bir anahtar getirirsen
senin için açılır, değilse açılmaz.”
Ey mü’minler topluluğu!..Kelime-i tevhid “Lâ ilahe illallah”; kul onun işaret ettiği
gerçeği ve temel amacını yerine getirmedikçe kabul edilmez. Kabul olunabilmesi için
kulun şirki reddetmesi ve Allah’ın birliğini kabul etmesi, kelime-i tevhidin içeriğine
kesin olarak inanması ve onunla amel etmesi gerekir. Kul böylece gerçek bir
müslüman olur, kelime-i tevhid ehlinden olur.
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Bu yüce kelime; Allah’tan başkasının ilah olmadığını ve Allah’tan başkasının
ilahlığının en büyük batıl olduğunu, Allah’tan başkasının ilahlığını kabul etmenin en
büyük zulüm ve sapıklık olduğunu içerir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Böyledir;
çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışındaki taptıkları ise batılın ta
kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.) (22/el-Hacc/62)
“Lâ ilahe illallah”ın mutlaka anlaşılması gereken delâleti ve iyice bilinmesi gereken
bir anlamı vardır. Çünkü, ilim ehlinin tümünün görüşüne göre, anlamını bilmeden ve
gereği ile amel etmeden bu kelimeyi sadece dil ile telaffuz etmek fayda vermez. Allah
Teâlâ şöyle buyurur: (Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler.
Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.) (43/ez-Zuhruf/86)
Tefsir alimleri şöyle der: “Yani; “Dilleriyle söylediklerinin anlamını kalpleriyle bilerek
Lâ ilahe illallah”a şehadet edenler...”
“Lâ ilahe illallah”; reddetme ve kabul etme bakımından işaret ettiği anlamı bilmeden,
buna inanmadan ve bununla amel etmeden söylemek fayda vermez. Kelime-i tevhidi
söyleyen kimse dua, kurban, adak, yardım dileme, tevekkül, tevbe, ümit etme, korku
ve sevgi gibi ancak Allah için yapılması gereken ibadetlerden herhangi birini Allah’tan
başkası için yaparsa o kimse, kelime-i tevhidi söylese bile Yüce Allah’a şirk
koşuyordur. “Lâ ilahe illallah”ın gerçek manası şudur: Bir tek ilahtan başka ibadet
edilmeye layık mabut yoktur. O da, tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tır.
“Lâ ilahe illallah” sözü; bazılarının sandığı gibi anlamsız bir söz ya da içeriği olmayan
bir lafız değildir. Onlar, asıllarından hiçbir şeyi yerine getirmeden bu sözü
söylemenin yeterli olacağına veya anlamının, Allah’ın rabb olduğunu kabul etmek
olduğuna inanırlar. Oysa onun büyük bir anlamı vardır ve bütün anlamlardan daha
yücedir. Özetle; Allah’tan başka hiçbir şeye ibadet etmemek; korkarak ve ümit ederek,
tevbe ederek ve tevekkül ederek, dua ederek ve isteyerek yalnızca Allah’a yönelmektir.
“Lâ ilahe illallah”a inanan, Allah’tan başkasından istemez ve Allah’tan başkasından
yardım dilemez. Allah’tan başkasına tevekkül etmez ve Allah’tan başkasından ümit
etmez. Allah’tan başkası için kurban kesmez ve ibadetlerden hiçbirini Allah’tan
başkası için yapmaz. Bununla birlikte, Allah’tan başka ibadet edilenleri inkar eder.
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De ki: Bana, dini yalnız Allah’a halis kılarak O’na
kulluk etmem emrolundu. Bana müslümanların ilki olmam emrolundu.
De ki: Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. De ki:
Ben dinimde ihlas ile ancak Allah’a ibadet ederim.) (39/ez-Zümer/11-14)
“Lâ ilahe illallah” kelimesi; nefisleri cahilliğin karanlıklarından çıkaran, şirkin
bataklıklarından kurtaran, kuruntuların ve hurafelerin kirinden arındıran saf
tevhid ve inanç kelimesidir. Bu kelime; kulun onu yerine getirmekle inancında doğru
ve sevgisinde samimi olduğu, Rabbine boyun eğmesinin tam olduğu kelimedir. Bu
onu, Allah’tan başkasına yönelmekten alıkoyar.
İslam kardeşleri!.. Allah’ı birleyen ve kelime-i tevhidin gerçek anlamını hakkıyla
yerine getiren kimsenin duyguları ve hisleri Rabbine bağlı olur. O’nun emirlerini
yerine getirir ve yasaklarından sakınır. Sınırları önünde dimdik durur. Rabbinin razı
olduğundan razı olur ve Allah’ın kızdığına o da kızar. Hayatı ve ölümü, duruşu ve
hareketi bütün işlerde Allah’a tam teslimiyetini yansıtır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi
alemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu
emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.) (6/el-En’am/162-163)
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Ey mü’minler topluluğu!.. Beşeri hayat; “Lâ ilahe illallah” olmadan ve hayatın bütün
alanlarında “Lâ ilahe illallah” tatbik edilmeden doğru ve sağlıklı bir hayat, insana
layık bir hayat olamaz.
İslam ümmeti ancak; düşüncelerini ve anlayışlarını, değerlerini ve ölçülerini,
kanunlarını ve kurallarını “Lâ ilahe illallah”tan aldığı zaman yükselecek,
musibetlerinden kurtulabilecek ve en iyi halinde olacaktır. Ancak kelime-i tevhidin
bütün içeriğini her alanda hakim kıldığı ve bütün işlerde ona boyun eğdiği zaman
üstünlüğe ulaşacak ve mutluluğu elde edebilecektir. Ümmetin üzerindeki mutsuzluk,
gam ve keder; yaşam metodunu “Lâ ilahe illallah”tan aldığında, gizli ve aşikar bütün
işlerinde bu kelimenin gerçek anlamına göre davrandığında ortadan kalkacaktır.
İslam ümmeti!.. Kelime-i tevhid; ümmetin nefislere, nefisleri yönlendiren unsurlara
ve nefislerin gayelerine hakim olmasını gerektirir. İlişkilerinde ve sisteminde
toplumun yönlendirilmesi anlamına gelir. Bütün alanlarında hayata hakim olma
anlamına gelir. İslam toplumlarının yönetenler ve yönetilenler olarak Allah’a teslim
olmalarını, O’nun emirlerine uymalarını; teori ve pratikte buna bağlı kalmalarını
gerektirir. Bunu; Allah’ın rızasını isteyerek ve beşeri aktivitenin her alanını kapsayan
kusursuz metoda uygun olarak yapmalıdır.
Kelime-i tevhidin gereklerinden biri de; siyasi, toplumsal , ekonomik ve benzeri
hayatın tüm alanlarında müslümanların sistemlerinin bu dinin ölçütlerine uygun,
öğretilerine ve amaçlarına uygun olmasıdır.
Kelime-i tevhid; ümmetin tümüne, her hallerinde ve işlerinde, müslüman
kardeşleriyle ya da başkalarıyla olan anlaşmazlıklarında Allah’ın Şeriatı’ndan ve
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Sünneti’nden başkasının hükmüne
başvurmamayı gerektirir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Hayır, Rabbine andolsun
ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da
verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam manasıyla
kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.) (4/en-Nisa/65)
Ey müslümanlar!.. İslam ümmeti, durumunu ne zaman gözden geçirecek? Ne zaman
gafletinden uyanacak? Allah’ın yolundan ve Rasulü’nün yolundan uzaklaşarak
kendine zulmettiğini ne zaman anlayacak? Ekonomik düzenlerini faiz üzerine
kurmuş, adalet sistemini Allah’ın Şeriatı dışında, beşeri kanunlar ve anayasalar
üzerine kurmuş bir topluluk ne zaman uykusundan uyanacak?.. Dünyaya aşırı
bağlılık ne zamana kadar sürecek?.. Hevâ ve heveslere boğulmuşluk ve maddiyâta
bağlılık ne zamana kadar devam edecek?.. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurmaktadır: “Dinara ibadet edenin burnu yere sürtülsün, dirheme
ibadet edenin burnu yere sürtülsün.” Bu hadisi, Buhari rivayet eder.
Ey İslam ümmeti!.. Müslümanlar bugün; imanlarıyla yeniden gurur duymaya,
kendilerine güvenmeye; Allah’ın kelimesinin her şeyden yüksek ve dininin üstün
olduğu, kafirlerin kelimesinin ise aşağıda olduğu parlak bir geleceği ümit etmeye her
zamankinden daha çok muhtaçtır.
Bütün müslümanlara düşen görev, sorumluluklarını ve ne istediklerini
hissetmeleridir. Yapmaları gereken ilk ıslah; akidelerini düzeltmek, onu yanlış
anlayışlardan ve bozuk tasavvurlardan arındırmaktır. İyiyi kötüden, sünneti
bid’attan, doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Ne zaman gerçekten azmedilir ve niyetler
doğru olursa, yol aydınlanır ve kafile yürürse işte o zaman İslam ümmetinin işi
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düzene girer. Dağınıklığı toplanır ve devleti üstün olur. Değilse; Rabbinin sınırları
önünde durmadan girişilen gayretler ve çabalar boşunadır. Hiçbir üstünlük sağlamaz,
hiçbir hakkı geri getirmez, dünyayı da ahireti de ıslah etmez! (İnanıp da
imanlarına hiçbir şirk karıştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve
onlar doğru yolu bulanlardır.) (6/el-En’am/82)
İslam ümmeti!.. Şüphesiz ki tevhid ümmeti ne kadar zayıflık nedenleri ve ne kadar
yenilgi unsurları yaşarsa yaşasın, üzüntüleri ve kederleri ne kadar çok olursa olsun;
inancında, davranışında ve yaşam sisteminde hak üzere sabittir. Ne kadar çok
sıkıntılar yaşarsa yaşasın ve ne kadar çok musibetlere uğrarsa uğrasın, mensuplarının
kalplerini inançlarıyla ilgili veya Allah’a iman ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in peygamberliğini tasdik gibi ilkelerinin doğruluğuyla ilgili hiçbir şüphe
kaplamamaktadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Fakat Allah yolunda başlarına
gelenlerden dolayı gevşemediler, zaafa uğramadılar, boyun da eğmediler.
Allah sabredenleri sever.) (3/Âl-i İmran/146) Ve şöyle buyurur: (Gevşeklik
göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek
olan sizsiniz.) (3/Âl-i İmran/139) (Eğer sabreder ve Allah’tan korkarsanız,
onların hilesi size hiçbir zarar vermez.) (3/Âl-i Imrân/120)
Tevhid ümmeti, başlarına gelen musibetlerin ve sıkıntıların ancak Allah’ın bir
imtihanı olduğunu bilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Durum şu ki Allah dileseydi,
onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister.)
(47/Muhammed/4) (Bir de Allah, iman edenleri günahlardan temize
çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister.) (3/Âl-i İmran/141)
Ey tevhid ümmeti!.. Bu dinin bir yönünü terketmekten, onda şüpheye düşmekten ya
da ondan ayrılmaktan sakının!. Çünkü bu, öyle bir kayıptır ki ötesinde başka bir kayıp
daha yoktur. Bu din olmadan asla şeref elde edemeyecek ve o olmadan asla üstünlüğe
yükselemeyecektir.
Ey tevhid ümmeti!.. İslam ümmetinin düşmanları, anlayışları alt-üst etmek ve
tasavvurları bozmak için büyük gayret sarfetmektedir. Müslümanları; bu dinin
inancında, şeriatında ve hayat nizamında şüpheye düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu
nedenle; dinimizde dimdik ayakta duran sapasağlam dağlar gibi kararlılık gösterelim
ve kindar düşmanların planlarına karşı hazırlıklı olalım!..
İslam ümmeti!.. Ancak tevhid bağı ayrı kalpleri ve dağınık İslam toplumlarını
birleştirebilir. Böyle bir birliğin önünde kabilesel sloganlar, ırksal çağrılar, hizipsel
bağlılıklar zayıflar ve böylece bütün cahiliye çağrıları yok olur.
Bağlılık Allah’a ve Rasulü’nedir. Kardeşlik ise, iman kardeşliğidir. Din, güç ve
üstünlük kaynağı; tevhid ise, şeref ve direniş kalesidir.
Dünya bugün; zulüm ve bozgunculukla, zevkler ve şehvetlerle çalkalanmaktadır. Yüce
değerler ve seçkin ahlak kuralları yıkılmış, şahsi çıkarlar için savaşılmaktadır.
İnsanlığın üzüntü ve kederini artıran hastalıklar ve savaşlar yaşanmaktadır.
İslam ümmeti, bütün dünyayı doğru yola ve hak dine yöneltmekteki büyük
sorumluluğunu mutlaka bilmelidir. Halis tevhid inancı olmadan kendisine hayat
olmadığını iyice anlamalıdır. Varlığı, tevhid inancını korumasına bağlıdır. Yok olması
ise, bu inancın gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle olur. Tevhid inancının
kalplerde sürekli yaşamasıyla ve günlük yaşamda uygulanmasıyla ümmetin varlığı
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devam eder. Nefislerde zayıflaması ve günlük yaşamda uygulanmaması ile de eriyip
gider. Din; gerçek anlamıyla ve içeriğiyle, ümmeti rezillik çukurlarından faziletin
zirvelerine yükseltecek tek metottur. Yalnızca o; zilleten ve kölelikten, üstünlüğe ve
gerçek özgürlüğe çıkaracaktır.
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Ramazan’ı Karşılarken
Şeyh Abdulmuhsin el-Kâsım
26/08/1423 Hicri – 01/11/2002 Miladi
Ey müslümanlar!.. Allah, zaman içinde ibadet mevsimleri seçmiş, lütfu ve ihsanı
gereği faziletli günler, geceler ve saatler belirlemiştir. Ramazan hilali her
görüldüğünde, müslümanlara mübarek günlerini ve o günlerdeki hoş esintiyi geri
getirir. Ramazan ayı, oruç tutanların arınma ufuklarına doğru yol aldığı ve yaşam
telaşını bir kenara attığı bir aydır. Müslümanlar Ramazan ayını karşılarken salihlerin
gönüllerinde bir sevinç ve ibadet edenlerin kalplerinde bir mutluluk vardır. Belki kula
onda bir saat isabet eder de onu, rıza ve cennet derecelerine ulaştırır. Oruç, yaratan
ile yaratılan arasında bir sırdır. Kul onu samimi olarak tutar ve açlıktan lezzet alır.
Kudsi hadiste Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Ademoğlunun her ameli onun
içindir; oruç müstesnâ, şüphesiz o benim içindir ve onu ben
mükafatlandırırım.”
Oruçta kul, samimiyet dersini yerine getirir ve böylece, gösterişten uzak bir şekilde
diğer ibadetlere doğru yola çıkar. Oruç, nefisleri ıslah eder. Güzellikleri kazanmaya ve
kötülüklerden uzak durmaya sevkeder. Oruçla günahlar bağışlanır ve sevaplar artar.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Kim inanarak ve karşılığını
Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları
bağışlanır.” Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.
Ramazan ayı ibadet ve Allah’a yaklaşma, iyilik ve ihsan, bağışlanma ve rahmet ayıdır.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ramazan girince semanın
kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincirlerle
bağlanır.” Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.
Ramazan ayının geceleri mübarektir. Onda sevapların kat kat arttığı bir gece vardır ki
o gece, gecelerin anası olan Kadir gecesidir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Kim o gecede inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek namaz kılarsa geçmiş
günahları bağışlanır.
Ramazan ayında açlığa ve susuzluğa sabredilir. Hevâ ve heveslerden uzak durması
için nefisle mücadele edilir. Bu yaptıklarının karşılığı da, cennet kapılarından bir
kapıdır; o kapıdan kendilerinden başka kimse girmez. Ramazan ayında aç
müslümanların durumu hatırlanır. Ramazan’da zengin de, fakir de eşit olur. Hepsi
Rabbi için oruç tutar ve günahı için bağışlanma diler. Aynı anda yemeyi-içmeyi
terkederler ve aynı anda iftar ederler. Gün boyu aynı açlığı ve susuzluğu hissederler.
Böylece herkes hakkında Allah Teâlâ’nın şu kavli gerçekleşmiş olur: (Şüphesiz bu,
bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir, ben de sizin Rabbinizim;
öyleyse benden sakının!) (23/el-Mü’minûn/52)
İnsanları zikretmek hastalık, Allah’ı zikretmek şifadır. Yüce Kur’an; dinin esası,
peygamberliğin delili ve hayatın ruhudur. Ayların efendisinde inmiştir. (Biz onu
(Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.) (97/el-Kadr/1) Bu ayda inmesinde, onu
çokça okuması ve üzerinde düşünmesi için bu ümmete bir işaret vardır. Cebrâil,
semadan inerek bu ayda nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’le birlikte
tüm Kur’an’ı mukabele ederdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefat ettiği yıl
ise, Kur’an’ı iki kez mukabele ettiler. Geçmiş alimlerden bazıları Ramazan’da her üç
gecede bir Kur’an’ı hatmederdi. Bazıları yedi gecede, bazıları da on gecede
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hatmederdi. İmam Malik rahimehullah, Ramazan girince kendini bütünüyle Kur’an
okumaya verir, hadis rivayetini geçici olarak bırakırdı.
Sözün güzel olunca davranışını da güzelleştir ki dilin meziyeti ile iyiliğin meyvesi
birlikte olsun. Cömertlik dairesi, mü’min kalpler gönüllü hayır işleriyle kendisine
koştukça genişler. Cömertlik ve sadaka malı tüketmez. Bilakis, Allah katında garantisi
olan güzel bir kredidir. (Siz Allah için ne verseniz, Allah onun yerine (daha
iyisini) verir.) (34/es-Sebe’/39) Dünyada onun bereket ve saadetini artırır. Ahirette
ise, kalıcı nimetlerle onu ödüllendirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Kulların sabahladığı hiçbir gün yok ki iki melek inmesin. Onlardan biri,
“Allah’ım! İnfak edene infak ettiğinin yerine (daha hayırlısını) ver” der.
Diğeri ise, “Allah’ım! Elinde tutana (infak etmeyene) kayıp ver!” der.” Bu
hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.
Fakirlerin ve miskinlerin, dulların ve yetimlerin evlerini araştır. Böyle yapman seni
sıkıntıdan kurtarır ve belayı senden uzaklaştırır. Açları doyurur, küçükleri
sevindirirsin. Ailelerin, iffetini korumalarını sağlar; onları istemekten kurtarırsın.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en şereflisi ve en cömerdi idi. İnfak
ettiğinde bolca infak eder, iyilikte bulunduğunda çokça iyilikte bulunur ve verdiğinde,
fakirlikten korkmayanın verdiği gibi verirdi. Ramazan ayını, cömertlik seliyle
karşılardı. Hayır işlemede, gönderilmiş rüzgardan daha hızlı olurdu. Bu nedenle,
Ramazan’ın sayılı gecelerinde bolca infak et ve hayır ver. Cimrilik ve hırs malı
korumaz; hayır vermek ve infak etmek de malı tüketmez.
Ramazan geceleri, bütün bir yılın gecelerinin tacıdır. O gecelerde vakitler değerli ve
yakarış hoştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Farz namazdan
sonra namazın en faziletlisi gece namazıdır. İmam namazdan ayrılıncaya
kadar kim onunla birlikte namaz kılarsa ona bir geceyi namaz kılarak
geçirmiş (sevabı) yazılır.”
Nefsini, Rabbine ibadete alıştırmayan ve gönlüne O’nun sevgisini yerleştirmeyen,
nefisinin günahına ve zilletine katlanmak zorunda kalır. Allah’a giden yolda seni
kimsenin geçmemesine gücün yetiyorsa bunu yap! Her gece, semada duaları kabul
kapısı açılır. Karşılıksız veren Allah’ın hazineleri de doludur. Bu nedenle kerem sahibi
Allah’tan iste ve rahmet sahibi Allah’ın rahmetini talep et. Bu; bağış ve iyilik, hibe ve
ihsan ayıdır. İnsanların en acizi, dua etmekten aciz olandır.
Ey müslümanlar! Günler, ömürlerin sayfalarıdır. Mutlu kişi, en güzel amellerle onları
kalıcı kılandır. Allah günah zilletinden ibadet izzetine taşıdığı kişiyi malsız-mülksüz
zengin kılmıştır. Nefsin rahatı günah azlığındandır. Rabbini bilen Yüce Kur’ân’ın
indiği bu mübarek ayda nefsinin heva ve heveslerini bırakarak onunla meşgul olur.
Daha çok iyilik ve hayır yaparak, dua ederek ve darda olanların sıkıntısını gidererek,
çokça ibadet yaparak bağışlanma talep eder. Bununla birlikte her mevsimde bir
kaybeden vardır. Bazı insanlar, Ramazan’ın seçkin gecelerini değerlendiremez.
Televizyon programlarına bakarak gözünü heder eder. Bu programlarla birlikte
kuruntu içinde yaşar ve kendini hayal alemine kaptırır. Onlarda hayalini kurduğu
mutluluğun var olduğunu zanneder. Ramazan ayı bitince ne o programlardan
kendine bir yarar gelmiştir, ne de ahiret için ilerleme kaydetmiştir. İnsanlar
kazançlıdır, o ise zarardadır.
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Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. Onlar, cehennemi en çok dolduranlardır. Kadının
kendini cehennemden kurtarması için, onu ateşten kurtaracak salih amelleri çokça
işlemesi gerekir. Kadınlar bu mübarek ayın hürmeti konusunda Allah’tan korksunlar
ve zaruret dışında evlerinden çıkmasınlar. Kadının evde kıldığı teravih namazı, onun
Mescid-i Haram’da ya da Mescid-i Nebevi’de kıldığı namazından daha faziletlidir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Onun (kadının) evinde
kıldığı namazı, mescidde kıldığı namazından daha hayırlıdır.” Kadın bir
ihtiyaç için evinden dışarı çıktığında açık-saçık dışarıya çıkması haramdır. Örtünmesi
ve hayalı davranması, velisinin varlığında ve yokluğunda Rabbinin varlığını
hissetmesi gerekir. Saliha kadına, Alemlerin Rabbi’nin rızası vadedilmiştir. Kadının
dinine sarılması ve örtüsüyle gurur duyması onun değerini yüceltir. Toplumun övünç
kaynağı ve iffet tacı olur; kadınlara örnek olur.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: (Ey iman edenler! Oruç, sizden önce
gelip-geçmiş ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazıldı. Umulur
ki korunursunuz.) (2/el-Bakara/183)
Ey müslümanlar!.. Kalplerin cezası beş şeydedir: Düşünerek Kur’ân okumak, midenin
boş kalması, gece namazı, seher vakti ibadet ve salihlerle oturmak.
Ey müslüman! Oruç ayında ibadet işle, gece namazı kıl ve Kur’ân oku! Ramazan
umresini değerlendir. Çünkü Ramazan’da yapılan umre hacca denktir. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetlerinden biri de Ramazan’da itikafa girmektir.
İtikaf; Allah’a ibadet için devamlı mescidde kalmaktır. Kalbin bütünüyle Allah ile
meşgul olması ve insanlarla ilişkisini kesmesi; ibadet, zikir ve Kur’ân okuma ile
meşgul olma anlamındadır. Orucu bozan ve ona zarar veren unsurlardan uzak dur.
Müslümanların ırzlarına dil uzatmaktan sakın. Dilini, kulağını ve gözünü Allah’ın
haram kıldığı şeylerden koru.
İmam Ahmed rahimehullah şöyle der: “Oruçlunun, orucunu dilinden koruyup
gözetmesi ve tartışmaması gerekir.” Onlar; oruç tuttukları zaman mescidlerde oturur,
“Orucumuzu koruyoruz ve kimsenin gıybetini yapmıyoruz” derlerdi. Başına bir cahil
musallat olan, ona aynı kötülükle karşılık vermesin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurur: “Oruç kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu gün kötü
söz söylemesin ve bağırıp çağırmasın. Şayet ona birisi söverse “Ben
oruçluyum” desin.” Bu hadisi Buhari rivayet eder.
Oruç ayını, nefsinin şehvetlerine karşı sürdürdüğün bir cihat haline getir. İbadet ve
taatla Kur’ân ayetlerini okuyarak, ihlasla gece namazı kılarak yalnızca Allah’a bağlan.
Ramazan ayı tevbe ve günahlardan dönme ayıdır. Tevbe kapısı açıktır ve Rabbinin
bağışı boldur. Çok günah işleyen kişi Ramazan’da tevbe etmezse ne zaman tevbe
edecek? Rahmet ve bağışlanma ayında günahlarından dönmezse ne zaman dönecek?
Allah’a dönmekle acele et, kapısını çal ve O’ndan çokça bağışlanma dile!
Ey müslüman kadın! Yiyecek ve içecek çeşitleriyle övünmekten uzak dur!.. Çünkü
ibadet mevsimleri daha yararlı ve daha uygun şeylere layıktır. Bu ayını ibadet ve salih
amellerle değerlendir.
Allah’tan korkun ey Allah’ın kulları! Kazanç zamanını iyi değerlendirin. Günler sayılı
ve faziletli vakitler sınırlıdır. Ramazan ayında değerli hazineler vardır. Oyun ve
eğlenceyle, faydasız şeylerle meşgul olarak onları kaybetmeyin!
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Sizler ne zaman Allah’a döneceğinizi bilmiyorsunuz. Başka bir Ramazan’ı idrak edip
edemeyeceğinizi biliyor musunuz?
Akıllı kişi haline bakan ve kendi ayıplarını düşünen; ölüm ansızın gelip ameli
kesilmeden, Berzah alemine ve oradan da hesap yurduna intikal etmeden önce
nefsini ıslah edendir.
Sonra bilin ki Allah; sizlere, müjdeleyici ve uyarıcı aydınlatıcı nur kaynağı
peygamberiniz Muhammed’e salât ve selamda bulunmayı emretmiştir. Şöyle
buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey
iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin) (33/el-Ahzab/56)
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En Hayırlı Ziyaretçi: Ramazan Ayı
Şeyh Salâh el-Budeyr
03/09/1423 Hicri- 08/11/2002 Miladi
Ey müslümanlar!.. Allah’tan hakkıyla korkun!.. Çünkü Allah’tan hakkıyla korkmak,
en iyi azık ve ahirette en güzel sondur. (Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla
korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.) (3/Âl-i Imrân/102)
Bilin ki dünya hayatı tatlı ve güzeldir. Nimetler vardır, sahte olmasa... Zenginliktir,
sonunda yok olmasa... Onda karar kılan sonunda yok olur, ikamet eden ondan taşınır.
Durumlar değişir ve her kul hesaba çekilir. Dünyaya sarılan cefası bitmeyen bir işe,
ulaşılmaz bir ümide ve sonu bilinmeyen bir hırsa yapışmıştır.
Günleri son sürat gitmekte, ayları şaşılacak bir hızla birbirini takip etmekte ve zamanı
yokuş aşağı inmektedir. Dünyanın tamamı azdır ve ondan da ancak az bir şey
kalmıştır. Temiz olanı içilmiş ve geriye çamuru kalmış vadideki su gibidir.
Tehlikeler ve engeller, karmaşık fitneler, küçük ve büyük olaylar... İnsanlar bunlar
arasında mü’min ve kafir, takvâlı ve günahkâr, kurtulan ve kaybeden olarak dönüp
durmakta... Ne mutlu kendisini ve çocuklarını, kadınlarını ve dostlarını kızgınlığa ve
kötülenmeye yolaçan etkenlerden, kötülüğe ve yıkıma götüren unsurlardan
koruyana... (Kim Allah’ın dinine sımsıkı tutunursa dosdoğru yola iletilmiş
olur.) (3/Al-i İmran/101)
Ey müslümanlar!.. Himayesi ve kazancıyla, güzelliği ve yüceliğiyle kazanç ayı sizlere
geldi. Işık saçan bir ziyaretçi, hoş kokulu bir ay… İhsanı temiz ve hayırlarla
donanmış… Güzelliği sınırlandırılamayacak kadar yüksek… Hayırları ve bağışları
sayılamayacak kadar çok… Çevrende rüku eden ya da huşu ile Kur’ân okuyan
ayetlerin yükselen sedasıyla kalbi incelen ve gözleri yaşaran insanlar görürsün ki işte
bu açlığını ve susuzluğunu giderir.
Sizleri Ramazan’a kavuşturduğu için Allah’a hamdedin ve şükredin. Bu aya
kavuşmayı arzu eden nice insan ona kavuşamadı. Ona ulaşmayı ümit eden kaç kişi
ona ulaşamadı. Ölüm ansızın çıkageldi ve onu helak etti.
Ey müslümanlar!.. Bizler ona ulaşmışken kaç sevgiliyi kaybettik. Ona ulaşmışken kaç
yakını mezara yatırdık. Orucunu tutarkan kaç değer verdiğimiz insanı defnettik.
Kardeşlerim! Bizden göçen göçtü. Onun gidişi bizim için bir uyarıdır. İşte ölüm
yanıbaşımızda… Göç yaklaştı, azığımız yok!.. Tevbe kabul edilmez ve hata
bağışlanmaz olmadan önce, hiç kimse malıyla kendini kurtaramaz olmadan önce
kendinizi kurtarmaya bakın. Azminizi artırın ve kararlılığınızı kesinleştirin. Allah’a
kendinizin hayırlı olduğunu gösterin. Başaran ciddiyetle başarmış; sınavı kazanan,
azimle kazanmıştır. Bilin ki tembelliği devam edenin umudu suya düşer ve
başarısızlığı kesindir. Aişe radıyallahu anha şöyle der: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem Ramazan’da, başkasında gayret ettiğinden daha çok gayret gösterirdi.” Bu
hadisi Müslim rivayet eder.
Ey müslümanlar!.. Bu ay, kabul ve mutluluk ayıdır. Bu ay, bağışlama ve cömertlik
ayıdır. Bu ay, yükseliş ve ilerlemenin başlangıcıdır. Tembel tembel oturanlara ve uzak
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duranlara ne yazık… Enes radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selem’in,
Rabbinden rivayetle şöyle buyurduğunu nakleder: “Kul bana bir karış yaklaşınca
ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir
kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelince ben ona koşarak gelirim.” Bu
hadisi Buhari rivayet eder.
Ey Allah’ın kulu! Ciddi isen işte bu ciddiyet vaktidir. Hazırsan işte bu ibadet
zamanıdır. İşte kabul meltemi esiyor ve hayır seli coşuyor. İşte şeytan bağlanmış ve
dileyene işte hayır kapısı açık... Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Ramazan gelince cennet
kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır.”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ramazan’ın ilk gecesi
olunca şeytanlar ve azgın cinler bağlanır, cehennem kapıları kapatılır ve
ondan hiçbir kapı açılmaz. Cennet kapıları açılır ve ondan hiçbir kapı
kapatılmaz. Bir münadi şöyle seslenir: “Ey hayır isteyen yaklaş! Ey şer
isteyen vazgeç!” Allah’ın cehennemden azat ettikleri vardır ve bu her
gecedir.” Bu hadisi İbni Mace rivayet eder.
Ey müslümanlar! Bu, dönüş ve günahlardan arınma zamanıdır. Bu, karşılıksız
bağışlayan kerem sahibinin rahmetidir. Tevbe etmekte acele edin. Kabir ve toprak
yurduna göç oldukça yaklaşmıştır.
Ey günah işlemeye alışan! Ey hataların bağımlısı olan! Tevbe et!.. Allah iyilikte
bulunmayı ve rahmet etmeyi sever ve tevbe edenlere lütfundan bağışlar. Bu ayda
tevbe ile günahların pisliğini yıkayana ve vakit geç olmadan hatalarından dönene ne
mutlu!
Ey günahların esiri! Bu ayda darda olanlar kurtarılır, suçlular azad edilir ve
isyankarlar bağışlanır. Fırsatı değerlendirmekte acele et ve vakti geçirmekten sakın.
Bütün bu fırsatları reddedip de Ramazan geçtiği halde bağışlanmayanlardan olma!
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimbere çıkar ve “Âmin, âmin, âmin” der.
Denilir ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Minbere çıktın ve “Âmin, âmin, âmin” dedin?
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Cibril bana geldi ve “Kim
Ramazan ayına ulaşır da bağışlanmazsa cehenneme girsin ve (Allah) onu
(rahmetinden) uzaklaştırsın. “Âmin” de!” dedi ve “Âmin” dedim.” Bu
hadisi İbni Huzeyme ve İbni Hibban rivayet eder.
Ey müslümanlar! Sapıklık ehlinin ve kötülüğe çağıranların sizler için hazırladığı
saptırıcı programlardan sakının! Onlar güvendeler, bir gün bile cezalandırılmıyorlar.
Suçlular, ne oruç ne de iftar gözetiyorlar! Gençlere zehir içirdiler ve onların ziyanını
ve yıkımını artırmaktan başka bir şey yapmadılar. Güzel hedefler azaba dönüştü. Ey
kendisi için kötü sona razı olan, kötülük ve hakirlik sebeplerini işleyen!.. Bu ne kötü
alış-veriş ve ne çirkin bir dostluk!
Ey gözlerini bakılması haram olan şeylere bakmakta serbest bırakanlar! İşte sizler
ayların en hayırlısındasınız. Bu ayın hürmetini çiğnemekten, şerefini kirletmekten ve
değerini düşürmekten sakının! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Kim yalan sözü ve onunla amel etmeyi bırakmazsa; onun yemesini ve
içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” Bu hadisi Buhari rivayet eder.
Ey arınmışlığı bırakıp bulanıklığı tercih eden ve seherleri utanç ve hayasızlıkla
geçiren! Her gün eşek leşi üzerinden kalkar gibi kalkan! Hayret; nasıl olur da apaçık
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yoldan kaçınır, alçaklık ve çirkinlik yollarına koyulursun?! Kulağına ne oluyor,
üzerinde perde mi var? Gözüne ne oluyor da nuru görmüyor? Sen bir gaflet ve aldanış
içindesin ve bu konuda mazeretli değilsin! Ömrün geri kalan anlarını değerlendir!
Uzaktan gelecekle ilgili tahminde bulunan ve kendilerine tevbe edin denildiğinde
bunu sürekli geleceğe bırakanlar gibi olma! Önlerindeki şehveti, henüz görmedikleri
fakat iman ettikleri ahiretteki bilinmeyen bir zamana bırakanlara ne mutlu!
(Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar
onlardır. Onlar için Rableri yanında her şey vardır. İşte bu iyilik
edenlerin karşılığıdır. Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları kötü
hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak
mükafatlarını verecektir.) (39/ez-Zümer/33-35)
Ey müslümanlar! Vakitlerin geçirileceği ve saatlerin sarfedileceği en öncelikli şey
Kur’ân ayetlerinin okunması, açıklamalarının ve öğütlerinin düşünülmesidir. Cibril
aleyhisselam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan’da her gece bir araya
gelir ve O’nunla Kur’ân’ı (mutalaa) tekrar ederdi. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet
eder.
Kur’ân gönüllerin şifasıdır. İşler birbirine karıştığı zaman adil bir hakemdir. Göz alıcı
kıssalar, etkili öğütler, parlak hikmetler ve tevhide işaret eden açık deliller…
Yüreklere yağmur damlasından daha serin ve gözlere yorgunluk uykusundan daha
lezzetlidir. O, ebedi hayata giden ruhtur ve ruh olmazsa ceset ölür. Kur’ân’a yönelin
ve incilerini ortaya çıkarın. Ayetlerinin iniş sebeplerini öğrenin. Tefsir kitaplarına
başvurun. Birazcık Kur’ân okumayla yetinmeyin. Mutlu kişi; bütün gayretini Kur’ân’a
veren, azmini ve düşüncesini O’na vakfeden kişidir. O’nun hiç kurumayan
kaynağından ve bitmek tükenmek bilmeyen feyzinden yudumlar: (Ramazan ayı,
insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık
delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır.) (2/el-Bakara/185)
Ey Allah’ın kulu!.. Kur’an’ı her hatmedişinde başa dön ve yeniden oku! Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Oruç ve Kur’ân Kıyamet günü kula
şefaat eder. Oruç: “Ey Rabbim! Onu yemeden ve şehvetten alıkoydum,
beni ona şefaatçi kıl!” der. Ve Kur’ân; “Onu gece uykusundan alıkoydum;
beni ona şefaatçi kıl!” der. Bunun üzerine ikisi de ona şefaatçi kılınır.” Bu
hadisi İmam Ahmed rivayet eder.
Ey müslümanlar!.. Bu ay infak etme, bağışta bulunma ve şefkat gösterme ayıdır. Ey
zenginlikten çatlamak üzere olanlar! Felakete uğramış ve sıkıntıya düşmüş, yokluk ve
hastalık çeken aç insanları hatırlayın. Onlara yardım edin ve onların ihtiyaçlarını
giderin. Fakiri doyurun ve zorda kalana yardım edin. İnfak edin ve ikram edin. Elinizi
daraltmayın. Yoksa Allah da size rızkını daraltır.
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in sözüne kulak verin ey cemaat: “Ey
Ademoğlu! Senin bağışta bulunman senin için daha hayırlıdır. Onu tutup
vermemen senin için kötüdür. Yeteri kadar olan malın dolayısıyla
ayıplanmazsın. (Bağışta bulunmaya) bakmakla yükümlü olduğundan
başla! Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” Bu hadisi Müslim rivayet eder. Ve
şöyle buyurur: “Sadakanın en faziletlisi, Ramazan’da verilen sadakadır.”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Ramazan’da Cebrail
aleyhisselam O’nunla bir araya geldiğinde en cömert halinde olurdu.
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Ey müslümanlar! Hayır mevsimleri, sayılı günler… Sonunda geçip giderler. Bu kısacık
ayda ihmalkarlıkta bulunmaktan vazgeçin. Bu ayda yapılan farz, vacip ve sünnet
ibadetleri yapın ve adapları yerine getirin. “İftarda acele ettikleri müddetçe
insanlar hâlâ hayırlıdırlar.” “Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucu
arasındaki fark sahur yemeğidir.” “Bir yudum suyla da olsa sahur yeyin.”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce birkaç yaş hurma ile iftar
ederdi. Yaş hurma olmazsa birkaç kuru hurma ile, kuru hurma da olmazsa birkaç
yudum su içerdi. İftar edince şöyle derdi: “Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve
Allah’ın izniyle ecir sabit oldu.”
“Kim unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Ona ancak Rabbi
yedirmiş ve içirmiştir.” “Ne kefaret ne de kaza gerekir.” “Oruçlu iken kim
istemeyerek kusarsa ona bir şey gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa kaza
etsin.” Uykudayken menisi çıkanın orucu bozulmaz fakat kendi isteği ile menisini
çıkaranın orucu bozulur. “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek
Ramazan’da gece namazı kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.” “Kim
imamla birlikte kalkıp imam ayrılıncaya kadar namaz kılarsa ona tüm bir
gece namaz kılmış sevabı yazılır.” “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse,
oruçlunun ecrinden bir şey eksilmeden o kimseye de aynı onun ecri
vardır.” “Sizden biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin ve cahilce
davranmasın. Şayet bir kimse ona söver ya da onunla kavga ederse “Ben
oruçluyum, ben oruçluyum!” desin.” Ramazan’da yapılan bir umre, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yapılan bir hacca denktir.
Ey müslümanlar! Orucunuz tamamlanmadan ve iftar vakti gelmeden iftar etmekten
sakının. Şer’i bir özür olmadan oruç bozarak bu ayın hürmetini çiğnemeyin. Ebi
Umame el-Bahili radıyallahu anh der ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
şöyle buyurduğunu işittim: “Bir ara ben uyurken bana iki adam geldi ve
pazularımdan tuttular. Beni çetin bir dağa getirdiler ve “Çık!” dediler.
“Ben buna güç yetiremem” dedim. “Biz onu sana kolaylaştırırız” dediler
ve çıktım. Dağın tepesine gelince birden şiddetli sesler duydum. “Bu
sesler de ne?” dedim. “Bu cehennem ehlinin ulumasıdır” dediler. Sonra
beni alıp götürdüler. Bir de ne göreyim; ayaklarından asılmış, avurtları
yarılmış bir topluluk, avurtlarından kan akıyor. “Bunlar da kim?” dedim.
“Oruçları tamamlanmadan önce iftar edenler” dediler.” Bu hadisi İbni
Huzeyme ve İbni Hibban rivayet eder.
Müslüman kadın yatsı namazına ve teravih namazına gelirse koku sürünmekten ve
fitneye yol açacak, imanı zayıf nefisleri meylettirecek, kötü insanları çekecek ve
kalbinde hastalık olanları tahrik edecek süslü elbiseler giymekten kaçınmalıdır.
Yabancı (mahremi olmayan) şoförle yalnız kalmaktan kaçınmalıdır. Çünkü bunun
sonuçları hoş değildir ve nerede biteceği bilinmez. Zeynep es-Sekafiyye radıyallahu
anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder.
“Sizden biri yatsı namazına gelirse o gece koku sürünmesin.” Bir başka
rivayette ise şöyle buyurur: “Sizden biri mescide gelirse hiçbir koku
sürünmesin.” Bu iki hadisi, Müslim rivayet eder. Amra binti Abdurrahman, Aişe
radıyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet eder: “Şayet Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem kadınların sonradan ne yaptığını görseydi, İsrailoğulları’nın kadınlarının
mescitlerden menedildiği gibi onları mescitlerden menederdi. Amra’ya
“İsrailoğulları’nın kadınları mescidlerden menedildi mi?” diye sorulunca “Evet” dedi.
Bu hadisi Müslim rivayet eder.
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Kadınların evlerinde kıldıkları namaz onlar için daha hayırlıdır. İbni Ömer
radıyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet
eder: “Kadınlarınızı mescidlerden alıkoymayın; evleri onlar için daha
hayırlıdır.” Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder. Ümmü Seleme radıyallahu anha,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kadınlar
için mescidlerin en hayırlısı evlerinin içidir.” Bu hadisi İmam Ahmed rivayet
eder.
Ey müslümanlar! Bilmemenin ilacı sormaktır. Bilmediğinizi ve anlamadığınızı sorun.
Kim bilgisizce bir şeyler yapmaya kalkışırsa yaptıkları kabul edilmez.
Ey müslümanlar! Görenleri üzen bir manzara var ki bu, müslümanlar arasında
yayılmış olan çirkin bir adet ve kötü bir olgudur. Bu olgu, Ramazan ayında yeme ve
içmede israf etme olgusudur. Bu olgu, insanlardan bir çoğunu artan yemekleri çöpe
atmaya sevk etmiştir. Oysa açlığını ve susuzluğunu giderecek bir şeyler arayan aç
insanlar ve fakir aileler bulunmaktadır.
Allah’tan hakkıyla korkun ey Allah’ın kulları! Nimetlere böyle şükredilmez. (İsraf
etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.) (6/el-En’am/141) (Gereksiz
yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların
kardeşleridirler. Çünkü şeytan Rabbine karşı çok nankördür.) (17/elİsra/26-27) Orta yollu olun; orta yollu olmak güzel bir şeydir. Ölçülü olarak infak
edin. (Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,
kaybettiklerinin hasretini çeker durursun.) (17/el-İsra/29) İsrafta hayır
yoktur ve hayırda da israf yoktur. Allah celle ve alâ şöyle buyurur: (Eğer
şükrederseniz, elbette size artıracağım. Eğer nankörlük ederseniz hiç
şüphesiz azabım çok şiddetlidir.) (14/İbrahim/7)
Ey müslümanlar! Her oruçlunun her gün ve gecede kabul olunan bir duası vardır.
Onun için kabul kapıları açılır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Her müslümanın
her gün ve gecede kabul olunan bir duası vardır.” Bu hadisi Bezzar rivayet
eder. Amr ibnu’l-Âs radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğunu rivayet eder: “Şüphesiz ki oruçlunun iftar anında
reddedilmeyen bir duası vardır.” Bu hadisi İbni Mace rivayet eder.
Bu mübarek ayda kendiniz için, aileniz ve akrabalarınız için hayır dualarını çokça
yapın. Ellerinizi kaldırın ve dünyanın her yerinde güçsüz düşürülmüş, yurtlarından
çıkarılmış ve esir edilmiş din kardeşlerinize yardım etmesi için Allah’a yalvarın. İslam
ümmeti bugün, en zor dönemlerinden birini geçirmektedir. Entrikalar çevrilmekte ve
tuzaklar kurulmaktadır. Allah’tan başka sığınacak yerimiz yok. Ancak O’na tevekkül
ederiz. Her türlü faciaya ve belaya karşı O’ndan yardım dileriz. Allah’a ısrarla dua
edin; şikayetlerinizi ve çağrınızı O’na sunun. Duanın kabulüne engel olan
unsurlardan sakının. İman silahıyla silahlanın. Bilin ki bu; ümmetin uykusundan
uyanması, dostunu ve düşmanını bilmesi; teori ve pratikte dinine dönmesi için
Allah’ın bir imtihanıdır.
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Ramazan'da Kur'an Okumanın Fazileti
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi
10/09/1423 Hicri- 15/11/2002 Miladi
Doğru yolu ve hakla batılı birbirinden ayıran hükümleri açıklamak üzere Kur'anı
indiren, izzet ve saltanat sahibi Allah'a hamdolsun. Yüce ihsanı dolayısıyla O'na
hamdederim. Şehadet ederim ki şanı yüce Allah'dan başka ilah yoktur. Ve şehadet
ederim ki nebimiz ve efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'nu,
insanlara ve cinlere peygamber olarak göndermiştir. Allah'ım! Kulun ve rasulün
Muhammed'e, ailesine, fazilet ve iman sahibi sahabilerine salat ve selam eyle.
Bundan sonra... Ey müslümanlar topluluğu! Allah'dan hakkıyla korkun. Allah'dan
hakkıyla korkmak, kazandıklarınızın en hayırlısı ve yarın için sakladıklarınızın en
faziletlisidir. Amelleriniz onunla arınır ve dereceleriniz yükselir. Bilin ki ey Allah'ın
kulları; nimetlerin en yücesi iman ve Kur'an nimetidir. İman, kalplerin nuru ve
basiretlerin ışığıdır. İnsanın ruhu ve özüdür, şerefi, izzeti ve değeridir. İmansız
ademoğlunun hiç bir hayrı yoktur. Kur'an hidayet ve nurdur. Her hayra çağıran ve
her şerden sakındırandır. Ruhların gıdasıdır. Helal ve haramı ayırır. İçinde şeriatın
hükümleri vardır. Dünyaya ve ahirete hükmeder. Kim ona tutunursa Allah onu işlerin
en doğrusuna yöneltir. Kim de onu terkederse helak olmuştur. Allah Teâlâ şöyle
buyurur: (Gerçekten bu Kur'an, en doğru olana iletir ve salih amellerde
bulunan mü'minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat
olduğunu da müjdeler.) (17/el-İsra/9) Ve şöyle buyurur: (Kim Benim
hidayetime uyarsa o; hem sapmaz, hem de bedbaht olmaz. Kim de
zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. Ve onu
Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.) (20/Tâ-Hâ/123-124) İbni Abbas
radıyallahu anhuma şöyle buyurur: "Kur'an ile amel edenin dünyada sapmayacağına
ve ahirette bedbaht olmayacağına Allah kefil olmuştur."
Kur'an-ı Kerim, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamete
kadar beşeriyete hitap eden kalıcı mucizesidir. Bu mucize bir çok delille insan aklını
ikna eder. İnsan hakkı anlar ve Alemlerin Rabbi'ne isteyerek ve gönüllü olarak teslim
olur. Ya da öğrendikten sonra büyüklenerek ve inkar ederek haktan yüz çevirir. Bu
şekilde Alemlerin Rabbi'nin hücceti yerine gelir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Her
peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikleri şeyler cinsinden
bir mucize verilmiştir. Ancak bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu
bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple Kıyamet günü, diğer peygamberlere
nazaran tebası en çok olan peygamberin ben olacağımı ümid ediyorum."
Bu hadisi Buhari rivayet eder.
Bu, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği vakitlerde insanların ve cinlerin onun benzeri bir
kitabı getiremediği kalıcı bir mucizedir. Hatta onların öncekileri ve sonrakileri
toplansa, Yüce Kur'an mucizesinin benzeri bir sözü getiremeyeceklerdir. Allah Teâlâ
şöyle buyurur: (De ki: "Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için
insanlar ve cinler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi
yine benzerini getiremezler.") (17/el-İsra/88)
Allah, insanlara ve cinlere onun benzeri on sure getirmelerini söyleyerek meydan
okumuş ve onlar buna güç yetirememişlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Yoksa
"Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse haydi siz de onun
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gibi uydurma on sure getirin. Allah'dan başka kime gücünüz yetiyorsa
onları da çağırın. Eğer doğru söyleyenler iseniz.") (11/Hûd/13)
En sonunda Allah Teâlâ onları, onun bir benzeri bir sure getirmeye çağırmıştır, fakat
onlar bundan aciz kalmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Eğer kulumuza kısım
kısım indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi sizde onun türünden bir
sure getirin. Allah'dan başka şahitlerinizi de (yardıma) çağırın, eğer
doğru söyleyen kimseler iseniz. Fakat bunu yapamazsanız; ki hiç bir
zaman da yapamayacaksınız; o halde tutuşturucusu insanlarla taşlar olan
ve kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten sakının.) (2/el-Bakara/23-24)
Allah yüce Kur'ân'ı kullarına rahmet olarak; onun Allah'ın kelamı olduğunu, Allah'ın
gerçek hak ilah ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğunu bilsinler diye bir mucize
olarak indirmiştir. Çünkü Yüce Kur'an, bize Rabbimizin sıfatlarını bildiren en büyük
delildir. Allah için isbatı vacip olan kemal sıfatlarını ve O'nu tenzih edeceğimiz şanına
layık olmayan sıfatları bize bildirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İşte bunlar
Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Artık onlar
Allah'dan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar?) (45/elCâsiye/6) Ve şöyle buyurur: (Bunlar, Allah'ın ayetleridir. Sana onları hak ile
okuyoruz. Muhakkak sen, gönderilmiş peygamberlerdensin.) (2/elBakara/252)
Kur'an-ı Kerim'e ve mucize oluşuna inanmayana olağanüstü olaylar ve ayetler
görmesi fayda vermez. Yüce Kur'anın mucizesi eşsiz ahenginde ve hikmet dolu
hükümlerindedir. Kainatın düzenine ve yaratılış sırlarına işaret etmesindedir.
Toplumsal gerçekleri açıklamasındadır. Öğretilerinin kapsamlı olmasındadır. Olan ve
olacak olan olaylarla ilgili verdiği haberlerin doğru olasındadır. Amaçlarının ve
hedeflerinin yüceliğindedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, bütün yönleriyle insanı en
mükemmel şekilde terbiye etmesindedir. İnsanlar için, İslam ümmetini çıkarmıştır ve
bu ümmet, Kur'an ile ümmetlerin en hayırlısı olmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder,
kötülükten vazgeçirirsiniz. Siz Allah'a iman da edersiniz. Eğer Kitap ehli
iman etmiş olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu.) (3/Âl-i Imrân/110)
İnsanlık, İslam ümmetinden daha merhametli ve daha adil ve hoşgörülü bir ümmet
görmemiştir.
Ey müslümanlar!.. Sizler, emirlerine uyarak ve yasaklarından sakınarak, helal
kıldığını helal ve haram kıldığını haram kabul ederek, kesin hükümleriyle amel
ederek ve müteşabihine iman ederek Kur'an'ın çağırdığı sıfatlarla ahlaklanmaya
şiddetle ihtiyaç duymaktasınız.
Kur'an-ı Kerim, nefis onu kabule hazırlanmadıkça, kalpler onun nuruna açılmadıkça;
azalar onun teşvikine ve korkutmasına, vadine ve tehdidine boyun eğmedikçe insan
üzerinde meyve vermez, onu doğru yolda kılmaz ve Kur'an boyasıyla boyamaz. Allah
Teâlâ şöyle buyurur: (Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve
bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden
korkanların, bu Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem
bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu
Kitap, Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir.
Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.) (39/ez-Zümer/23)
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Uygun zaman, Kur'an-ı Kerim'in insan nefsinde iz bırakmasına yardımcı olur.
Müslümanın hidayetine hidayet, nuruna nur katar. Ramazan, Kur'an okumak ve
etkilenmek için en faziletli vakittir. Çünkü Kur'an ruhun gıdasıdır. Ramazan'da,
bedenin gıdalardan uzak durması nedeniyle, kötülüğü emreden nefsin beden
üzerindeki egemenliği zayıflar. Kur'an-ı Kerim'in gıdasıyla ruh güçlenir ve yücelir.
Müslüman, Allah'ın Kelamı'ndan en üst düzeyde faydalanır. Ruhunun gıdası ve
hayatı olan Kur'an'ın tilavetiyle lezzet alır. Yüce Kur'an faydalı yağmur ve nefis de
toprak gibidir. Ramazan ise, toprakta her çeşit bitkiden bitiren yağmurun yağması
için uygun olan vakit gibidir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Allah'ın benimle
gönderdiği ilim ve hidayetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir.
Bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot
yetiştirir. Bir kısım arazi var, münbit değildir, ot bitirmez, ama suyu
tutar. Onun tuttuğu su ile Allah, insanları yararlandırır. Bu sudan
kendileri içerler, sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir araziye daha isabet
eder ki, bu ne su tutar ne ot bitirir. Bu temsilin biri Allah'ın dininde ilim
sahibi kılınana delalet eder, böylesini Allah benimle göndermiş olduğu
hidayetten yararlandırır; hem öğrenir, hem öğretir. Temsilden biri de,
buna iltifat etmeyen Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul
etmeyen kimseye delalet eder." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.
Allah'ın kulları! Kur'an ayı Ramazan'ın kalanını değerlendirin. Düşünerek,
manalarını anlayarak Allah'ın Kitabı'nı çokça okuyun ve onunla amel edin. İslam'ın
ilk asırlarındaki büyükleri, bu ayda bütün vakitlerini Kur'an okumak için ayırırlardı.
Dilleri Allah'ın zikri ile ıslak olurdu. Onlardan bir kısmı Ramazan'da Kur'an'ı yedi
günde hatmederdi. Bir kısmı üç günde hatmederdi. Bir kısmı bir gecede hatmederdi.
Kim Kur'an ile amel ederse, hafız olmasa bile Kur'an ehlindendir. Kur'an'ın bir
kısmını ezberleyen ezberlediği kısmı okusun ve tekrar etsin.
Ey müslümanlar topluluğu! Bu faziletli ayda hayırlar işlememiz gerekir. İnsanların en
cömerdi olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarak fakirlere, miskinlere ve
muhtaçlara iyilikte bulunun. Hadiste; Cebrail aleyhisselam'ın Nebi sallallahu aleyhi
ve sellem ile her gece Ramazan'da bir kez Kur'an'ı tekrar ettiği (mukabeke ettiği) ve
son gece onunla iki kere hatmettiği zikredilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Cebrail aleyhisselam ile buluştuğu zaman hızla esen rüzgardan daha hızlı hayra
koşardı.
Allah'ın kulları! Namaz İslam'ın direğidir. Günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar.
Namaza devam eden nefsini ve dinini korur. Namazı terkeden kendine zarar verir ve
dinini kaybeder. Namaz, Kıyamet günü kulun ilk sarılacağı ameldir. O kabul edilirse
diğer ibadetler de kabul edilir. O reddedilirse diğer ameller de reddedilir. Namazı
terkedene "Cehenneme girenlerle birlikte sen de gir" denilir.
Mallarınızın zekatını verin ki ölümden sonra onunla azap edilmeyesiniz. Hadis'de
şöyle buyurulur: "Zekatını vermeyen hiç bir mal sahibi yok ki malı kel kafalı
atılgan biri olarak karşısına çıkarılmasın. Onun iki avurdundan yakalar
ve "Ben senin hazinenim, ben senin malınım" der."
Ramazan ayını gücünüz yettiğince salih amellerle en iyi şekilde tamamlayın. Çünkü
ameller sonlarına göredir. Kim ayın başında orucunu en güzel şekilde tutmuşsa
Allah'a hamdetsin ve o şekilde devam etsin. Kim de gereği gibi tutmamışsa, geçmişi
telafi etsin ve son on günde gayret etsin. Gözlerinizi ve dininizi koruyarak, eziyet
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vermekten kaçınarak ve iyilik yaparak oruçlarınızı koruyun. Allah'ı çokça zikredin.
Çünkü o, ibadetlerinizin en üstünlerinden ve Rabbinizin katında en
değerlilerindendir.
Allah'ın kulları! Gece ve gündüz saatlerinde müslümanlar ve İslam için, idarecileri ve
geneli için samimi bir şekilde çokça dua edin. Günahlar nedeniyle müslümanların
başına arka arkaya musibetler gelmektedir ki müslümanlardan bu belâları
uzaklaştırmaya, onları kötülüklerden ve sıkıntılardan korumaya ancak Allah'ın gücü
yeter. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için
hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!) (3/Âl-i
Imrân/133)
Allah beni ve sizleri yüce Kur'an ile mübarek eylesin...
Kendisine itaat eden ve hakkıyla korkanı izzetli kılan, emrine muhalefet eden ve isyan
edeni zillette kılan, rızasını isteyene hayır kapılarını açan ve kendisine yönelene
kötülük kapılarını kapatan Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder ve iyiliği
dolayısıyla O'na şükrederim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir
ve ortağı yoktur.O'ndan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz ve efendimiz
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve rasulüdür. Rabbi O'nu seçmiş
ve üstün kılmıştır. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve
O'nun hidayetine tabi olanlara salat ve selam eyle, onları mübarek kıl!
Bundan sonra... Gizli ve aşikar hallerinizde Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü
niyetleriniz ve amelleriniz Allah'a gizli kalmaz.
Allah'ın kulları! Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin, ilminin ve kudretinin herşeyi
kuşatmasının bir sonucu da Allah Teâlâ'nın belirlediği ibadetlerle çokça ibadet edelim
ve Rabbimizin bereketine ve ikramına maruz kalalım diye bizlere faziletli ayları,
değerli günleri ve geceleri, mübarek saatleri açıklamasıdır.
İhlas ile ve sünnete uygun olarak Rabbinin kapısını çalana Allah, rahmet kapısını
açar. Bu faziletli gecelerden, eşsiz ve şerefli saatlerden biri de, içerisinde Allah'ın
Kitabı'nda zikrini yükselttiği Kadir gecesi bulunan Ramazan'ın son on günüdür. Allah
Teâlâ şöyle buyurur: (Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir
gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha
hayırlıdır.) (97/el-Kadr/1-3) Yani o gecenin ibadeti içinde Kadir gecesi bulunmayan
bin ayın ibadetinden hayırlıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir
hadiste şöyle buyurulur: "Kim inanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek
Kadir gecesinde ibadete kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır." Kadir
gecesi, Ramazan'ın son on günündedir.
Allah'ın kulları! (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler.
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.)(33/el-Ahzâb/56)
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Ders Almak İçin Geçmişi Gözden Geçirmek
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Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz.
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür.
(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar
olarak can verin.) (3/Âl-i Imran/102) (Ey insanlar! sizi bir tek nefisten
yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve
kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık haklarına
riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.)
(4/en-Nisa/1) (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söleyin ki,
Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve
Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71)
Bundan sonra ey müslümanlar!.. Şüphesiz İslam şeriatı saygın bir şeriattır. En değerli
özelliği; yaratılmışların Rabbi'nin koyduğu kurallara uyarak yeryüzünde yalnızca
Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasıdır. Onun hepsi hayırdır, hepsi
nurdur, hepsi esenlik ve hepsi mutluluktur. (Allah nezdinde hak din İslam'dır.
Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık
yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidir
ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.) (3/Âl-i Imran/19) (Kim İslam'dan başka
bir din ararsa bilsin ki kendinden bu kabul edilmeyecektir ve o, ahirette
ziyan edenlerden olacaktır.) (3/Âl-i Imran/85)
Ey Allah'ın kulları; İslam dini Allah'ın adaletli şeriatıdır. Allah'ın bütün alem için adil
olan şeriatıdır. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i
insanlara ancak Allah'ın dinine ve boyasına girsinler diye müjdeleyici ve uyarıcı
olarak göndermiştir. (Allah'ın boyası. Kimin boyası Allah'ınkinden daha
güzel olabilir?) (2/el-Bakara/138)
Ey Allah'ın kulları; İslam dini bid'ata değil ittibâya, örnek almaya ve izinde yürümeye
dayanır. Kişinin dini ancak Allah Subhanehu'ya boyun eğdiğinde hak din olacaktır.
İnsanların izledikleri en hayırlı yol da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in
yoludur. Deve iğne deliğinden geçse bile insanlar ahir zamanda onlardan daha
doğrusunu getiremezler!. (Eğer o, Allah'dan başkası tarafından gelmiş
olsaydı onda bir çok tutarsızlık bulurlardı.) (4/en-Nisâ/82) (De ki: Eğer
doğru sözlüler iseniz, Allah katında bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen
kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben de ona uyayım!) (28/elKasas/49)
Şüphesiz ahir zamanda ve gelişme çağları arasında yaşam yolları çoğalmıştır.
İnsanların dinlerine olan yakınlığına ve uzaklığına göre iniş ve çıkış olarak hayattan
beklentiler artmıştır. Nebilerin sonuncusunun bütün bunlar arasındaki yeri
mükemmelliğe ve adalete davettir. Gelişme çağları olarak nitelendirilen asırlar
boyunca insan her tereddüt ettiğinde, iki yol arasında kalıp ikisinden birini tercih
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etmekte zorlandığında şüphesiz sünnet onu o ikisinden hayırlı olanına çağırır.
Karanlık olaylar karşısında akıl hak ve batıl, iyi ve kötü arasında her tereddüt
ettiğinde, sünnet onu hakka ve iyiye çağırır. Çünkü hak nettir ve batıl karmaşıktır.
Böylece sünnet davetinin; insanların, çeşitli araçları vasıtasıyla tek kütle haline
gelmiş bir alemle kuşatılan hevalarına göre iki yoldan en zoruna ve iki işten en
meşakkatlisine olduğu anlaşılır. Bunda bir gariplik yoktur. Çünkü cehennem
şehvetlerle kuşatılmış, cennet de hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmıştır. Bu açıkça
görülür. Çünkü heva ile alçalmak kolay bir iştir. Fakat yükseğe çıkmak meşakkatlidir.
Görmez misiniz ki; su vadide toplanıncaya kadar kendiliğinden iner fakat yükseğe
ancak belli bir çaba sonucu çıkar!.
Ey insanlar!. Şüphesiz nübüvvet zamanından uzak olmak onun öğretilerinden ve
âdâbından da uzak olmak demektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurur: "Muhakkak içinizden yaşayacak olanlar çok ihtilaflar görecek."
Ve şöyle buyurur: "İnsanlar üzerine bir zaman gelmez ki, sonraki ondan
daha kötü olmasın. Tâ ki Rabbinize kavuşuncaya kadar.."
Bu nedenle ey Allah'ın kulları; Allah'ın birlenmesi, O'na iman etmek, O'na davet
etmek, O'nun için sevmek ve buğzetmek gibi şeriatın değişmeyen kurallarının çoğu ya
da bir kısmı zamanla, hevaların galip gelmesi ve eğlencenin yayılması ile
zayıflamıştır. Bu zayıflıktan sonra onları yeniden canlandıracak insanlara ihtiyaç
vardır. Çünkü elimizde bitmeyen servetiyle Allah'ın Kitabı bulunmaktadır. Elimizde,
yolların en temizi nübüvvet nuru vardır.
Hal böyle olunca, imanlı nefis nasıl olur da bu aydınlatmaya rağmen görmez olur.
Hatta kişi; huzur ve güven kaynağı sırtında olduğu halde ve Allah Subhanehu'nun
(İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte
güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.) (6/el-En'am/82)
kavlinden gafil olmaması şartıyla nasıl olur da bu dünyada yalnızlık hisseder.
Toplumların zaman zaman başına gelen büyük yıkıma ve İslam ümmetinin
karşılaştığı zorluklara rağmen; islam'ın sağlam öğretileri ve her asrın boyun eğdiği
değişmeyen kuralları aracılığıyla tüm İslam toplumlarına sağladığı üstünlüğe
rağmen... Bütün bunlara rağmen bir sorun var ve o sorun; toplumların en çok,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in (Sizinle bizim aramızda müşterek olan
bir söze geliniz: Allah'dan başkasına ibadet etmeyelim; O'na hiç bir şeyi
eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın.
Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: "Şahit olun ki biz
müslümanlarız!" deyiniz.) (3/Âl-i Imrân/64) çağrısı ile amel ederek Allah'ın
lütfunu ve bağışlamasını dilemeye, rahmetini ve ihsanını gözetmeye, O'na dönüp
O'na sığınmaya ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir. Allah'dan başka ilah yoktur.
(Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O'na teslim olduğu halde onlar,
Allah'ın
dininden
başkasını
mı
arıyorlar?
Halbuki
O'na
döndürüleceklerdir.) (3/Âl-i Imran/83)
Ey müslümanlar topluluğu!. Hepimiz, Allah azze ve celle'nin dinine davet etmeliyiz.
Çünkü o izzetimizin kaynağı ve gücümüzün sırrıdır. Bunu; onun hakikatini Allah celle
ve alâ'nın razı olduğu şekliyle utanıp sıkılmadan ve korkmadan anlatarak ve onun;
her şeyde yalnızca Allah'a kulluk etme ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e uyma
dini olduğunu bilerek yapmalıyız. Allah'ın dini hakkında konuşurken hata etmekten
ve onu gerçeğe aykırı bir yöne çekmekten sakının!.
46

İslam'a tamamıyla davet adil bir davadır. Fakat malesef, hakikati sunmada ve gerçeği
açıklamada başarısız olan savunucuların eline düşebilmektedir. Bu başarısızlık bir
çıkar gözeterek ya da bir şeyden korkarak sabit kurallardan taviz vermekle olur.
Bunda şaşılacak bir şey yoktur ey Allah'ın kulları! Bazen İslam adına konuşanları ve
onu savunanları dinleriz de "keşke sussalar ve bir harf dahi söylemeselerdi" diye
temenni ederiz. Şüphesiz onlar İslam'ı bütünüyle, Allah katından indiği şekliyle
anlayamamışlardır.
İslam adına konuşan ve onu anladığını iddia edenler doğru olanla doğru olmayanı
birbirine karıştırdıkları için onu savunamayabilirler. Ve işte burada tehlike büyür.
Çünkü bizler, anlayış sahibi tecrübeli insanlara ihtiyaç duyulan aldatıcı
zamanlardayız. Saçları ağarmış bir kadının boyaların ve süslerin arkasına sığınması
gibi çirkin ilkelerin süslenip insanlara aldatıcı biçimlerde sunulduğu asırlardayız.
İslam haddi zâtında, ilaç gibidir, içenlerin gayret sarfetmesine gerek yoktur. Çünkü
yapısı sadece şifa faktörleri içerir. Fakat mutlaka doktorun işaret ettiği şekilde
alınması gerekir. Doktor tavsiyesi olmadan kendi kafasına göre ilaç kullanan sonuçta
hasta olursa kimseyi suçlamasın!. Fakat toplumların ıslahı nerede... Şeriat
unsurlarının bağları, Allah'ın boyasıyla ve şeriatıyla sağlamlaştırılan hayat esasları
zayıflamış; Allah'ı razı eden ve kızdıran şeylere dikkat edilmez olmuş... Hal böyle
olunca da o unsurlar hakkında şüphe uyandırılır, ısrarla öldürülmeye çalışılır.
Müslümanları suçlayıcı şeyler yayılır, onlar arasına ayrılık sokulur. Dinden
uzaklaşmanın kuralları konulur ya da en azından İslam'ı âdâbıyla ve tamamen kabul
edenin onu çok zor hazmedeceği imâ edilir. Allah'dan başka güç ve kuvvet yoktur.
Ey müslümanlar!. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin
özelliklerinden biri de nerede bir hayır varsa ümmetini ona yönlendirmesi, nerede bir
kötülük varsa ondan da sakındırmasıdır. Ümmetini sakındırdığı şeylerden biri de ahir
zamanda ortaya çıkacak fitneler ve ümmeti her yönden saracak çirkinliklerdir. Onları
deniz dalgaları gibi dalgalandırır. Öyle ki, sabır ve tahammül sahibi insanı dahi
hayrette bırakır. Zayıf nefisler yavaş yavaş onları içine sindirir ve biraz biraz ona
yaklaşır. Ona alıştıktan sonra ise onu ancak özelliklerini kaybettikten sonra büyük
zorluklarla bırakabilirler.
Buhari ve Müslim'de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet
edilir. "Fitneler olacak. O fitnelerde oturan kimse ayakta durandan daha
hayırlıdır, ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır, yürüyen koşandan
daha hayırlıdır. Ona yönelen kendini ondan çeviremez." Hafız İbni Hacer
rahimehullah, "ona yönelen" kavli hakkında şöyle der: Onunla ilgilenip onunla karşı
karşıya gelmek ve ondan yüz çevirmemektir. Yine Buhari ve Müslim'de Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Vakit kısalır, amel
azalır, cimrilik görülür ve fitneler ortaya çıkar, "herc" çoğalır." Derler ki:
"Herc" nedir? Şöyle buyurur: "Öldürmedir, öldürmedir."
Allah'ın kulları!. Bizler felaket gibi fitnelerin arka arkaya geldiği, güvenin azaldığı,
Allah korkusunun terkedildiği, insanların dünya ve nefsi arzular için yarıştığı, ölüm
olaylarının çoğaldığı bir zamandayız. Öldürme olayları o kadar çoğaldı ki, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi, öldüren ne için öldürdüğünü ve öldürülen
de ne için öldürüldüğünü bilmez oldu. "Bu olaylar karşısında kurtuluş nedir ve
zamanın değişen koşulları karşısında mü'minin konumu ne olmalıdır?" diye
sorulabilir. Bunun cevabı Allah'a hamdolsun bellidir. Her hastalığın bir ilacı vardır;
bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu gibi durumların ilacı çok çeşitlidir. Bunlardan ilki;
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insanların çoğunun başına gelen fitnelerden, savaşlardan ve felaketlerden afiyette
kıldığı için Allah'a hamdetmektir. Sonra Allah'ın takdirine sabretmek ve Allah'ın
dilediğinin mutlaka gerçekleşeceğine, insanların başına gelecek olanların mutlaka
onların başına geleceğine ve başlarına gelmeyecek olanların da onların başlarına asla
gelmeyeceğine iman etmektir. Allah'ın dilediği olur ve dilemediği olmaz. Allah hüküm
verir ve O'nun hükmüne karşı çıkacak yoktur. O, hesabı çabuk olandır.
Sahih-i Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir:
"Allah yaratıkların kaderlerini, gökleri ve yeri yaratmadan ellibin yıl
önce yazdı. Gaybın anahtarları O'nun katındadır ve onları ancak O bilir.
Karada ve denizde olanı bilir. Her yaprağın düşmesini ancak O bilir.
Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru ancak açık bir kitaptadır."
Allah'dan başka ilah yoktur. Allah'ın ilmi ne kadar da geniştir!.
Olaylara ve yeni gelişmelere bir bakın ey Allah'ın kulları!. Böyle olayların olabileceği
hiçbirimizin aklına dahi gelmeden nasıl da ansızın gerçekleşiyor. Bunlar, Allah'ın
Kitabı'na Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlanmak gerektiğini;
Allah'a sığınmak ve tevbe ederek O'ndan korkmak, çokça dua ve istiğfar etmek,
sadaka vermek, hayır yapmak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak
gerektiğini vurgulamaktadır. Allah'dan başka kendisine sığınılacak yoktur.
İnsanlardan korkan onlardan kaçabilir. Fakat Allah'dan korkan için O'ndan başka
kaçacak yer yoktur. (O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından
(gelmiş) açık bir uyarıcıyım.) (51/ez-Zâriyât/50)
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sahih olarak rivayet edilmektedir:
"Kaderi ancak dua geri çevirir." Bu zamanlarda ansızın başımıza gelen felaketler
bizlere Kıyamet saatlerini hatırlatıyor. İşaretleri ve şartları gelmesine rağmen
insanlar gaflet içerisinde olurlar. Buhari ve Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "İki insan aralarına elbiselerini
sererler de alışveriş yapamadan ve elbiseleri toplayamadan Kıyamet
kopar. Kişi devesinin sütü ile yanından ayrılır da onu tadamadan
Kıyamet kopar. Kişi yiyeceğini ağzına kaldırır da onu yiyemeden Kıyamet
kopar." Bütün bunlar ey Allah'ın kulları; cezanın ansızın geleceğinin delilidir. Nefis,
yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmez.
Sonra bilin ki, müslüman kişinin bu korkunç olaylar ve çeşitli gelişmeler karşısında
ümitsizliğe kapılıp çaresizliğe düşmemesi gerekir. Hayatındaki hayırlı yönlerden gafil
olduğu bir anda kendisine kaşlarını çatan tarafla birlikte nefesini hapsetmemesi ve
çevresindeki kuşatmaya, korkutmalara aldırmaması gerekir. Bütün bu korkutmaların
hepsi aklen doğru değildir, belki de yalandır. Çünkü bedenler hastalıkla birlikte
sağlam olabilir ve bela ile birlikte bir kazanç, sıkıntı ile birlikte bir kurtuluş ve
zorlukla bir kolaylık olabilir. Ve şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Bir
zorluk, iki kolaylığa üstün gelmeyecektir. Ve ancak kafirler topluluğu Allah'ın
rahmetinden ümidini keser. Allah beni ve sizi Yüce Kur'an ile mübarek eylesin. Beni
ve sizleri ondaki ayetler ve hikmetli zikir ile faydalandırsın. Söylediğimi söyledim.
Eğer doğru ise bu Allah'dandır ve eğer hatalı ise bu benim nefsimden ve
şeytandandır. Allah'dan bağışlanma dilerim. Şüphesiz O, çokça bağışlayandır.
Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu şekilde temiz ve mübarek bir hamd ile Allah'a
hamdederim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı
yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na,
ailesine, ashabına ve din gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salât ve selam eylesin.
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Bundan sonra ey insanlar!.. Şüphesiz fitnelerin çokluğu insan tabiatını sarsar. Savaş
fitili ateşlenince söndürmesi zor olur. Kışkırtma ve tahrik, dedikodu, zan ve iftira
olayın kötülüğünü ve çözümsüzlüğünü artırır. Ateşin alevini ve yangınını çoğaltır.
Savaşın sözle başlaması gibi ateş de bir kaç tahta parçasıyla tutuşturulabilir. Selef-i
Salih, fitnelerden sakınmada ve fitnelerden kendilerini uzak tutmada insanların en
hırslıları idiler. Hattâ fitneden Allah'a sığınırlardı. Ufukta her fitne görüldüğünde
Buhari'nin Halef b. Havşeb'den rivayet ettiği gibi yaparlardı. Halef şöyle der: Fitne
anında derlerdi ki: "Savaş başlangıcında henüz gençken ziynetiyle her ahmağı
koşturur. Savaş kızışıp da ateşi tutuşunca saçları beyazlamış, rengi bozulmuş kocasız
yaşlı bir kadına döner."
Sonra bilin ki ey müslümanlar; İslam'ın fitne anlarındaki âdâbından biri de dili
korumaktır. Gereksiz yere konuşmamaktır. Kötü sözlerden ve fuhşiyattan, zandan ve
yalandan dili alıkoymaktır. Bilinmeyen konulara dalarak, çekici şeylerden ve tehlikeli
konulardan zevk alarak kayıtsızca konuşmak ve yazmak müslümanın imanını
zayıflatır. Onu tehlikeli yerlere götürür. Ayrıca bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in
Ukbe b. Âmir'e, "Kurtuluş nedir?" diye sorduğunda yaptığı tavsiyeye kulak
vermemektir. Şöyle buyurur: "Dilini tut ki evin geniş olsun. Ve günahına
ağla." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder.
Evde, çarşıda, toplantılarda ve konferanslarda, düşünmeden, araştırmadan ya da ilme
ve anlayışa dayanmadan yapılan yaygaraların çokça olduğu televizyon kanallarında
her olayın ve her haberin peşinden bazen diliyle ve çoğunlukla da kalemiyle koşmak
hatadan kurtulmayı ve selamette olmayı azaltır. Karmaşa ve saptırmanın dışında bir
çözüm de vermez.
Ebu Hatim el-Busti şöyle der: "Afiyet on kısımdır. Bunun dokuzu susmaktadır."
Çünkü bir kısım insanlara ancak konuşması için ikram edilir ve konuşması
dolayısıyla aşağılanır. Akıllı kimse aşağılananlardan olmamalıdır.
Bilin ki ey Allah'ın kulları; sözlü söyleyişler ve yazılı görüşler herkesin yaptığı bir iş ve
herkesin ağzında çiğnediği bir sakız olmamalıdır. İnsanların işlerine zayıfla
kuvvetliyi, anlaşılanla anlaşılmayanı ayırdedemeyen herkes istediği gibi
karışmamalıdır. İnsanın; konuştuğunun ya da yazdığının ilminden fazla olması,
ilminin de aklından fazla olması hoş karşılanmaz. Buhari Sahihi'nde Ali radıyallahu
anh'dan şunu rivayet eder: "İnsanlara bildikleri ile konuşun. Allah ve Rasulü'nü
yalanlatmak mı istiyorsunuz?" Bilmediğini aşırı öven kimse, Allah'ın haklarında
(Kahrolsun o koyu yalancılar!) (51/ez-Zâriyât/10) buyurduğu kimselerdendir.
Katâde rahimehullah şöyle buyurur: "Onlar, gaflet ve zan ehlidir."
İmam Ahmed ve diğer başka alimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle
buyurduğunu rivayet eder: "Deccâl'in önünde aldatıcı yıllar vardır. O yıllarda
doğru kimse yalanlanır ve yalan söyleyen doğrulanır. Güvenilir kimse
ihanetle suçlanır ve haine güvenilir. Ve "ruveybıza" konuşur." "Ruveybıza"
nedir denilince şöyle buyurur: "İnsanların işleri hakkında konuşan değersiz
kimsedir."
Kalem ve söz sahipleri Allah Subhanehu'dan korkmalıdır. Kimseyi küçük
görmemeleri ve müslümanlardan hiç kimse aleyhinde aşırı gitmemeleri gerekir.
İbni Abdi'l Berr rahimehullah şöyle buyurur: İnsanların yüceltilmeye en layık olanları
üç sınıf insandır: Alimler, kardeşler ve sultanlar. Alimleri küçük gören kişiliğini
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kaybeder. Sultanları küçük gören dünyasını ifsad eder. Akıllı insan kimseyi küçük
görmez.
Ey Allah'ın kulları!. Allah ve Rasulü'nün buyurduğu hakkında konuşmaya dalınca
daha çok dikkat etmek gerekir. Ve bu ancak takva sahibi alimlerin yapacağı bir iştir.
Onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Alimlerin yolunu aşıp Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem'in "Kime bilgisizce bir fetva verilirse günahı fetva
verenindir" buyruğuna dahil olmaktan sakın!.
Abdullah b. Vehb şöyle der: Malik b. Enes bana dedi ki: "Ey Abdullah! İnsanları
sırtında taşıma! Bir şeyle oynayacaksan dininle oynama!." Bu nedenle Süfyan es-Sevri
rahimehullah şöyle der: Senin yerine soru sorulacak ve fetva verecek biri varsa bunu
ganimet bil ve fetva vermede rekabete girme! Sözüyle amel edilen, sözü yayılan ve
dinlenen olmaktan hoşlanan kimselerden olma! Şöhret arzusundan sakın! Çünkü
insana şöhret arzusu, altın ve gümüş arzusundan daha sevimlidir. Bu gizli bir kapıdır
ve ancak alimler görebilir. (Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına
düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.)
(17/el-İsrâ/36)
Allah'ım! İbrahim ve İbrahim ailesine salât eylediğin gibi Muhammed ve Muhammed
ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin.
İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in
ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin.
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Rızıklar ve Eceller Allah'ın Elindedir
Şeyh Usame el-Khayyât
27.10.1422 hicri
Kendisine tevekkül edene yeten ve onu koruyan, başarılı kılan ve hidayete erdiren
Allah'a hamdolsun. O'na, kendisine tüm noksanlıklardan tenzih ederek, hamdederim.
O'nu dost edinen zillete düşmez, O'na düşman olan üstün olamaz. Şehadet ederim ki
Allah'dan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz
Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. Mevlasına en iyi tevekkül edendir. Allah'ım!
Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve ashabına, tabiine ve iyilikle onlara
uyanlara salât ve selam eyle!
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü takva akıl
sahiplerinin yoludur. Hata yapmaktan takva ile emin olunur. Cennet nimetleri onunla
elde edilir ve cehennemden kurtuluş onunladır.
Ey müslümanlar!.. Nefsi açıdan yaşanılan çeşitli zayıflıklar arasında ve düşüş
kapsamında iki konu var ki kişinin hayatında büyük ölçüde etkisi olmaktadır. Onu;
kendisine uygun ve helal olmayan, Allah'ın onu şerefli ve yarattıklarından çoğuna
üstün kılarak ona bağışladığı yüce makama ve şerefli konuma yakışmayan yerlere
götürür. Bunlar; rızkın kesilmesinden veya eksilmesinden korkmak ve ömrün
tükenmesinden veye azalmasından korkmaktır.
Bu dinin üstün taraflarından ve övgüye layık yanlarından biri de bu hastalığı ince ve
köklü bir şekilde tedavi etmesidir. Bu illetin müslümanı etkisi altına almasını önler.
İnanç zayıflığının, tevekkül etmemenin ve iman eksikliğinin bir sonucu olarak
korkulan şeylerin açık hedefi haline gelmesini engeller.
Allah subhanehu rızkı ve eceli sadece kendi elinde tutarak kullarının kalplerine huzur
vermiş, onlardan bu iki korkuya sevkeden faktörleri kaldırmıştır. Kulların
beklentilerinin kendisine bağlanması, kalplerinin O'na yönelmesi ve ihtiyaçlarını
O'ndan istemeleri için kendisinin dışında hiç kimse için rızık ve ecel konusunda bir
pay kılmamıştır. Kullar bu inançla, hayatın devrelerini Allah'dan başka kimseden
korkmadan güven içinde katederler. Nefisler yücelir ve Allah'dan başka kimseye
boyun eğmez. İnsanda beklentiler yükselir ve Allah'dan başkasına eğilmez.
Allah subhanehu rızık konusunda kullarını rahatlatarak kesin bir dille, samimi bir
sözle ve gerçek bir vaadle şöyle buyurur: (Rızkınız ve size vadedilen şey
semadadır. Göğün ve yerin Rabbi'ne andolsun ki bu, sizin konuşmanız
gibi kesin bir gerçektir.) (51/ez-Zâriyât/22-23) Yine kulları üzerindeki bazı
nimetlerini sayarak ve sadece kendisinin yaratan ve rızık veren, yaşatan ve öldüren
olduğunu belirterek şöyle buyurur: (Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren,
sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortak
koştuklarınızdan, bu işlerden birini olsun yapabilen var mıdır? O,
koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir.) (30/er-Rûm/40) Bu, rızkın
sadece O'ndan istenmesini, sadece O'na ibadet edilmesini ve şükredilmesini
gerektirir. Allah subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (O halde rızkı Allah katında
arayın,
O'na
ibadet
edin
ve
O'na
şükredin.
Yalnız
O'na
döndürüleceksiniz.) (29/el-Ankebût/17) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de,
amcasının oğlu Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma'ya yaptığı meşhur vasiyetinde
bunu açıklayarak şöyle buyurur: "Bil ki, millet sana bir şeyle fayda vermek
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için toplansa Allah'ın senin için yazdığından başka fayda veremezler. Ve
sana bir şeyle zarar vermek için toplansalar Allah'ın senin için yazdığının
dışında bir zarar veremezler. Kalemler kaldırıldı ve sayfalar kurudu." Bu
hadisi; İmam Ahmed, Tirmizi ve Hakim sahih bir isnad ile rivayet eder.
Ecel konusuna gelince Allah Teâlâ onun da kendi yanında bir kitapta yazılı ve takdir
edilmiş olduğunu bildirir. Şöyle buyurur: (Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse
ölemez. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır.) (3/Âl-i Imrân/145)
Bu hakikatın açıklığına, bu vaadin doğruluğuna ve bu izahın anlaşılırlığına rağmen
bazı insanların içine düştükleri inanç zayıflığı çoğunlukla onları bu vadedilen
gerçekten uzaklaştırır. Onlarla bu hakikatın arasını açar ve Allah'ın vaadinden;
rızıkların dağıtımının ve ecelin yalnızca Allah'ın elinde olduğundan, hiç kimsenin
bunlar bunlar üzerinde bir hükmünün bulunmadığından gafil olurlar. Bir de ne
görelim, onlardan biri kendisi gibi bir beşerin önünde eğilir ve alçalır. Yağcılık yapar
ve ona methiyeler düzer. Bu şekilde, hiç de haketmediği ve layık olmadığı halde onu,
neredeyse sıddıklar mertebesine, salihler ve ıslah ediciler makamına yükseltir. Sonra
bu sözlerine birçok yalan katabilir ve birçok gerçeği dile getirmeyebilir. Bu davranışın
sonucu, o kul üzerine bir vebal olur ve bu Rabbinin öfkesini ve gazabını doğurur.
Mü'minlerin annesi Aişe radıyallahu anha'dan gelen bir hadiste Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim insanları kızdırma pahasına Allah'ın
rızasını ararsa Allah ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. Kim
de Allah'ı kızdırma pahasına insanların rızasını ararsa Allah ona kızar ve
insanların da ona kızmasını sağlar." Bu hadisi, Tirmizi ve diğer bazı alimler
sahih bir isnadla ve çeşitli sözlerle rivayet eder. Sığınılacak yer nerede? Kurtuluş ve
kaçış yeri nerede? Ey Allah'ın kulları! Şüphesiz bu; aşağılık bir sıfat ve nefret edilen
bir haslettir. Akıl sahiplerinin sakındığı ve anlayışlı insanların uzak durduğu kötü bir
huydur. Bu dalkavukluğa; gıybet, laf taşıma, kötüleme, lanet okuma ve büyük
günahlarla suçlama gibi başkasının zararına olacak şeyler de eklenirse daha da çirkin
olur.
Allah'ın kulları!. Allah'dan hakkıyla korkun ve Allah'a en iyi şekilde güvenin. Rızkın
ve ecelin Allah'ın elinde olduğunu hatırlayın. Hiçbir nefsin rızkını ve ömrünü
tamamlamadan ölmeyeceğini, fayda ve zararın Allah katından geldiğini, Allah'ın
kullarına yeterli olduğunu ve kulların, Allah'dan başka hiç kimsenin himayesine
ihtiyacı olmadığını hatırlayın.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. (Allah kuluna yetmez mi? Halbuki
onlar seni O'ndan başkaları ile korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa O'nu
doğru yola ileten bulunmaz.) (39/ez-Zümer/36)
Allah beni ve sizleri Kitabı'nın hidayeti ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in
sünneti ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Yüce Allah'dan kendim için, sizin için
ve tüm müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan
bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz.
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ım! Kulun ve rasulün olan
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efendimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabına, tabiîne ve din gününe kadar iyilikle
onlara uyanlara salât ve çokça selam eyle!.
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Bazı ilim ehli insanlar şöyle demiştir: Kişi Allah'ı
razı edince Allah ona yardım eder ve onu rızıklandırır. Onu insanlara muhtaç etmez.
Kişinin Allah'ı kızdırma pahasına insanları razı etmesi, onlardan koktuğu için ya da
bir şeyler beklediği içindir. Bu ise, inanç zayıflığındandır. Onların yapacağını
zannettiğin şey gerçekleşmezse bu onlardan değil Allah'dandır. Çünkü O, ne dilerse o
olur ve ne dilemezse o olmaz. O'ndan başka rabb yoktur ve O'ndan başka ibadet
edilecek yoktur.
Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!. Allah'a en iyi şekilde tevekkül edin.
Sevgili peygamberimize salât ve selamda bulunun. Çünkü bu, Allah'ın Kitabı'nda
sizlere emredilmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56)
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İslami İlkelerden Taviz Verilemez
Şeyh Suud eş-Şureym
11.11.1422 hicri
Rahman ve Rahim olan; Kur'an'ı öğreten ve insanı yaratıp ona açıklamayı öğreten
Allah'a hamdolsun. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O'nu her türlü
eksiklikten tenzih ederim. O, her gün (her an) bir iştedir. Şehadet ederim ki Allah'dan
başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun
kulu ve rasulüdür. Ademoğlunun efendisidir. Namaz kılan ve ruku edenlerin en
hayırlısıdır. Allah'a davet edenlerin sözü en anlaşılır ve en çok dinlenenidir. Allah
O'na, ailesine, iyilik ve takva sahibi sahabilerine, tabiîne ve Kıyamet'e kadar onlara
iyilikle uyanlara salât ve selam eylesin, onları mübarek kılsın!..
Bundan sonra... Ey insanlar!.. Sizlere ve nefsime Allah Subhanehu'dan hakkıyla
korkmayı, O'na tevekkül etmeyi, O'ndan yardım dilemeyi ve O'na güvenmeyi, O'nun
önünde boyun eğmeyi tavsiye ederim. Bu şekilde yücelik ve nimetler elde edilir.
Yüksek derecelere ulaşılır. Dünyada ve ahirette mutlu sona erilir. (Haberiniz olsun
ki, Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar kederlenecek de
değillerdir. Onlar iman edip, takvâlı davrananlardır.) (10/Yunus/62-63)
Ey insanlar!.. Bugün dünyanın tamamına göz gezdirenler ve bakışlarını, birbiri ardına
gelen fırtınalar ve dalgalar arasındaki bu gemiye yönlendirenler istisnasız hayatın her
alanında İslam'ın ruhundan ve İslam şeriatından kaynaklanmayan ilkelerden bir
ilkenin, hareketlerden bir hareketin ya da çağrılardan bir çağrının; insanlara ne kadar
faydalı ve hoş gösterilirse gösterilsin her çeşidiyle zulme engel olabileceği veya genç
toplumların eksiğini giderebileceği düşüncesinde olanları görür. Bu anlayışın tersini
düşünenlerin ise tamamıyla aykırı kabul edildiğini idrak eder.
Allah'ın kulları!.. Gerçekte İslam, hür bir şeriattır. Kulları, insanlara kulluktan
kurtarıp insanların Rabbi Allah'a ibadetin hürriyetine kavuşturmuştur. İzzetin
kendisine bağlı olduğuna, değersizliğin ise ondan uzaklaşmakta olduğuna işaret
etmiştir. Bu ferdin vicdanından başlar ve bütünüyle toplumların vicdanında son
bulur. Ne olursa olsun İslam bir kalbi güzelliğiyle imar edip sonra da onu Allah'ın
hakimiyeti dışında yeryüzünde başka bir hakimiyetin eline teslim edemez. (O gökte
de ilah olandır, yerde de ilahtır.) (43/ez-Zuhruf/84) (Kim İslam'dan başka
bir din ararsa, ondan asla kabul olunmaz ve o, ahirette zarara
uğrayanlardan olur.) (3/Âl-i Imrân/85) Rabbime yemin olsun ki bu Allah'ın
boyasıdır ve (Allah'dan başka boyası daha güzel olan kim vardır!?) (2/elBakara/138)
Ey müslümanlar!.. Bizler, yeryüzünde zulüm yapıldığını görünce; toprakları
ellerinden alınmış ve ülkeleri gasbedilmiş çileli insanların inleme seslerini ve
çığlıklarını işitince; başlarına geleni ortadan kaldırmada kendilerine yardım etmeleri
ümidiyle İslam ümmetine duyurmak için yükselttikleri acı dolu seslerini duyunca;
işte o zaman bu büyük bitkinliğin, haklı olanın durmasının ve haksız olanın harekete
geçmesinin, ümmetin gücünün kırılmasının ve darmadağın olmasının gerçek nedeni
etrafında kuşkular çevremizi sarar. Ve şüphesiz, içine düştüğü hastalığın tedavisini
arayan mutlaka ilacını ve o ilacın yerini öğrenecektir.
Evet ey müslümanlar! İslam toplumlarının içinde devamlı meltem esmeyebilir. Bazen
hava bulanabilir. Fırtınalar çıkabilir. Yanardağlar harekete geçebilir. Tam bir rahatlık
beklemek de aynı şekilde boş bir vehim ve hayaldir. Nefsi, İslama ve müslümanlara
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karşı yapılacak baskılara alıştırmak, buna katlanmaya ve karşısında kararlılıkla
dikilmeye, onun üzerine sürekli gereksiz yorumlar yaparak vakit geçirmemeye
hazırlamak aklın ve hikmetin bir gereğidir. Sonra, zaman zaman İslam ümmetinin
başına gelen fitneler gerçekte bir arındırma ve imtihandır. (Allah, murdarı
temizden (kafiri mü'minden) ayırt netsin, murdarı birbiri üstüne koyup
hepsini yığsın da onları cehenneme atsın diye) (8/el-Enfâl/37)
Allah, sevindirici şeylerle imtihanını Süleyman aleyhisselam'ın şu sözleriyle
karşılamamızı ister: ("Bu , Rabbimin lütfundandır. Acaba şükür mü ederim
yoksa nankörlük mü ederim diye beni sınaması içindir.") (27/en-Neml/40)
Aynı şekilde; sıkıntılarla imtihan ettiğinde de konumumuz Allah'ın kötüleyerek
zikrettiği şu insanlar gibi olmamalıdır: (İnsanlardan bazıları Allah'a yalnız bir
yönden kulluk eder. Eğer ona bir hayır isabet ederse onunla mutmain
olur. Şayet ona bir bela isabet ederse yüzü üzere döner. Dünyayı da
ahireti de kaybetmiş olur. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.) (22/elHacc/11) Ve şöyle buyurur: (İnsanlardan kimi vardır ki "Allah'a iman ettik"
der. Fakat Allah yolunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini
Allah'ın azabı gibi tutar.) (29/el-Ankebût/10)
Allah'ın kulları! Şüphesiz ki müslüman olmayanlar İslam ümmetinin dinini
terketmesinden ve şeriatından uzaklaşmasından başka bir şeyden razı olmazlar. En
azından geri adım atmasını ister ve bazı tavizler sunarlar. O tavizler sonrasında ise
geriye, İslam'ın sadece adından başka hiçbir şey kalmayabilir. Bu, hiç kimsenin
üzerinde ihtilaf etmediği bir gerçektir.
İmam Ahmed ve İbni Ebi Şeybe, Cabir radıyallahu anh kanalıyla şunu rivayet eder.
Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh, Ehli kitaptan ele geçirdiği bir kitabı Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem'e getirir ve okur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buna kızar ve şöyle buyurur: "Size saf ve tertemiz bir (Kitap) getirdim. Onlara
hiçbir şey sormayın. Size hakkı söylerler de yalanlarsınız veya batılı
söylerler de tasdik edersiniz. Nefsim elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki,
Musa hayatta olsa idi, bana tâbi olmaktan başka yapacağı bir şey
olmazdı."
Allah'ın kulları! Şekil ve anlam olarak dine bağlılık üzerine pazarlık yapmak; zamanın
kendisine boyun eğdiği ve kendisi zamana boyun eğmeyen, tartışma kabul etmeyen
sabit değerler üzerine pazarlık yapmak; bu gibi pazarlıklar büyük bir ihanettir.
Akılsızca bir harekettir. Çünkü kişinin şerefi ve toplumun şerefi İslam'a olan
bağlılığındadır. Onunla amel etmesinde ve ona davet etmesindedir. Ölünceye kadar
İslam üzerinde kalmasındadır. (Şüphesiz ki, kendilerine doğru yol belli
olduktan sonra gerisin geriye dönenlere şeytan, kötü amellerini süslü
göstermiş ve onları uzun emellerle oyalamıştır. Bunun sebebi; onların,
Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara "Bazı hususlarda size uyacağız"
demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini bilmektedir. Peki, ya
melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura ruhlarını alırken
halleri ne olacak? Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin
ardınca gitmeleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu
yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.) (47/Muhammed/25-28)
Allah'ın kulları! İşte bu nedenle İslam şeriatı dinde sebat göstermeye ve ölünceye
kadar ona sımsıkı sarılmaya teşvik etmiştir. (Sana ölüm gelene kadar Rabbine
ibadet et!) (15/el-Hıcr/99) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası da şu idi:
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"Allah'ım! İnsanları fitne ile imtihan etmek istersen beni fitneye
düşmemiş bir şekilde kendine al!" Bu hadisi İmam Malik Muvatta'da rivayet
eder.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden önceki mü'minlerden bahsederek şöyle
buyururdu: "Sizden öncekiler arasında öyleleri vardı ki yakalanıp kendisi
için kazılan çukura konulurdu. Bir testere getirilerek kafasının üzerine
konulur ve kafası ikiye ayrılırdı. Etleri kemiklerinden ayrılıncaya kadar
demir taraklarla taranırdı. Ve bu onu dininden döndürmezdi." Bu hadisi,
Buhari ve Müslim rivayet eder.
Allah'ın kulları!.Nedeni ne olursa olsun İslam'dan başkasına güvenmenin, kalbin
meyletmesinin ya da İslam ümmetinden olmayana sevgi beslemenin tehlikesini bilen
kişilerin de bunu yaptığını büyük bir şaşkınlıkla görmekteyiz. Onların bu yaptığı
İslam ümmetinden olmayanlara meyletmeye ve onlara itaat etmeye, onların istekleri
ve beklentilerine ayak uydurmaya; İslam dini ile alay etme isteklerine katılmaya,
İslam dininin sabit değerlerinden tavizler vermeye ya da şer'i eğitim programları
etrafında şüpheler uyandırmaya gerekçe sayılmasa da; şüphesiz bu gibi davranışların
peşine takılmak çirkin bir suçtur. Bu gibi davranışlardan güzel sözlerle bahsetmek
yalan ve iftiradır. İslam dünyasında bu gibi davranışlardan hoşlananlar fitne
tozlarının hasta ettiği burun gibidirler. Onlar için bütün kokular aynıdır. Veya
ıslanmış ve üzerinden ıslaklığı giderilmemiş bedenler gibidirler. Hastalığa
yakalanmaktan başka yolları yoktur.
Ey Allah'ın kulları!. Hayret edecekseniz; İslam adını taşıyan anlayışlara hayret edin.
Yazdıkları ve dillerine doladıkları acaip şeylere şaşın. Onları buna sevkeden, mal
hevesi ve makam düşkünlüğüdür. Hareket etmelerine mani olan bir takım şehvetleri
arzu etmeleridir. Bu gibiler hakkında hüsnüzanda bulunulsa bile haklarında
söylenecek şudur: Bunlar kalpleri bağlanmış, sabit ve değişken değerleri birbirinden
ayıramayan ya da sonuçları sebeplerinin dışındaki şeylere bağlayan kimselerdir.
Onlar, gerçeklerden gafillerdir. Bir insan camide hırsızlık yapsa sesleri yükselir ve
hırsızlığın tekrar etmemesi iddiasıyla caminin yıkılmasını veya kapatılmasını isterler.
Tesettürlü bir kadın sahtekarlık yapsa tesettürü atmaya çağırırlar. Örtünmenin
tehlikesini ve sahtekarlığa yol açtığını anlatırlar. Aslında gerçekte onlar ne hırsızın
elini keserler, ne de sahtekarlık yapan bir kadını cezalandırırlar. Tek yaptıkları camiyi
yıkmaya ve tesettürü terketmeye çağırmaktır. İşte şaşkınlığın sırrı budur. Dehşete
düşüren bu gibi ters düşünceleri görmemizdir.
Ebu Süfyan radıyallahu anh, müslüman olmadan önce Medine'ye gelir ve kızı, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Ümmü Habibe radıyallahu anha'nın yanına girer.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minderine oturmak için yönelince Ümmü
Habibe onu dürüp alır. Ebu Süfyan der ki: "Ey kızım! bilmiyorum; bu minderi mi
bana layık görmedin, beni mi ona layık görmedin?" Bunun üzerine Ümmü Habibe
şöyle der: "Bilakis o, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minderidir. Sen ise pis
müşrik bir adamsın." İşte babasına böyle yaptı mü'minlerin annesi Ümmü Habibe
radıyallahu anha... Hak sözü söyledi, ve "Her genç kız babasına hayrandır" şeklindeki
meşhur Arap kaidesini bozdu. Onun bu yaptığı ey Allah'ın kulları, babasının kalbini
iman doldurmadığı ve dili kelime-i tevhidi söylemediği içindi. Babalık bağı onun
yanında bir mindere dahi dokunma hakkı sağlamıyordu.
Bilin ki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti, O'nun minderi
gibidir. Kim onun üzerine hakkı olmayanı oturtursa Allah'ın hakkını da, Rasulü
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sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını da, dininin hakkını da, ümmetinin hakkını da
gözetmemiştir. Bu nedenle, Allah ile olan bağ koparılarak, şeriatından
hoşlanılmayarak insani olgunluğa ulaşılmasının düşünülemeyeceği açıkça görülen bir
gerçektir. Zaman zaman duyulan; müslümanın dini ile bağını koparmasına imkan
tanıyan ya da sağlam ipinin bir teline tutunarak sonrasında kişinin kendisine camiyi
tanımayan, Allah'ın ölçülerine hiçbir değer vermeyen bir yol çizme hakkı veren
düşünceler tehlikeli düşüncelerdir. Hakkı arayanların zihinlerinde şüpheler
uyandırır. Allah'a iman konusu bu kadar kolay bir konu mudur ki; inanmakla
inanmamak, kabul etmekle reddetmek, tevhid ile şirk eşit olsun? Bu konu o kadar
basit mi ki; sabit değerler ile değişkenler, adalet ile haksızlık, doğruluk ile şüphe
birbirinden ayırt edilmesin?.
Bizler, yeryüzünün küp şeklinde olduğunu söyleyen, denizlerin ve okyanusların en
tatlı suya sahip olduğunu iddia eden bir adam duysak hiç şüphesiz aklını eksik bulur,
onu delilikle ve düşüncesizlikle suçlarız. Dünyevi gerçeklerin bir bütünüyle ilgili
anlayışta hatalı olmaya bu ölçüde karşı çıkılıyorsa Arş'ın üzerine istiva etmiş, gizliyi
ve saklıyı bilen Allah azze ve celle ile ilişkili yüce gerçekler hakkında yapılacak hata
daha büyük olur: (Ayetlerimiz hakkında doğru yoldan sapanlar şüphesiz
bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak kimse mi daha hayırlıdır,
yoksa Kıyamet gününde emin olarak gelen kimse mi? Dilediğinizi yapın.
Çünkü O, ne yaptığınızı çok iyi görendir.) (41/Fussilet/40)
Keşke parlak kalem ve düzgün anlayış sahipleri insanları dinlerini muhafaza
edecekleri ve varlıklarını koruyacakları; ilkelerine ve şeriatlarına, eğitim sistemlerine
güven duymalarını sağlayacak şeylere yönlendirseler. Düşmanların şerrinden ve
hasetçilerin hasedinden sakındırsalar. Onlar için sözlerinde ve davranışlarında
kullanacakları bir adalet ölçüsü kursalar. keşke bunu yapsalar ve onlar da neyi alıp
neyi terkedeceğini bilen akıllı insanlar olsa...
İslam ülkeleri hedef durumundadır. Yüce şeriatın sabit değerleri içerden ve dışardan,
hatta kendi topraklarında bulunan ve dilini konuşan insanlardan kaynaklanan
saptırmalarla ve şüphe uyandırmalarla karşı karşıyadır. Vahyin indiği yer ve
çağımızda İslam'ın barınağı olan Harem-i Şerif ülkesi bile bu saldırılardan
kurtulamamıştır. Fakat Allah'a hamdolsun, İslam dininde ve sabit değerlerinde,
davetinde ve şer'i eğitim sisteminde her şüphe uyandırmak isteyenin ağzında sakız
olmayacaktır. Çünkü bu ülkenin gençleri ve ihtiyarları sağlam bir İslami terbiye
almıştır. Düşünceleri sahih İslam akidesinin temelleri üzerine, Allah için dostluk ve
düşmanlık kurma esası üzerine kurulmuştur. Onlar bu konuda bu ülkenin alimlerinin
bir ürünüdür. Allah'ın izniyle bu ülkenin insanları, düşmanların üflediği bir boru
olmayacaklardır. Bu ülkeye, şer'i eğitim sistemine ve sağlam akidesine kin
besleyenlerin kullandıkları bir vasıta olmayacaktır. Allah ne dilerse o olur, neyi de
dilemezse o olmaz. Öncesinde ve sonrasında hüküm Allah'ındır. (Zulmedenler de
yakında nasıl bir devrilişle devrileceklerini bilecekler.) (26/eş-Şuarâ/227)
(Onlar sizi gözetleyip duranlardır. Onun için Allah'dan size bir zafer
nasip olursa: "Bizde sizinle birlikte değil miydik?" derler. Eğer kafirlere
(zaferden) bir pay düşerse derler ki: "Biz sizin galip gelmenizi
sağlamadık mı? Mü'minlere karşı da sizi korumadık mı?" Kıyamet günü
aranızda hüküm verecek olan Allah'dır. Allah mü'minlerin aleyhine
kafirlere asla yol vermeyecektir.) (4/en-Nisâ/141)
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Allah beni ve sizleri Kur'an ve Sünnet ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri onlardaki
ayetler ve hikmet ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler ve Allah'dan bağışlanma
dilerim. Şüphesiz O, çokça bağışlayandır.
Yalnızca Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki O'ndan başka ilah yoktur. O, tektir ve
ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na,
ailesine, ashabına ve Kıyamet gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salât ve selam
eylesin; onları mübarek kılsın.
Bundan sonra... Ey insanlar!. yeryüzündeki her düzenin kendine ait bir felsefesi ve
düşüncesi vadır. Kendine has bir çözüm önerisi vardır. Sahih olup olmadığına
bakmaksızın, karşılaştığı problemleri bunlarla çözmeye çalışır. Fakat İslam
ümmetinin ortaya çıkarmadığı sorunlar hakkında İslam şeriatını suçlamak insaflı bir
davranış olmadığı gibi akıllı ve mantıklı bir iş de değildir. Bu sorunları İslam
ümmetinin dışındaki düzenler ortaya çıkarmıştır. Sonra aynı düzenler, İslam
ümmetinden İslami anlayışla değil de kendi anlayışlarıyla düşünmesini, İslami
hassasiyetle değil de kendi duydukları hassasiyetle hareket etmesini istemektedir.
Şimdi İslam adına dostluk ve düşmanlık şuurunu derinleştirmek için, bu yolda
karşımıza çıkan her engelin önünde dikilmek için, ümmetin düşmanlığı açıkça ortada
olanların isteği üzerine düşünce, inanç ve eğitim alanında, batılılaşmayı ve
sömürgeliği reddetme planında tavizleri vermemesi için; bütün bunları idrak
edebilmek için gözümüzün önüne mutlaka şu gerçekleri koymalıyız:
Birincisi: Bizim akidemizin esası Allah'ı birlemek ve tâat ile O'na teslim olmak,
şirkten kurtulmaktır. Bunun dışında bir inanç sisteminin daha kuvvetli ve kabul
edilmeye daha layık olması mümkün değildir. (Andolsun ki "Meryem oğlu
Mesih Allah'ın kendisidir" diyenler kafir oldular. Halbuki Mesih, "Ey
İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet
edin" demişti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa; hiç şüphesiz Allah ona
cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenler için
de hiçbir yardımcı yoktur.) (5/el-Mâide/71)
İkincisi: Bir kısmı diğerine buğzederken, bazısı bazısından nefret ederken, İslam'dan
hoşlanmayıp az ya da çok bir takım alanlarda İslam'ın öğretilerini reddederken fertler
ve toplumlar arasında başarılı bir İslami birliğin kurulması mümkün değildir.
Üçüncüsü: Şer'i bir maslahat ya da bir kötülüğün defedilmesi konusunda yapılması
teklif edilen herhangi bir işbirliği sebepte ve gayede, hakka ve şeriata uygun
olmalıdır. İslami kurallara ve şeriatın sabit değerlerine aykırı olan her hedef ve birlik
sadece bir kuruntu olarak kabul edilir.
Dördüncüsü: Müslümanlar arasındaki yenilmişlik ve geri adım atma duygusu
dışarıdan gelen bir baskıdan öte, öncelikle kendi nefislerinden kaynaklanmaktadır.
Belalarla imtihan edilen ve Allah'ın, dininde kararlılık göstermeyi, izzetiyle yaşaması
için mücadele etmeyi farz kıldığı ilk ümmet biz değiliz.
Beşincisi: Yaygın kültürümüz aramızda ayrılık değil yakınlaşma, hile değil dostluk ve
dini ile gurur duyma üzerine kurulu olmalıdır. Dini değerlerin desteklenmesi, İslam
ümmeti ve eğitim sistemi etrafında çıkarılan kuşkuların reddedilmesi üzerine
kurulmalıdır. Kültürümüzün çağrısı, cahiliye çığlıklarını susturmak ve İslam'ı, yapıcı
bir atılımın ve düzgün bir fikrin adresi yapmak için müslümanların birliğinin yeniden
canlandırılması üzerine kurulmalıdır. (İman edip salih amel işleyenleri yer
yüzünde fesat çıkaranlar gibi mi kılarız? Yahut takvâ sahiplerini
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günahkârlar gibi mi kılarız?) (38/Sâd/28) (Biz müslümanları o
günahkârlar gibi kılar mıyız hiç? Ne oldu size, nasıl hüküm
veriyorsunuz? Acaba sizin bir kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz?
Beğenip seçtiğiniz herşey mutlaka sizindir diye (orada mı yazıyor)?)
(68/el-Kalem/35-38)
Allah'ım!. İbrahim ve İbrahim ailesine salât eylediğin gibi Muhammed ve
Muhammed ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref
sahibisin. İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve
Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref
sahibisin.
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İslam Uygarlığı
Şeyh Abdurrahman es-Südeys
18.11.1422 hicri
Gizliyi ve saklıyı bilen Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder ve O'na şükrederim.
Başında ve sonunda hamd Allah'adır. Rabbimiz! Sana hamdederek, seni tüm
noksanlıklardan tenzih ederiz. Şânın pek yücedir. Hükümdarlığın pek güçlüdür. Seni
tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Vâdettiğin şey mutlaka yerine gelir ve orduların
yenilmez. Sen yücelerin yücesisin. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O
tektir ve ortağı yoktur. O, yaratmış ve her şeyi yerli yerine koymuştur. Her şeye bir
kader belirleyip doğru yolu göstermiştir. En güzel isimler ve en yüce sıfatlar O'na
aittir. Ve şehadet ederim ki, efendimiz ve nebimiz Muhammed, O'nun kulu ve
rasulüdür. İnsanlar arasından seçtiği dostu, üstün kıldığı elçisi ve razı olduğu
peygamberidir.
Bundan sonra.. Ey Allah'ın kulları!.. Size ve nefsime Allah azze ve celle'den hakkıyla
korkmayı öğütlerim. Çünkü Allah'dan hakkıyla korkmak bağların en sağlamıdır.
Onunla, dünyada saadet ve ahirette başarı gerçekleşir. Hayırlı son takvadadır.
Ey müslümanlar!..Soyluluğun icadı ve milletlerin bekası uygarlıkların ebediliği ile
mümkündür. Halkların asaletinin kalıcılığındaki ve milletlerin uygarlığının
ebediliğindeki sır birkaç ana unsurda toplanabilir. Bunların başında inanç gelir.
Ahlaki değerler ve örnekler gelir. Uygarlıklar tarihini inceleyen, uygarlıkların gelişme
ve çöküş, kuruluş ve yıkılış gibi çeşitli evreler yaşadıklarını görür. Hatta bazıları
kalıcılık ve devamlılık unsurlarını kaybettiği için yokolup gitmiştir.
İnsanlık tarihinin şahit olduğu en seçkin uygarlık bizim uygarlığımız olan İslam
uygarlığıdır. Batı uygarlığı, Endülüs'te ve başka yerlerde İslam uygarlığı ile
tanışmasının sonucu bu günlere gelmiştir. İflasının nedeni ise dinden ve ahlaktan
uzak maddeci bir anlayışa dayanmasıdır. Bu anlayış, insanlığın mutsuzluğunun
sebeplerindendir. İntihar olaylarının, psikolojik sorunların ve ahlaki sapmaların
çokluğu büyük bir yokoluş çukuruna düşmekten başka birşey değildir. Akıl sahipleri
bu çukurun dibinde kaybettiklerini yeniden elde etmek için biraraya gelirler, fakat bu
onlara bir fayda vermez.
Ey müslümanlar topluluğu!.. Batı uygarlığının gerçekleri ortaya dökülmüş,
ulaşılmaya çalışılan güvenliğin ve arzu edilen şerefli bir hayatın gerçekleşebilmesi için
insanın mutluluğunun ve istikrarının sağlanması, insan haklarının garanti altına
alınması, insanlığın yüksek ideallerini ve ahlaki değerlerini koruması yönünde
kendisini dünyanın idaresine layık kılacak yeteneklere sahip olma konusunda
güvenilirliği sarsılmıştır.
Uluslararası uygarlık projesini ayağa kaldıracak bir tek ümmet vardır. O da, insanlar
üzerine şahit kılınan İslam Ümmeti'dir: (İşte böylece insanlığa şahit olmanız
için sizi mutedil bir ümmet kıldık.) (2/el-Bakara/143) Alemlere rahmet olarak
gönderilen peygamberin ümmetidir: (Biz seni ancak alemlere rahmet olarak
gönderdik.) (21/el-Enbiya/107) Dünyadaki en hayırlı ümmettir: (Siz, insanların
iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder,
kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız.) (3/Âl-i Imrân/110) Yeryüzünde
kendisine iktidar verilen ümmettir: (Onlar (mü'minler) ki, eğer kendilerine
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yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar ve zekatı verirler, iyiliği
emreder ve kötülükten menederler. İşlerin sonu Allah'a varır.) (22/elHacc/41)
Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü selefimiz, İslam uygarlığını inşa
etmişlerdir. İman ve hidayet meşalesini taşımış, beşeriyetin tümü için mutluluk
sancağını yükseltmişlerdir. Bu; İslam Ümmeti'nin alnında ışıldayan bir nur ve
parlayan bir taçtır. Uygarlık yönünden ayrıcalıkları ve dini özellikleri vardır ve ancak
Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, nebi ve rasul olarak Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem'i kabul eden bu üstünlüklerle şereflenmiştir.
İnanç kardeşleri!.. Uygarlık yönünden üstünlüklerin ilki ve esası tevhid inancıdır.
İlme teşvik eden, akla değer veren, ahlakı gözeten, faydaların elde edilmesine ve
zararların defedilmesine gayret eden bir inançtır. Dinini, canını, aklını, malını ve
namusunu koruyarak insanın haklarını gözeten, vicdanı eğiten ve yapıcı bir ruh
kazandıran; orta yollu ve itidalli olmaya, şefkatli ve kolaylaştırıcı olmaya; ölçülü,
adaletli ve merhametli olmaya teşvik eden bir inançtır. Bilgiçlik taslayanlar onun
hakkında ne derlerse desin Allah Tebarake ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: (Onların
söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında
onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini
inkar ediyorlar.) (6/el-En'âm/33)
Çağlar boyu dünyanın, insanlara karşı İslam uygarlığından daha merhametli ve ahlak
yönünden daha yüce, hükmünde daha adaletli bir uygarlığa şahit olmadığını insaf
sahibi hiç kimse inkar etmez. Hayali uygarlıklar madde bataklığına düştüğü,
parçalanma ve kaybolma çamurunda boğulup ahlak krizine tutulduğu gün şüphesiz
İslam Ümmeti yönetimin iplerini eline almaya, egemenlik aracına binmeye ve
dünyayı idare etmeye daha çok layıktır.
İşte o zaman uygarlık açısından kaydedilen ilerleme halkların kullanılmasına,
kaynaklarının tüketilmesine ve şereflerinin çiğnenmesine araç olmayacaktır. Keşifler
ve buluşlar inançsızlığa ve terörü desteklemeye bir yol olmayacaktır. Askeri araçgereçler ve savaş teknikleri devletlerin ve halkların güvenliğini tehdit etmeye, vahşi ve
rastgele operasyonlara alet olmayacaktır. Basın-yayın organları kamuoyunu yanıltma
vasıtaları olmayacaktır. Bu; İslam dininin beşeriyeti kurtarmak, bugün zulüm ve
mutsuzluğun karanlık koridorlarında kaybolmuş olan insanlığı mutluluğa çılarmak
için taşıdığı sorumluluktur.
İman kardeşleri!.. İslami uygarlığımız ilmi, ahlaki ve benzeri bir çok alanda kalıcı
eserler bırakmıştır. İnsanlığın ilerlemesinde büyük bir rol gerçekleştirmiştir. Modern
uygarlıkların geldikleri noktaya etkisi olan geleceğe yönelik eserler bırakmıştır.
Bunda hiçbir abartı yoktur. Gerçek dışı bir övünç ve iddia da yoktur. Bilakis tarih
sayfaları altın harflerle ve nurdan mürekkeplerle doludur. Ey insaf sahibi; şimdi sana
muhaliflerine bile adalet, rahmet ve insaf ile davranan uygarlığımızın parlak
tarihinden bazı yaşanmış şahitler ve canlı örnekler sunacağım. Dinle ve karşılaştır!
Bu gece düne ne kadar çok benzemektedir.
İnsani uygarlığımız konusunda İslam, şu ebedi ve insani ilkeyi ilan eder: (Ey
insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle
tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah
yanında en değerli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır.) (49/elHucurât/13) İnsanlığı kin ve düşmanlıktan, bölücülük ve ırkçılıktan, ayrımcılıktan
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eşitliğe ve ırki üstünlüğün hiçbir etkisinin olmadığı yardımlaşmaya taşır. Bu;
uygarlığımın ilkelerinde, hukuk sisteminde ve uygulamasında açıkça görülür.
Siyer ve tarih kitapları bir çok olayla dolup taşmaktadır. İşte Mü'minlerin Emiri Ömer
radıyallahu anh... Bir keresinde çarşıda sadaka isteyen yaşlı bir adam görür.
Medine'de yaşayan yahudilerdendir. Ömer radıyallahu anh adama halini sorar. Bir de
ne görelim; o müslüman insalcıl Ömer ona şöyle der: "Sana insaflı davranmamışız.
Gençliğinde senden cizye alıp ihtiyarlığında arkanı aramamışız." Elinden tutarak
evine götürür ve ona yemek ikram eder. Sonra Beytu'l Mal'in (Devlet hazinesinin)
sorumlusuna göndererek, ona ve onun gibilere; kendilerine ve ailelerine yetecek
kadar yiyecek vermesini emreder. Allahu ekber! İşte ümmetimizin soylu tarihindeki
uygarlık şaheseri örneklerden biri...
Değerli dostlar! Muhalife bakış konusunda İslam uygarlığı, insaf ilkesini, iyi
muameleyi ve en güzel şekilde Allah'a davet kuralını ilan eder. Bütün peygamberlere
(salât ve selam onların üzerine olsun) imanı vurgular. (Onlardan hiç birini
ayırdetmeyiz.) (2/el-Bakara/136) Diyalog ve ikna ilkesine özen gösterir. (O halde
sen iman etsinler diye insanları zorlayacak mısın?) (10/Yunus/99) (Kitap
ehli ile ancak en güzel yolla mücadele edin.) (29/el-Ankebût/46) Onların
ilahlarına sövmeyerek kötülüğü önleme kuralına da işaret eder. İyilik yapmaya, güzel
komşuluğa ve iyi muameleye özen gösterir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve
sellem'in Ehl-i Kitap'tan komşuları vardı. Onları ziyaret eder ve onlara iyilikte
bulunurdu. Hediyelerini kabul ederdi. Emiru'l mü'minin Ömer'in İlya halkına yazdığı
mektup; onlara , canları, malları ve ibadet yerleri için eman vermesi; beldelerinde
yahudi iskan ettirmeme şartlarını kabul etmesi İslam uygarlığının eserleri hakkında
derin anlam taşıyan parlak bir örnektir. Öyle ki bu durum insaf sahiplerinden bir
çoğunun, milletlerin müslümanlar gibi merhametli ve hoşgörülü fatihler ve dinleri
gibi hoşgörülü bir din görmediğini itiraf etmesine neden olmuştur.
İslam Ümmeti! İslam uygarlığının parlak bir yönü daha vardır. Bu da savaş
ahlakımızdır. Bütün dünyaya orman kanunu hakim iken uygarlık güneşimiz etrafı
aydınlatmıştır. Uygarlığımız, savaş kurallarını koymuş; gasp ve soygunu, halkların
şerefini çiğnemeyi, toplumları ezmeyi yasaklamıştır. Savaşlar için ümmetin inancını
ve toplumun güvenliğini savunma, düşmanların saldırısına karşılık verme gibi yüce
gayeler koymuştur. (Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Aşırı
gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.) (2/el-Bakara/190) Savaş bize,
ilkelerimizi unutturamaz. Bu nedenle, çatışmanın en şiddetli olduğu anda dahi
değerli öğütler yapılmıştır: "Ölülere ve dirilere işkence yapmayın, anlaşmalara ihanet
etmeyin, aşırı gitmeyin. İhtiyarları, çocukları ve kadınları öldürmeyin. Hurma
ağaçlarına zarar vermeyin ve onları yakmayın. Meyveli ağacı kesmeyin. Yiyecek
ihtiyacınızın dışında koyun, inek ve deve kesmeyin. İbadethanelerinde kendi halinde
yaşayan insanlara rastlayacaksınız. Onları kendi hallerine bırakın." Bu öğüt, Ebu Bekr
es-Sıddık radıyallahu anh'ın Üsame b. Zeyd radıyallahu anhuma'nın ordusunu savaş
için hazırladığında onlara hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümüdür.
Bundan daha açığı İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in azı dişi kırılmış,
yüzü yarılmış, yaralı bir halde Uhud Savşı'ndan çıktıktan sonra söylediğidir. Bazı
sahabileri "Ey Allah'ın Rasulü! Onlara beddua edin!" der. Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurur: "Ben lanet edici olarak gönderilmedim. Bilakis
alemlere rahmet olarak gönderildim. Allah'ım! Kavmime hidayet et;
çünkü onlar bilmiyorlar." Mekke'yi fethettikten sonra da onlara şöyle der:
"Gidin; hepiniz serbestsiniz." Savaşlarından birinde öldürülmüş bir kadın görür
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ve kızarak şöyle buyurur: "Ben size kadınları öldürmeyi yasaklamadım mı?!
Bu kadın bir savaşçı değildir."
Soylu tarihimiz bu gibi parlak örnekleri tescil etmeye devam etmektedir. Tatarlarla
yaptıkları savaşlarda müslümanlardan ve zimmet ehlinden birçok kimse Tatarların
eline esir düşer. Şeyhulislam İbni Teymiyye esirlerin serbest bırakılması için
girişimde bulunur. Vali, sadece müslüman esirlerin serbest bırakılmasını kabul eder.
Şeyhulislam İbni Teymiyye bu teklifi reddeder ve şöyle der: "Bizim dinimizden olan
herkesin serbest bırakılması gerekir. Kendi ümmetimizden de, zimmet ehlinden de
kimseyi bırakmayız." Uygarlığımız müslüman esirlere de müslüman olmayan esirlere
de işte böyle davranmıştır.
Selahaddin Eyyubi rahimehullah Kudüs'ü fethettiği zaman Kudüs'te yüzbinden fazla
gayri müslim vardı. Onların malları ve canları için güvence verdi. İçlerinden maddi
durumu iyi olanlara bir miktar para karşılığı Kudüs'ten ayrılma izni verdi. Fakirlerin
fidyesini kendisi üstlendi. İşte bu bizim parlak uygarlığımız, ya onların çirkin ve zalim
uygarlıkları nerede?..
"Biz yönettiğimizde adalet ahlakımızdı." "Siz yönettiğinizde oluk oluk kan aktı."
"Aramızdaki bu farka şaşmamak gerek." "Çünkü her kap kendi içindekini sızdırır."
Her an dile getirilen şaşalı sloganlara rağmen, anlaşmalarla ve demokrasilerle insan
haklarını savunduğunu öne süren, uluslararası anlaşmalara rağmen çağımız,
milletlerin vahşetine ve terörüne şahit olamaktadır. Dünyanın gözü önünde en çirkin
suçlar bu anlaşmaları delmektedir.
Tarih haçlı savaşlarındaki, Endülüsteki ve çağımızdaki müslümanlara karşı girişilen
utanç verici ve çirkin davranışlardan habersiz değildir. Bu durum, onların utançtan
başlarını önüne eğdirmektedir. Zulüm ve aşırılıktaki çirkin davranışlarını tarih dahi
örtememektedir. Nazilerin yaptıkları ve engizisyon mahkemelerinde yaşananlar
İslam ehlinin bilmediği birşey değildir. Hatta fazla uzağa gitmeye gerek yok...
Uluslararası ilişkilerde ve birleşmiş Milletler kurullarında insancıl olduklarını ne
kadar ilan etseler de gerçekte onlar vahşiliklerini ve açgözlülüklerini sürdürmektedir.
Onlarınki sadece barış ve istikrar kavramı arkasına gizlenmiş, terör ve sömürgeciliğe
yolaçan sloganlardır. Dünyada yaşanan olaylar onların ne kadar katı olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu da, onların çağlar boyu kan dökücüler, vahşiler ve şiddet köleleri
olduğunu vurgulamaktadır. Onların bu çirkinliklerine rağmen nasıl olur da basında
İslam'ı ve müslümanları terörle ve vahşilikle suçlayan kampanyalar açılmaktadır?!
Kendi ümmetinin durumu ile ilgilenenler Sabra ve Şatilla kamplarında yapılan
katliamları, Kana katliamını unutmayacaktır. Siyonist öfkenin, Filistinli mücahit
kardeşlerimize yaptıklarını unutmayacaktır. Orada taşlar dahi konuşmaktadır:
"Kurşun sustu, ey taş sen konuş," (De ki): "İnanç, yenilmez bir kuvvettir."
Gözlemciler, haber ajanslarının ve televizyon kanallarının bir çoğuna siyonist
örgütlerin hakim olduğunu farkettiğinden beri Batı basını ikna özelliğini
kaybetmiştir. Uluslararası yahudi lobisinin elinde kukla olmuştur. Bu konuda olay
anlaşılınca yalan uydurmayı iyi beceren çığırtkan birer boruya dönüşen yahudileşmiş
basının haline de şaşılmayacaktır. İslam dünyasındaki basın mensuplarını
hareketsizliği ve olumsuzluğu bir tarafa bırakıp işbirliği yapmaya, rutin işlerle uğraşıp
etkisiz olmaktan kurtulmaya, basın-yayın organlarını İslam uygarlığının parlak
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yönlerini açıklamaya çağırıyorum. Kışkırtmalara ve provakasyonlara aldırış etmeden
gerçekleri araştırmak, teröre karşı mücadele ve küreselleşme adı altında sabit
değerlere saygısızlık etmemek gerekir.
Terör ile meşru müdafanın birbirine karışmaması için; şeriatı savunan, ıslaha davet
eden hayır ehli suçsuz insanların; ilim ve hayır kuruluşlarının terörle mücadele
gerekçesiyle suçlanmaması için kavramların mutlaka tanımı yapılmalıdır.
Uluslararası kamuoyuna ve batı medyasına şu soruyu sormak gerekir: Filistin
topraklarında İsrail'in gerçekleştirdiği olaylar hakka, adalete ve insanlığa uyar mı?
Siyonizmin, Filistin'de yaptığı terör değilse eğer, terör nedir o zaman?! İşte bu
durum, İslam Ümmeti'nin, meydan okumalarla çalkalanan ve güçsüzlere yer olmayan
güçsüzlerin ve müslümanların suçlanıp kurban edildiği bir ortamda, dünyayı
güvenliğe ve kurtuluşa götürmek üzere büyük uygarlık projesini üstlenmesi gerekir.
Ey Allah'ın kulları! Elinizi çabuk tutun! Ey İslam Ümmeti! Sakının!.. (Allah
emrinde galiptir fakat insanların çoğu bilmezler.) (12/Yusuf/21)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ve peygamberlerin Efendisi'nin sünneti ile
faydalandırsın. Bu sözümü söyler, Yüce Allah'dan kendim için, sizin için ve bütün
müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan bağışlanma
dileyin ve O'na tevbe edin. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir.
Bitmeyen bir hamd, hamdedilmesi gerekenden daha üstün bir hamd ile Allah'a
hamdolsun. O'na hamdeder ve sınırsız nimetleri ve sayılamayacak kadar çok ihsanı
için O'na şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve
ortağı yoktur. Bir tektir; herşey O'na muhtaçtır ve O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Doğurmamış ve doğmamıştır. Ve O'nun hiçbir dengi yoktur. Ve seçilmiş insanların en
üstünü Muhammed'e, ailesine, ashabına salât ve selam eylerim.
Bundan sonra... Allah'dan korkun ey Allah'ın kulları! Bilin ki, sözlerin en hayırlısı
Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in
yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulan bidatlardır ve her bidat sapıklıktır.
Ey kardeşler! İslam uygarlığı projesini ayağa kaldırma düşüncesi çerçevesinde
niyetler halis olmalı ve amaçlar iyi olmalıdır. Kur'an ve Sünnet'e sarılarak İslam
birliği gerçekleştirilmelidir. Kalpler, kinden ve hevadan arındırılmalıdır. Yeni nesiller
Dini ilimle ve alimlerin eserleri ile yetişmeli, önemli ve öncelikli işlerle uğraşmalıdır.
Konumları ve siyasetleri mutlak yeniden gözden geçirmek, muhasebe sayfası açmak
gerekir ki, ümmet içindeki hayırlı insanlar, bulanık suda avlananlara karşı fırsatı
kaçırmasınlar. Onlar, ümmetin uygarlık projesine karşı çıkarlar. Batı uygarlığının
sahte ışıltısına aldanmış, kendilerine ve ümmetlerine güveni kaybetmişler. Öyle ki
batı kültürünün ve felsefesinin dilencileri olmuşlar. Onlardan bazıları satılmış
kalemleri ile ümmetin sabit inanç ve ahlak değerlerine dil uzatır. İslam'a göre dostluk
ve düşmanlık inançları sarsılmıştır. Müslüman kadının örtüsüne el uzatırlar. Bazıları
müslümanların kültürünü ve din eğitim sistemlerini küçümser. Papağan gibi değişim
ve yenilik çığlığı atarlar. Çağımızın Samirilerine ve kültür buzağılarına aldananlar
çoktur.
Bütün bu olaylar arasında Arap yarımadasından, İslam Dini'nin doğduğu
topraklardan, Haremeyn-i Şerifeyn arazisinden din ve inanç üzerine pazarlık
yapılamayacağını ilan eden bir ses yükselmiştir. Ve bu ses, Allah'a hamdolsun gayretli
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müslümanların yüreğine su serpmiştir. Dalgalarla boğuşan dünyada toplum gemisini
güvenilir limanlara çıkarmak için düşmanların yolunu kesmiştir. Bütün bunlar
öncelikle Allah'ın lütfuyladır. Daha sonra yetenekli idareciler nedeniyledir. Onlar iyi
yönettiler, binayı sağlam kurdular. Ümmet onların başarısı için dua etmektedir. Ve
Allah'ın İslam Ümmeti'ni sıkıntılardan kurtarması için dua etmektedir. Bu da pembe
rüyalara dayanmakla olmaz. Ancak ve ancak, ölçülü adımlarla ıslahat meydanına
inmekle olur. Herkes, meydanın her alanında uygarlığın inşası için çalışmalıdır.
Şimdi ve gelecekte hayırlı her işte hepimizi başarılı kılmasını Allah'dan dileriz. O,
kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve kendisinden birşey ümit edilenlerin en
cömerdidir.
Sonra; İslam uygarlığını en güzel şekilde öven, rahmet ve hidayet peygamberine;
Allah'ın emrettiği şekilde salât ve selamda bulunun. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman
edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56)
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Salih Amel Gerçeği
Şeyh Salih b. Humeyd
25.11.1422 hicri
Halim ve çokça bağışlayıcı olan Allah'a hamdolsun. Önceden takdir ettiği kaderleri
gerçekleştirendir. Yaklaştırır ve uzaklaştırır, bedbaht eder ve mesut eder. Ve Rabbin,
dilediğini yaratır ve seçer. O'na -subhânehu- hamdeder, bolca ihsan ettiği nimetleri
için şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı
yoktur. Gündüzü gecenin üzerine dürer ve geceyi gündüzün üzerine dürer. Ve şehadet
ederim ki, efendimiz ve nebimiz Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. Müjdeleyici
ve sakındırıcıdır, seçilmiş ve üstün kılınmıştır. Allah O'na, iyilik ehli ailesine,
Muhacirler ve Ensar'dan oluşan şeçkin sahabilerine, tabiîne ve din gününe kadar
onlara iyilikle uyanlara salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!..
Bundan sonra... Ey insanlar!.. Sizlere ve kendi nefsime Allah azze ve celle'den
hakkıyla korkmayı tavsiye ediyorum. Allah'dan hakkıyla korkun ki Allah da size
merhamet etsin. Allah katındakini arzu edin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.
Dünya hayatını isteyen bitkin olur. Ona bağlanan yorgun olur. Dünya hayatına önem
vermeyen ise övülmüş olur. Peşinden gidilen hevâdan ve boşa geçirilen ömürden
Allah'a sığının. Kendisine kuvvet verilip de bu kuvveti Allah'a ibadette kullanan ya da
güçsüz olduğu halde Allah'ın haramlarından uzak duran kula Allah rahmet etsin.
Ey müslümanlar!.. Müslümanın, ömrünün her saatinde Rabbine karşı bir görevi
vardır. Gücü yettiğince bu görevi yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle, gücünüz
yettiğince Allah'dan korkun. (Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden
başkasını yüklemez.) (2/el-Bakara/286)
Bunlar, hayatın tümünü kapsayan görevler ve isteklerdir. (Sana ölüm gelinceye
kadar Rabbine ibadet et) (15/el-Hicr/99) (De ki: "Şüphesiz benim
namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah
içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben,
müslümanların ilkiyim.") (6/el-En'âm/162-163)
Ey müslümanlar!.. Allah'ın kullarına ihsan ettiği faziletli vakitler ve hayatın güzel
anları sizin için yeterlidir. Ramazan ayının tamamı, yine Ramazan'ın son on günü,
Zilhicce ayının ilk on günü, arafe günü, sonra hac ve hac ibadetlerinin yapıldığı
günler... Bütün bu günlerde ve mevsimlerde faziletler artar ve sevaplar kat kat çoğalır.
Bu vazifeler ve teşvik edilen ameller; akıllı müslümanı salih amelleri aramaya; salih
amellerin hakikatini ve tesirini, kapsamını ve ürününü gözetmeye çağırır.
Ey müslümanlar!.. Allah'ın evini haccetmeye gelenler!.. Salih amellerin dindeki yeri
büyüktür. İslam'daki derecesi yüksektir. Onlar, Allah'ın Kitabı'nda iman ile yanyana
zikredilir. Salih ameller imanın eseri, meyvesi ve imanın bir parçasıdır. (Kim
mü'min olarak salih ameller işlerse artık o, ne zulümden ne de hakkının
çiğnenmesinden korkar.) (20/Tâ-hâ/112) (Şüphesiz iman edip salih
ameller işleyenlerin ise konakları Firdevs cennetleridir.) (18/el-Kehf/107)
(Erkek olsun, kadın olsun; kim mü'min olduğu halde salih amel işlerse
biz, şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve onları elbette
işlediklerinin en güzeli ile mükafâtlandıracağız.) (16/en-Nahl/97)
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Yüce Allah'ın Kitabı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bunun
hakikatini ve gereklerini, etkisini ve ürününü, kapsamını ve sahih olmasının
işaretlerini, kabul edilmesini sağlayan faktörleri en iyi şekilde açıklamıştır.
Ey kardeşler!.. Allah'a iman, Allah'ı tanımak ve birlemek, hakkı bilmek, ibadetlerde
ihlaslı olmak, sünnete bağlılık, helal yemek, süreklilik ve niyet, mutedil olmak,
kötülüğün ardından iyilik yapmak, tevbe etmek, bağışlanma dilemek, günahlara
ağlamak... İşte bütün bunlar, salih amelin gerçekleşmesinin kuralları ve işaretleridir.
Allah'ı tanıyıp hakkı bilmeyen bir fayda elde edemez. Hakkı bilip Allah'ı tanımayan da
bir fayda elde edemez. Allah'ı tanıyan, hakkı bilen fakat ibadeti ihlaslı olmayan da bir
fayda elde edemez. Allah'ı tanıyan, hakkı bilen, ibadetini ihlas ile yapan fakat ibadeti
sünnet üzere olmayan da bir fayda elde edemez. Bunların hepsi tamam olsa da; helal
yemeyen, haramlardan kaçınmayan ve günahlara dalan da bir fayda elde edemez.
Allah'ın kulları!.. Ancak Rabbine ve ayetlerine iman eden, ihlas ile ibadet eden,
şefkatli ve yumuşak kalpli olan, ibadetini küçük gören ve tâatini az bulan; Allah'ın
büyüklüğünü ve yüceliğini, ilmini ve gücünü idrak eden ve ibadetlerinde O'nu gözeten
kimse amelinin kabul edilmesini umabilir.
Ey müslümanlar!.. Allah'ın evini haccetmeye gelenler!.. Salih amel mutlaka şirkin
büyüğünden de, küçüğünden de, gizlisinden de aşikârından da uzak olması gerekir.
(Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine
ibadetinde kimseyi ortak koşmasın.) (18/el-Kehf/110) Sahih bir hadiste şu
zikredilir: "Ben kendisine şirk koşulanların şirkten en uzak olanıyım. Kim
bir amel işler de onda benimle birlikte başkasını ortak koşarsa onu ve
şirkini (başbaşa) bırakırım."
Salih amelin bidattan ve sonradan uydurulan işlerden de uzak olması gerekir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim, üzerine emrimiz
olmayan bir amel işlerse o reddedilmiştir." "Kim, bizim bu dinimizde
olmayan bir şey uydurursa o reddedilmiştir." "Sonradan uydurulan
amellerden sakının. Her sonradan uydurulan amel bidat, her bidat
sapıklıktır." Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine her
zaman uymak gerekir. Allah'a ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
belirlediği şekilde ibadet edilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:(De ki: "Eğer
Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın.) (3/Âl-i Imran/31) (Artık O'nun emrine muhalefet edenler
kendilerine bir fitne veya acıklı bir azabın isabet etmesinden
sakınsınlar.) (24/en-Nur/63) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine
bağlı kalmakla müslüman, bütün bidatlardan korunmuş olur. Yolların en hayırlısı
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Amellerin en şerlisi de sonradan
uydurulanlardır.
Ey müslüman kardeşler!.. Salih amel mutlaka ihlas ile yapılmalıdır. Amelleri bozan ve
kabul edilmesine engel olan, başarıyı uzaklaştıran en büyük faktör ihlaslı olmamak,
niyette şirk koşmaktır. Hadis-i Şerif'te şöyle buyurulur: "Gizli şirkten sakının. Bir
adam kalkar ve namaz kılar, kendisine bakan bir kişiyi gördüğü için gayret ederek
namazını güzelleştirir. İşte bu gizli şirktir." Bu hadisi İbni Huzeyme Sahihi'nde
rivayet eder.
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Riyâ, insanların beğenisi için amel işlemek olunca burada riyânın tehlikeli bir çeşidi
vardır. Bu; kişinin Allah için ve Allah rızası için değil, Allah katındaki mükâfatı
umduğu için değil, kendi nefsi ve payı için amel işlemesidir. Başarısız olmanın bir
nedeni de kulun kendi nefsini tatmin etmek ve dünyadaki payı için amel işlemesidir.
Ulaşmayı ümit ettiği dünyalık şeyler ve dünyalık amaçlar için oruç tutar ve sadaka
verir, zühd ve verâ sahibi gibi davranır.
İhlas, görünen ve görünmeyen halinin aynı olmasıdır. Allah'ın ihlaslı kulu; insanlar
görse de görmese de, karşılığında dünyalık bir pay olsa da olmasa da Allah'a aynı
şekilde ibadet eder. Allah'dan başka bir şeye yönelimi yoktur. Allah'ın cennetinden
başka bir arzusu yoktur. Allah'ın rızasını elde etmekten başka bir gayesi yoktur.
Allah'ın gazabından başka bir şeyden korkup kaçmaz. Ve ancak Allah'ın azabına
uğramaktan sakınır.
İhlaslı kimse; dünyevi çıkarları için amelini artırmaz, onun azalmasıyla da amelini
azaltmaz. Ne iş yapıyorsa ona devam eder ve varlığı ile yokluğu farkedilmez.
Ey müslümanlar!.. Allah evinin ziyaretçileri!.. Niyet konusu ve niyetin ıslahı ince ve
tehlikeli bir iştir. Bu konu, amelin kabul edilmesinin ya da reddedilmesinin temelidir.
Niyet konusu, başarıya ve kaybetmeye giden yoldur. Süfyan es-Sevri rahimehullah
şöyle der: "Niyetimden daha zor bir şeyi ıslah etmedim. Çünkü niyetim bana üstün
geliyor." Yunus b. Esbât şöyle der: "Niyetin ihlaslı olması ve bozuk olması, amel
işleyenler için uzun süre amel işlemekten daha zordur." İnsanlardan bir çoğu
niyetlerinin bozukluğu ve ihlaslarının zayıflığı nedeniyle kaybetmiştir.
Allah'ın kulları!.. Nefisleriniz hakkında Allah'dan korkun!.. Şüphesiz salih amellerde
istenen kalplerin ve ihlaslı olmasının gözetilmesidir. Allah'ın izniyle ihlas, hak yolda
kuvvetli ve sabırlı olmayı, çalışkanlığı ve devamlılığı sağlar. İhlas ile Allah'ın lütfu
artar, ecri ve sevabı büyük olur. Hatta ihlas, mübah olan amelleri tâate ve ibadete
dönüştürür. Dolayısıyla kulun tüm hayatı Allah'a ibadet haline gelir. (De ki:
"Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Alemlerin
Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur.) (6/el-Enam/162-163)
Ey kardeşler!.. İhlas ile birlikte temiz amelleri de gözetmek gerekir. Çünkü Allah
temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Temiz, zevkin temiz kabul ettiği değil,
şeriatın temiz kıldığıdır. Temiz kavramı ile; davranışlar, sözler ve inanışlar
tanımlanır. (De ki: "Pis ile temiz -pis olanın çokluğu hoşunuza gitse dehiçbir zaman bir olmaz. Şimdi ey akıl sahipleri, Allah'dan korkun ki
kurtuluşa eresiniz.) (5/el-Maide/100)
Peygamber efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarından biri de
O'nun, temiz şeyleri helal kılması ve pis şeyleri haram kılmasıdır. MÜ'minin kalbi,
dili, bedeni; her şeyi temizdir. Kalbi, içerisine yerleşen iman ile temizdir. Dili, yaptığı
zikirler nedeniyle temizdir. Bedeni, âzâlarının gerçekleştirdiği salih ameller
dolayısıyla temizdir. Amelin temiz olmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri de
kişinin yiyeceğinin temiz ve kazancının helal olmasıdır. Salih amel ancak helal
kazançla değerli olur. Allah bunu, peygamberlerine emrettiği gibi mü'minlere de
emretmiştir. Peygamberlerine emrederek şöyle buyurur: (Ey peygamberler!
Temiz olan şeylerden yeyin ve salih amel işleyin.) (23/el-Mü'minun/51) Ve
mü'min kullarına emrederek şöyle buyurur: (Ey iman edenler, size rızık olarak
verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yeyin ve Allah'a şükredin. Eğer
O'na kulluk ediyorsanız.) (2/el-Bakara/172)
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Selef alimlerinden biri şöyle der: "Hangi konumda olursan ol, midene girene dikkat
etmedikçe hiçbir şey sana fayda vermez." Vücudun haramla gelişen her parçası ateşe
daha layıktır.
Salih amelleri gözetirken onlara devamı da unutma! Sahih hadiste Aişe radıyallahu
anha'dan şu rivayet edilir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Amellerin hangisi
daha sevimlidir?" diye sorulunca: "Az da olsa devamlı olanıdır" buyurdu. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem'in ameli sürekli idi. İmam Nevevi rahimehullah şöyle der:
"Az olanın sürekliliği ile ibadet devamlı olur. Zikir ve Allah'ı gözetme, ihlas ve Allah'a
yönelme ile ibadet devam eder. Sürekli olan ay, ibadet gelişir ve sonuçta arkası
kesilen çok ibadetten kat kat daha fazla olur." İmam Cevzi rahimehullah da şöyle der:
"Hayra devam eden Mevlası'nın hizmetine bağlı kalandır. Her gün devamlı bir vakitte
kapıya gelen, bir gün boyunca onu bekleyip sonra terkeden gibi değildir."
Amele devamlılık ile birlikte niyeti, ölçülü ve itidalli olmayı, hakları ve ölçüleri,
sorumluluklar arasında dengeyi de gözetmek gerekir. ŞÜphesiz nefsinin senin
üzerinde bir hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Misafirlerinin senin
üzerinde bir hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Kulun bir tarafa ağırlık verip
diğer tarafı ihmal etmesi uygun değildir. " Orta yolu tutun, doğruya yakın olanı
arayın ve (az da olsa sürekli ibadetinizle) sevinin. Sabah vaktinden,
akşam vaktinden ve bir miktar da gecenin son kısmından yararlanın."
"Şüphesiz ki siz (ibadet etmekten) usanmadıkça Allah da (sevap
yazmaktan) usanmaz. Gücünüz yettiği kadarını yapın."
Ey kardeşler! İşte bu salih ameldir. Bunlar da gerektirdikleridir. Bununla birlikte
kuluın hata ve kusur yapma ihtimali vardır. Her ademoğlu hata yapar. Hata
yapanların en hayırlıları, tevbe edenlerdir. Salih amele muvaffak kılınanlar kalpleri
ihlaslı olan, inançları düzgün ve azimli olan kimselerdir. Şeriatın sorumluluklarını
yerine getirirler. Gafletten ve bencillikten uzaktırlar, başkalarını kendilerine tercih
ederler. Allah'ın rahmetini umarlar. (O'nun azabından korkarlar. Çünkü
Rabbinin azabı sakınılmaya değer.) (17/el-İsra/57)
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım: (Şüphe yok ki Rablerinden korkuları
sebebiyle titreyenler, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine
ortak koşmayanlar, verdiklerini verirlerken Rablerinin huzuruna
dönecekleri için kalpleri ürperenler, işte bunlar hayırlarda yarışırlar.
Onlar ellerini çabuk tutanlardır.) (23/el-Mü'minun/57-58-59-60-61)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in
sünnetiyle faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Allah'dan kendim için, sizler için ve
bütün müslümanlar için her türlü hata ve günahtan bağışlanma dilerim. Siz de
O'ndan bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı
yoktur. Buna, kalbiyle yakinen inanan ve diliyle ikrar eden bir kimsenin şehadetiyle
şehadet ederim. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Her iki
vahyi de; Kur'an'ı da, Sünnet'i de tebliğ edendir. Allah; O'na, ailesine, ashabına ve din
gününe kadar O'na tâbi olanlara çokça salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın!..
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Bundan sonra... Ey müslüman kardeşler! Gaflet, günahların başıdır. Hasan el-Basri
rahimehullah şöyle der: "İyilik kalpte bir nur ve dinde kuvvettir. Kötülük ise kalpte
bir karanlık ve bedende bir zayıflıktır. Günahın zulmü itaatın nurunu söndürür."
Hayırlarda çabuk davranmak, taatlarda öne geçmek ve salih amellerde yarışmak için
gayret edin: (Hayırda önde olanlar öndedirler. Onlar (Allah'a) yakın
olanlardır.) (56/el-Vakıa/10-11) (Onun içiminin sonunda misk kokusu
vardır.
İşte
yarışanlar
ancak
onda
yarışsınlar.)
(83/elMutaffifin/26) (Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar.) (37/esSaffat/61) (Siz hayır işlerinde yarışın.) (2/el-Bakara/148) Allah sizleri başarılı
kılsın. Çünkü afetler başa gelmekte ve engeller insanın önünü kesmektedir. Ölüm ise
ansızın çıkagelir. İşleri sürekli ertelemek şeytanın hilelerinden biridir. Elini çabuk
tutmak sorumluluktan kurtulmak için daha uygun ve kararlı bir davranıştır. Rabbin
rızasına daha yakın ve günahı daha çok yok edicidir.
Salih insanlar, Allah azze ve celle'nin (Allah, ancak takva sahiplerinden kabul
eder.) (5/el-Maide/27) kavli önünde durup düşünmüşler. Amir b. Abdullah vefatı
anında ağlar. "Sen şöyle şöyle iyi bir insan iken seni ağlatan nedir?" derler. Der ki:
"Allah'ın (Allah, ancak takva sahiplerinden kabul eder.) buyurduğunu
duyuyorum." Ebu'd Derda radıyallahu anh şöyle der: "Allah'ın benden bir tek namazı
kabul ettiğini yakinen bilmek benim için dünya ve içindekilerden daha sevimlidir.
Şüphesiz Allah şöyle buyurur: ( Allah, ancak takva sahiplerinden kabul eder.)
(5/el-Maide/27)
Allah'dan hakkıyla korkun ki Allah da size rahmet etsin. Sakının ve kendinizi hesaba
çekin. Allah'ı tanıyıp hakkını yerine getirmeyen kimsenin hali ne olur?! Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini iddia edip sünneti ile amel etmeyenin hali ne
olur?! Kur'an'ı okuyup da onunla amel etmeyenin hali ne olur?! Allah'ın nimetleri
arasında dolaşıp da şükretmeyen, şeytanı düşman edinmeyip cennet için çalışmayan
ve cehennemden kaçmayan, ölüme hazırlanmayan, insanların kusurlarıyla meşgul
olan ve kendi kusurlarını unutanın hali ne olur?! Bunlar gibiler bir gaflet seline
kapılmış gitmektedir. Nimetler onları aldatmakta, zenginlik onları azdırmakta ve
beklentileri onları oyalamaktadır. (Şeytan onları etkisi altına aldı da
kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu.) (58/el-Mücadele/19) Onlar şayet tevbe
etmezlerse pişman olacaklardır.
Allah'dan hakkıyla korkun ki Allah size rahmet etsin. Ciddiyet ve gayretle amel
işleyin. Orta yolu tutun ve doğruya yakın olanı arayın. Sonra peygamberiniz, Allah'ın
Rasulü Muhammed'e salât ve selam getirin. Allah, Kur'an'da size bunu emrederek
şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler.
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/elAhzâb/56)
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Haccın Faydalarından Yararlanma
Şeyh Usame el-Khayyât
03.12.1422 hicri
Kulları için Beytullah'ı haccetmeyi farz kılan Allah'a hamdolsun. O'nu her türlü
noksanlıktan tenzih ederek O'na hamdederim. O, haccın faydalarını güçlü bir şekilde
insanlara sunmuştur. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O; tektir ve
ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür.
En iyi hacceden ve yüce ibadet mekanlarında durandır. Allah'ım! Kulun ve rasulün
olan efendimiz Muhammed'e, ailesine, önder imamlar olan sahabilerine, tâbiîne ve
iyilikle onlara uyanlara salât ve selam eylesin.
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Allah'dan hakkıyla korkun! Şüphesiz siz, zaman
ve mekan şerefinin biraraya toplandığı bir diyardasınız. Bu iki şerefi değerlendirin ki
kurtuluşa eresiniz.
Ey müslümanlar!.. Ne kadar çok toplantı olursa olsun, ne kadar çeşitli birliktelik
olursa olsun ve bunların hedeflerinin yüceliği, gayelerinin yüksekliği nereye ulaşırsa
ulaşsın hiçbiri bu toplantının ve birlikteliğin hedeflerine ve beklentilerine ulaşamaz.
Allah'ın güvenlikte kıldığı beldede, Allah'ın evi Kabe'yi haccetmek için yapılan bu
toplantı kutsal değerlerin alanı ve rahmetlerin indiği yerdir. Allah bu beldeyi haram
kılmış ve sınırlarını korumuştur. Üzerine kapsamlı bir güvenlik örtüsü yaymıştır.
Öyle ki bu güvenlik insanları, hayvanları ve bitkileri içine alır. Sükûneti indirmiş
ve ibadetlerin yerine getirilebilmesi için barış sancaklarını çekmiştir. Allah
subhânehu şöyle buyurur: (Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı
olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet) Mekke'deki (Kabe)'dir.) (3/Âl-i
İmrân/96/97) Bunu, dinde kardeş olanların buluşma yeri olması, kulların
toplandıkları ve mü'minlerin kendisine sığındıkları yer olması için yapmıştır. Ona
koşarlar ve Allah'ın Halil'i, haniflerin imamı İbrahim aleyhisselam'ın çağrısına
katılarak gölgesinde toplanırlar. Rabbi O'na emrederek söyle buyurmuştu: (Bir
zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve (O'na şöyle
demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler,
rüku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. Ve insanlar arasında haccı
ilan et. Hem yürüyerek, hem de her uzak yerden gelecek yorgun argın
develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri,
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli
günlerde Allah'ın ismini anmaları için sana gelsinler. Artık ondan hem
kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.) (22/el-Hacc/26-28)
Haccın en belirgin hedeflerinden ve amaçlarından biri olan faydalara tanık olmak bu
ibadet ile sıkı ilişkisi ve sağlam bağı olan bir olaydır. Çünkü bu haccın bir eseri ve
meyvelerinden bir meyvedir. Ey Allah'ın kulları! Bu faydalar sayılamayacak kadar
çoktur. Fakat bir tek amaç üzerinde toplanmıştır. Bu amaç, din ve dünya işlerinin
ıslahıdır. İslam Ümmeti'ni, mükemmelliğin basamaklarında yükseltmektir.
Dayanışma ve birlik için çalışma, bağları sağlamlaştırma, silinenleri yenileme ve
gevşeyenleri kuvvetlendirme, kırılanı onarma bu faydaların en büyüğü, derecesi en
yüksek ve makamı en yüce olanıdır. Çünkü bu, Allah Subhanehu'nun makamını
yükselttiği ve mübarek kıldığı kardeşliği koruma çabasıdır. Allah Subhanehu şöyle
buyurur: (Mü'minler ancak kardeştirler.) (49/el-Hucurat/10) Bu kardeşliği
muhafaza etmek ve haklarını yerine getirmek, ümmet binasını korumak için en
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belirgin vasıtadır. Böylece ümmet binası, zamanın felaketleri ve yıkıcı unsurlar
karşısında dimdik ayakta kalır. İzzet ve üstünlüğü, yeryüzünün halifeliği bu şekilde
gerçekleşir. Bu, Allah Subhanehu'nun kullarına değişmeyen ve bozulmayan bir hak
sözle vadettiğidir. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Allah, sizlerden iman edip
iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim
kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için
beğenip seçtiği dinlerini (İslam'ı) iktidar yapacağını, önceki korkularını
güvene çevireceğini vadetti. Onlar Bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın
ibadet etsinler. Bundan sonra artık kim inkar ederse, onlar fasıkların ta
kendileridirler.) (24/en-Nur/55)
Hacc yapan müslümanın bu şuuru hissetmesi bu dinin kuvvetinin sırrıdır. Bu kuvvet,
Alemlerin Rabbi Allah'ı birleme üzerine kurulu bir birliktelikte kendini gösterir. Hacc
ibadetlerinin her biri, tevhidi seslendirir ve hacc yapan kimse, haccın her durağında
tevhidi ilan eder. Bu da; derin bir anlayışla, yorulmak bilmeyen ve acizliğe düşmeyen
ya da saflığını bıkkınlıkla kirletmeyen sürekli bir amel ile bu kuvveti korumayı
sağlayacak vasıtaları üretmeye ve onu hakkıyla gözetmeye sevkeder. Bu nedenle,
Allah'ın evini haccedenlerin, hacc ibadetlerini yapmak için geldiklerinde ufuklarının
genişlemesi ve anlayışlarının, haccın faydalarını idrak edecek kadar yükselmesi
gerekir. Satırlara yayılmış bilgiler ve kalpleri heyecanlandıran beklentiler olmaktan
çıkıp iz bırakan, etkisi geniş olan ve ileriye uzanan canlı bir gerçeğe dönüşmelidir.
Hacc yapan kimse telbiye getirirken, mahluka ibadetten kurtulup emrine icabet
ederek ve hükmüne boyun eğerek Allah azze ve celle'ye kulluğa eriştiğini
hissetmelidir.
Allah'ın, Halili İbrahim aleyhisselamın diliyle yaptığı çağrıya katıldıktan sonra
bölünmeye ve ümmetin mensupları arasında ayrılığa davet eden şeytanın çağrısına
müslümanın katılmaması gerekir. Müslüman; rahmet ve mağfiret makamlarında,
Beytullah'ı haccederken ve hacc ibadetlerini yerine getirirken ilan ettiği iman
sloganından başka slogan edinmemelidir ki topukları üzerine geri dönen ve Allah'a
verdiği sözü bozan kimse gibi olmasın.
Ey Allah'ın kulları! Allah'dan korkun ve Beytullah'ı haccetme münasebetiyle
gerçekleştirdiğiniz bu mübarek ziyareti hakkıyla değerlendirin. Bu ziyarette manevi
kazanç elde etmeye, haccın faydalarına tanık olmaya çalışın. Bu faydalar, Rabbinize
yaklaştıracak ibadet ve itaattir. Hacc, her alanda bu ümmetin yararı için İslam
ülkelerinden bir çoğunu yakan zulüm ateşini ve uykuları kaçıran baskıyı defetmek
için birleşme ve dayanışmadır.
Hayali ve sözde faydalardan kendinizi uzak tutun ki amelleriniz kabul edilsin, Allah'ın
rızasına ve bağışlamasına nail olun. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım: (Hacc,
bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hacc esnasında
kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek
yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ahiret için azık edinin! Bilin ki
azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden sakının!) (2/elBakara/197)
Allah beni ve sizleri Kitabı'nın hidayetiyle ve Rasulü'nün sünneti'yle faydalandırsın.
Bu sözümü söyler, Yüce Allah'dan kendim için, sizler için ve tüm müslümanlar için
her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan bağışlanma dileyin. Şüphesiz
O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
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Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz.
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ım! Kulun ve rasulün olan
efendimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabına, tabiîne ve iyilikle onlara uyanlara salât
ve selam eyle!.
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Şüphesiz haccın faydaları gözardı edilmemesi
gereken büyük fırsattır. Nasıl olmasın; Allah Subhanehu haccı farz kıldığını
bildirmiştir. İnsanların faydalara tanık olması için onlara haccı ilan etmesini Halili
İbrahim aleyhisselam'a emretmiştir. Nasıl olur da bu yüce gaye gözardı edilir?
Ümmet, bu ibadetin faydalarından yüz çevirirse ve bu hayra sırtını dönerse muradına
ne zaman ulaşır?!
Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!.. İslam'ın bu yüce esasının ve değerli
buluşmanın sağladığı fırsattan yararlanın ki kazanan ve kurtuluşa erenlerden olun.
Aydınlatıcı bir ışık kaynağı olan müjdeleyici ve uyarıcı peygambere salât ve selamda
bulunun. Bu, size Allahın Kitabı'nda emredilmiştir.
Allah Subhanehu şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere
salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.)
(33/el-Ahzâb/56)
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Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz.
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet
ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. Allah O'na, temiz ailesine,
mü'minlerin anneleri olan eşlerine ve ashabına, tabiîne ve din gününe kadar iyilikle
onlara uyanlara salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.
(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar
olarak can verin.) (3/Âl-i Imran/102) (Ey insanlar! sizi bir tek nefisten
yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve
kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık haklarına
riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.)
(4/en-Nisa/1) (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söyleyin ki,
Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve
Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71)
Bundan sonra...
Ey insanlar!.. Şüphesiz Rabbiniz nefislerinizde olanı bilir. Bu nedenle O'ndan sakının.
Hiçbir işiniz O'na gizli kalmaz. O'ndan korkun ve O'nu gözetin. O isimleri ve sıfatları
ile kendini size tanıtmıştır. İhsanı ve nimetleri ile size kendini sevdirmiştir. O, takva
sahiplerini sever. Bu nedenle takvaya koşun. İhsan sahiplerini sever, bu nedenle
ihsanda bulunun. Sabredenleri sever, sabredin. Tevekkül edenleri sever, eğer
inanıyorsanız O'na tevekkül edin. O'na hamdederek, O'nu tüm noksan sıfatlardan
tenzih ederiz. Kim O'ndan hidayet isterse, ona hidayet eder. Kim de O'na güvenirse
Allah ona yeter.
Ey mü'minler! Beytullahı haccetmeye gelenler!
Bir konu var ki, insanoğlunu ilgilendiren konuların en önemlisidir. Bir görev var ki,
mükelleflerin görevlerinin esasıdır. Hatta o Allah'ın izniyle beşeriyetin hayatındaki,
davranışlarındaki, duygularında ve ilişkilerindeki en büyük etkendir. İnsanoğlunun
yemeye ve içmeye olan ihtiyacından daha çok gereksinim duyduğu bir ihtiyaçtır. Bu
kainatın, düzenini koruyan, gidişatını kontrol altında tutan, ondaki bozuklukla
dünyanın düzeninin bozulduğu şeydir o... Ondaki sapma ile beşeriyet karanlık
dehlizlerde, kötülük yollarında kaybolur. Bu el-Vahid, el-Kahhar olan Allah'a ibadet
konusudur. O'na hamdeder ve O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. O'nun ismi
mübarektir, şanı yücedir ve O'ndan başka ilah yoktur. Hiçbir durumda insandan
ayrılmayan kaçınılmaz bir olgudur. İnsanların yaşantısında, her zaman ve her
mekanda ibadet kaçınılmaz bir gerçektir. İbadet kaçınılmazdır; çünkü insanda bir
ihtiyaç, yoksulluk ve zayıflık vardır. İnsan bir üçüncüsü olmayan iki durumla karşı
karşıyadır. Ya el-Vahid, el-Kahhar olan Allah'a boyun eğer, itaatkar bir muvahhid,
mutlu ve huzurlu bir insan olur. Ya da, putlar, heva ve şehvet, mal ve zevkler,
kanunlar ve liderler, örfler ve cemaatler, kendisine haddi aşacak şekilde aşırı
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bağlanılan sevgili ve önderler gibi bir çok batıl ilahlara boyun eğer ve onların esiri
olur. (Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir
tek Allah mı?) (12/Yusuf/39) ((Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini
(hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i
(İsa'yı) rabler edindiler.) (9/et-Tevbe/31) (Kendi hevasını ilah edinmiş,
bilgisine rağmen Allah'ın kendisini şaşırtmış olduğu, kulağına ve kalbine
mühür vurduğu, gözü üzerine de perde gerdiği kimse hakkında ne
dersin? Artık buna, Allah'dan başka kim hidayet verebilir? Hiç öğüt
almaz mısınız?) (Kendi hevasını ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ın
kendisini şaşırtmış olduğu, kulağına ve kalbine mühür vurduğu, gözü
üzerine de perde gerdiği kimse hakkında ne dersin? Artık buna,
Allah'dan başka kim hidayet verebilir? Hiç öğüt almaz mısınız?) (45/elCasiye/23)
Ey müslümanlar! Rahman'ın misafirleri!.. Apaçık ve hak hükümdar olan Allah'a
ibadet etmek, beşeriyetin, şehvetlere garkolmasını engelleyen dizgindir. Milletlerin,
Allah'ın şeriatına isyan etmesinin önüne geçen yoldur. Gerçek ibadet, Allah'ın izniyle
nefsi harekete geçirir ve nefis; hakkın, iyiliğin ve mutluluğun yollarında ilerler.
Gerçek ibadet, kuvvetler ve sistemler, kişiler ve olaylar karşısında insanlığı küçük
düşmekten kurtarır. Aynı şekilde hurafelerin, kuruntuların ve asılsız inanışların
zilletinden kurtarır. İbadette bozukluk olması, tartışmasız beşeriyetin düzeninin
bozulmasına yolaçar.
İslam ümmeti! Rahman'ın misafirleri!.. İnsan için; Rabbine, yaratıcısı ve
hükümdarına; hak ilah, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, elAziz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, bilinen ve bilinmeyen her şeyi bilen Allah'a ibadeti
yerine getirmesinden başka hürriyet ve mutluluk yoktur. (De ki: "Allah her şeyin
Rabbi iken ben O'ndan başka Rab mi arayacağım?") (6/el-Enam/164) (De
ki: "Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'dan başkasını mı dost edinecek
mişim? O yediriyor ama yedirilmiyor.") (6/el-Enam/14) (Dedi ki: "Ben sizin
için Allah'dan başka bir ilah mı arayacak mışım?") (7/el-Araf/140)
Bu ibadetle hürriyet kazanılır. Kul, bu boyun eğme ile izzet basamaklarında yükselir,
yükselişi boyun eğmesi ölçüsünce olur. Kişi, ibadetini güzelce ve ihlas ile yapınca
insani olgunluk basamaklarında yükselir. Hayatının bir değeri, yaptığının bir tadı
olur. Nasıl ki gerçek zenginlik, gönül zenginliği ise, gerçek hürriyet de kalbin
hürriyetidir. Ve gerçek kölelik kalbin köleliğidir.
Ey din kardeşleri!
Durum böyle ise, ibadet nedir? Nasıl yerine getirilir? İbadet; Allah'ın sevdiği ve razı
olduğu, kalp, dil ve azalar ile yapılan sözlerin ve davranışların genel adıdır. Kulluk
(ibadet); Allah'a boyun eğerek O'na itaat etmektir. İbadetle sorumlu sayılan kişi
(mükellef) Allah'a itaat ederek ve O'nu yücelterek, nefsî isteklerinin tersine
davranışta bulunur. Gerçek ibadet, görünen bir takım hareketler, kalpteki inanç ve
ruhtaki huzurdur. Kalbin kulluğu ile azaların kulluğu bu şekilde birbirine uyar.
İbadette sevgi ve boyun eğme mutlaka bir arada bulunmalıdır. Kul, Rabbini her
şeyden daha çok sever ve her şeyden daha çok yüceltir. Halis sevgi, tamamen boyun
eğme; ancak ortağı olmayan Alemlerin Rabbi Allah için yapılır. Şüphesiz ibadet;
teslim olma, boyun eğme, emirleri yerine getirerek ve yasakları terkederek Allah'ın
çağrısına katılma esası üzerine kurulmuştur. (Allah ve Rasulü bir işi hükme
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bağladığında hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadına o işlerinde
istediklerini yapma hakları yoktur.) (33/el-Ahzab/36)
Ey din kardeşlerim!
İbadetin temeli Allah subhanehu'nun kendisi hakkında, isim ve sıfatları hakkında,
melekleri ve gayb hakkında, peygamberler ve indirdiği kitaplar vasıtasıyla
bildirdiğine doğru şekilde inanmaktır. İbadette Allah'ı birlemek ve O'na ortak
koşmamaktır. Bununla birlikte kalbinde Allah'a tevekkül taşımak ve O'na
yönelmektir. O'ndan korkmak ve O'nun katındakini ümit etmektir. Dini O'na has
kılmaktır.
Daha sonra namaz, zekat, oruç,hacc, ana-babaya iyilik, akrabaları ziyaret, emaneti
yerine getirme, anlaşmalara sadakat; komşuya, yetime, fakire, yolda kalmışa,
insanlardan ve hatta hayvanlardan ihtiyacı olana, her türlü iyilikte bulunma gibi
azalarla yapılan ibadet çeşitleri gelir. Ardından Kur'an-ı Kerim okumak ve zikir gibi
dil ile yapılan ibadetler gelir. Hakkı söylemek, güzel söz, iyiliği emretmek ve kötülüğü
engellemek, ilim öğrenmek ve öğretmek, gizli ve açık kötülüklerden sakınmak,
haramlardan kaçınmak; kibirden, riyadan, kendini beğenmişlikten, çekememezlikten,
iki yüzlülükten, dedikodudan, laf taşımaktan ve Allah'ın yasakladığı her şeyden uzak
durmak da ibadettir.
Gerçek kulluk (ibadet) dinin bütünüdür. Cebrail aleyhisselam, Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem'e; İslam, iman ve ihsan hakkında sorular sorar. O gittikten
sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerine "Bu Cibril'dir, size
dininizi öğretmek için geldi" buyurur.
Ey din kardeşleri!.. Kulluk makamı, makamların en şereflisi ve isteklerin en yücesidir.
Allah'a ibadetle, Allah'ın melekleri şereflenmiştir. (Bilakis onlar mükerrem
kullardır. Sözleri ile O'nun önüne geçemezler; onlar O'nun emri
gereğince iş görürler.) (21/el-Enbiya/26-27) (Göklerde ve yerde kim varsa
O'nundur. O'nun yanında olanlar ise O'na ibadete karşı büyüklenmezler
ve usanmazlar. Gece ve gündüz aralıksız tesbih ederler.) (21/el-Enbiya/1920) Kulluk makamı, Allah'ın peygamberleri için de şeref makamıdır. Ve onlar, kulluk
derecesinde ibadetle sorumlu tutulanların en yüceleridir. (Seçtiği kullarına selam
olsun) (27/en-Neml/59) (Andolsun ki peygamber kullarımıza sözümüz
verilmiştir: Muhakkak onlar zafere ulaşacaklardır.) (37/es-Saffat/171-172)
(Güçlü ve basiretli kullarımız, İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.)
(38/Sâd/45) Çok sabırlı biri olan Eyyüb aleyhisselam hakkında Rabbi'nin şu
tanımlamasına kulak verin: (Gerçekten Biz onu sabredenlerden bulduk. O ne
güzel kuldur. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.) (38/Sâd/44) Kendisinden
sonra hiç kimsenin ulaşamadığı bir mülkün sahibi olan Süleyman aleyhisselam
hakkında ise Rabbi şöyle buyurur: (Ve Biz Davud'a Süleyman'ı lutfettik. O ne
güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.) (38/Sâd/30) İnsanlardan bir
kısmının ilahlık makamına çıkarttığı İsa aleyhisselam hakkında, Allah azze ve celle
şöyle buyurur: (O, ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur.) (43/ezZuhruf/59) Rasullerin en üstünü ve nebilerin en şereflisi nebimiz Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince; Rabbi O'nu ikram makamlarının en yücesinde,
geceleyin Beytu'l Makdis'e yürütülmüş ve oradan semaya yükseltilmiş iken kul olarak
tanımlamıştır. Allah subhânehu şöyle buyurur: (Kulunu geceleyin Mescid-i
Haram'dan çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götüren (Allah)
76

noksan sıfatlardan münezzehtir.) (16/İsra/1) Ve şöyle buyurur: (Kuluna
vahyettiğini vahyetti.) (52/en-Necm/10)
Peygamberler (Allah'ın salât ve selamı hepsinin üzerine olsun), kulluk makamlarının
en üst derecesindedirler. Peygamberlerden sonra Allah'ın salih kullarının en üstünleri
sıddîklar, şehitler, mücahitler, alimler, iyilik ve ihsan ehli insanlardır. Onlar bu
makamlarda aralarındaki farkı yalnızca Allah'ın bildiği çeşitli derecelerdedir.
Yaratılmışların en mükemmeli, en üstünü ve en yücesi, Allah'a en yakın olanı Allah
azze ve celle'ye kulluğu en mükemmel, en doğru ve en kuvvetli olanıdır.
İslam ümmeti! Beytullah'ı haccetmeye gelenler!.. Derecelerinin ve makamlarının
farklılığına rağmen Allah'ın kullarından istenene bakınca inançta ve ibadette, âdâpta
ve ahlakta bir kapsamlılık ve incelik görülmektedir. (İman eden kullarıma söyle:
Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli
ve açık harcasınlar.) (14/İbrahim/31) (Kullarıma söyle sözün en güzelini
söylesinler.) (17/İsra/53) (De ki: "Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan
kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün
günahları bağışlar.") (39/Zümer/53) Allah'ın salih kullarının en üstün
niteliklerinden ve güzel huylarından biri de Allah azze ve celle'nin şu ayette
buyurduğudur: (Rahman'ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile
yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında "Selam" derler.)
(25/el-Furkan/63) Rukû ve secde ederek Allah'a ibadet ederler. (Gecelerini
Rablerine secde ve kıyamda geçirirler.) (25/Furkan/64) Cehennem azabından
korkarlar. (Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun
azabı gelip geçici değil, devamlıdır.) (25/Furkan/65-66) Tevhidi hakkıyla
yerine getirip şirkten uzak dururlar ve büyük günahlardan kaçınırlar. (Yine onlar ki
Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı
cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler.) (25/Furkan/68) Onlar,
şeytandan ve vesveselerinden korunmuşlardır. (Şüphesiz kullarım üzerinde
senin bir hakimiyetin yoktur.) (15/el-Hicr/42) Yeryüzünde etkin ve mirasçı
kılınmışlardır. (Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: "Yeryüzünde iyi
kullarım mirasçı olacaktır" diye yazmıştık.) (21/el-Enbiya/105)
Allah'ın kulları! Beytullah'ı haccetmeye gelenler!.. Samimi kulluk ile ruh yücelir,
kulun eğilimleri ve şehvetleri kötülükten arınır. İyilik yönü kötülük yönüne ağır
basar. Kulun Rabbi önünde duruşu; O'nun her şeyi bildiğinin ve büyüklüğünün
farkında oluşu tam olarak gerçekleşir. Doğru bir şekilde yapılan ibadetin kişinin
nefsinde büyük bir etkisi vardır. Kalpte huzur uyandırır. Kulluk; insanın mutluluğa,
Allah'ın rızasına ve cennetine erişebilmek için bu dünyada elde edebileceği en büyük
vasıtadır. Kudsi hadiste şöyle buyurulur: "Ey ademoğlu! Kendini ibadetime ver
ki göğsünü zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Böyle
yapmazsan kalbini meşguliyetle doldururum ve fakirliğini gidermem." Bu
hadisi İbni Mâce, Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla sahih bir senetle rivayet
eder.
Kalp ibadet ve ihlasın tadını alırsa bundan daha tatlı ve lezzetli bir şey daha bulmaz.
Rabb olarak Allah'ı, nebi ve rasül olarak Muhammed'i seçen imanın tadını alır.
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım: (Kullarım sana beni sorduğunda
(de ki): "Ben çok yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık
veririm." O halde onlar da çağrımı kabul etsinler, bana iman etsinler;
umulur ki doğru yola ulaşırlar.) (2/el-Bakara/186)
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Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in
sünnetinden faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Allah'dan kendim için, sizler için ve
tüm müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan
bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve rahmet edendir.
Rasullerine bildirdiğini bize din olarak sunan Allah'a hamdolsun. O'na hamdeder ve
O'na şükrederim. O'na iman eder ve O'na tevekkül ederim. Ancak O'na ibadet eder ve
ancak O'ndan yardım isteriz. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir
ve ortağı yoktur. Alemlerin Rabbidir. Ve şehadet ederim ki, efendimiz ve nebimiz
Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. Önceden gelen ve sonradan gelecek olan tüm
insanların efendisi, cennette yüzleri parlayacak cennet ehlinin lideridir. Allah O'na,
ailesine, tüm ashabına, tabiîne ve din gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salât ve
selam eylesin; onları mübarek kılsın.
Bundan sonra... Ey müslümanlar!.. Kulluğun tam olarak yerine getirilmesine ve
ibadetin en güzel şekilde yapılmasına yardımcı olan faktörlerden biri de kalbin o an
başka bir şeyle meşgul olmaması ve niyetin Allah için olmasıdır. Kalbin ibadet anında
ve ibadet haricinde Allah'a kulluğu hatırlamasıdır. Bu hatırlama, kalbi yumuşatan ve
huşu veren bir nehir gibidir. Böylece -Allah korusun- kalp katılaşmaz.
Ey müslümanlar!.. Her ibadet için kendine uygun bir hazırlık vardır. Namaza
hazırlık; güzelce abdest almak, camiye huzur ve vakar ile yürüyerek erkenden
gelmektir. Bununla birlikte psikolojik olarak da namaza hazırlanmak gerekir. Hacca
ve umreye hazırlık; emanetleri ve alınan hakları sahiplerine vererek, helal kazancı
gözeterek, salih yol arkadaşları seçerek ve yolculuk âdâbına uyarak yapılır. Bu ve
benzeri şeyler, ibadet ile kastedilenin yerine gelmesine yardımcı olur. Ayrıca her
ibadette kalbi meşgul eden şeylerden uzak durmak gerekir. Kalp, dünya ile ilişkili
düşüncelerden kurtularak bütünüyle Rabbine bağlanmalıdır.
Şu da bilinmelidir ki, Rabbimiz azze ve celle'ye ibadet edenlerin ibadetinin bir faydası
yoktur, isyan edenlerin isyanının da bir zararı yoktur. Kudsi hadiste şöyle buyurulur:
"Ey kullarım! Bana zarar verme mevkisine ulaşamazsınız ki bana zarar
veresiniz! Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki bana
menfaat sağlayasınız. Ey kullarım! Şayet sizlerin öncekileri, sonrakileri;
insanlardan olanları, cinlerden olanları hepsi de sizden en muttaki bir
insanın kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümde hiç bir şeyi zerre
miktar artırmazdı. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve
sonrakileriniz, insanlardan olanlarınız, cinlerden olanlarınız sizden en
facir bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümde zerre
kadar bir eksiklik oluşturmazdı." Bu hadisi, Müslim rivayet eder.
Allah subhânehu hiç bir şeye ihtiyacı olmaması ile birlikte takvâ sahiplerini sever,
ihsan sahiplerini sever, sabredenleri sever, tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever.
Allah'dan hakkıyla korkun ki Allah da size rahmet etsin. O'ndan, zikri ve şükrü için,
O'na güzelce ibadet edebilmek için yardım dileyin.
Sonra rahmet ve hidayet olarak gönderilmiş peygamberiniz Muhammed'e salât ve
selamda bulunun. Şüphesiz Allah, Kitabı'nda sizlere bunu emreder ve şöyle buyurur:
(Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman
edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56)
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Nefis Muhasebesi
Şeyh Usame el-Khayyât
24.12.1422 hicri
Durumları döndüren ve işleri çeviren Allah'a hamdolsun. O, doğunun ve batının
Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. İzzet sahibi ve çokça bağışlayıcıdır. Asırlar geçse
ve zaman akıp gitse de O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ederek O'na hamdederim. O,
Hayy ve Kayyûm'dur. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve
ortağı yoktur. Ceza, diriliş ve dönüş gününün sahibidir. Ve şehadet ederim ki nebimiz
Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. O, insanların tümüne hidayet ve nur olarak
gönderilmiştir. Allah'ım! Kulun ve rasulün, efendimiz Muhammed'e, ailesine ve Allah
için ihlas ile amel işleyip başarısız olmayacak bir ticaret ümit eden sahabilerine salât
ve selam eyle!..
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları! (Allah'dan korkun. O'na yaklaşmaya yol
arayın.) (5/el-Maide/35) (Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı
(şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın.) (35/el-Fatır/5)
Ey müslümanlar!.. Şüphesiz ki veda duruşu endişeleri harekete geçirir ve üzüntüleri
canlandırır. Çünkü bu duruş, yolculuğa eşlik eder ve bitişi ilan eder. Ey Allah'ın
kulları!.. Ömürden bir tam yıl daha geçti. Bu yılda durumlar değişti ve eceller yaklaştı.
Ümmetin başına uykuları kaçıran, akılları şaşkına çeviren ve kalpleri kurutan belalar
geldi. Günlerin ve gecelerin geçmesi oyun ve eğlenceye dalmış gafiller için bir günün
gidip diğerinin gelmesinden başka bir şey değilse de şüphesiz bu olay basiret
sahiplerini ibret almaya sevkeden canlı faktörlerden biridir. Ders almayı ve
hatırlamayı sağlayan kaynaklardan sürekli kendisini yenileyen bir kaynaktır. Hasan
el-Basri rahimehullah'ın şu sözü bunu en güzel şekilde açıklar ve tasvir eder: "Ey
ademoğlu! Sen ancak bir kaç günsün. Bir gün geçip gidince senin de bir kısmın gitmiş
olur."
Ey Allah'ın kulları!.. Bu, kişinin kendisini gözden geçirmesi ve nefis muhasebesi
yapması için yapılan bir duruştur. Ticaretinden şüphe eden bir tüccarın duruşu gibi
bir duruştur. Görmez misiniz ki o; kendine belirli bir vakit ayırır, karına ve zararına
bakar. Sebepleri araştırır, doğrularını ve hatalarını düşünür!..
Şüphesiz, şuurlu müslümanın bu yola koyulması maksatlarının şerefini, hedeflerinin
yüceliğini ve gayelerinin mükemmelliğini artırır. Çünkü bu; ticareti başarısız ve
piyasası durgun olmayan, karı bitmeyen gerçek kazancı korumaya çalışmaktır. Çünkü
bunlar, Allah subhanehu'nun kendisine yüce bir mekan ve değerli bir makam verdiği,
başkalarına üstün kıldığı kalıcı salih amellerdir: (Servet ve oğullar, dünya
hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbi nezdinde hem sevapça
daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.) (18/el-Kehf/46) Bu
nedenle; bu gözden geçirme olayına önem vermek ve bu muhasebeye istekli olmak
akıllı insanların davranışıdır. Uyanık insanların alışkanlığı, olgun insanların metodu
ve alçak gönüllü insanların yoludur. Hayatın oyun ve eğlencesi, süsü ve zineti onları
bundan alıkoymaz. Hayatın devrelerini, isteklerini elde ederek, emellerine ulaşarak
ve hatalardan korunarak büyük bir nasiple tamamlarlar.
Gözden geçirme ve muhasebenin daha iyiye ve mükemmele gitme ile sağlam bir
ilişkisi vardır. Gözden geçirme ve muhasebe, kişiye eksik ve kusurları, hata
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faktörlerini gösterir. Kişinin azmi doğru ve niyeti ihlaslı olursa, yolu aydınlık olur ve
bütün bunlar amelini tasdik ederse Allah'ın tükenmeyen yardımı gelir. Ona güzel son
kazandırır, durumunu düzeltir ve muradına ulaştırır.
Ey Allah'ın kulları! Durumunu gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak, bir
takım kişilere ya da gruplara has bir ihtiyaç değildir. Bilakis ümmet bütünüyle buna
muhtaçtır. Bir yıla veda edip yeni bir yılı karşılarken kesinlikle ümmetin bu
muhasebeye ihtiyacı vardır. Fakat ümmetin durumunu gözden geçirmesinin sınırları
daha geniştir. Bu muhasebe daha kapsamlı olur ve faydası daha büyüktür. Çünkü bu,
olaylara daha kapsamlı bir bakıştır. Belaları, bilinçli bir şekilde incelemektir. Eski ve
modern tarihi dolduran dersleri ve ibretleri dikkatle okumaktır. Bundan sonra da
gidişatın düzeltilmesi, eğriliklerin doğrultulması için hızla çalışmaktır. Kur'an ve
sünnet üzerine odaklanmış ve onların nuruyla aydınlanan güçlü bir İslami hayatın
yeniden dirilmesine giden yolun açılması için gayret etmektir.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım: (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve
herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'dan korkun, çünkü Allah,
yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da
onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan
çıkan kimselerdir. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli,
isteklerine erişenlerdir.) (59/el-Haşr/18-19-20 )
Allah beni ve sizleri Kitabı'nın hidayetiyle ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in
sünnetiyle faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Yüce Allah'dan kendim için, sizler için
ve tüm müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan
bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz.
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ım! Kulun ve rasulün
Muhammed'e, ailesine ve ashabına salât ve selam eyle!.
Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Allah'dan hakkıyla korkun!.. Günlerin geçmesi
ve yılların tükenmesi sizin için güzel bir ders olsun. Bilin ki, vakitler hazinelerdir.
Herkes gözlerin korkudan açıldığı ve insanların Alemlerin Rabbi için ayağa kalktığı
günde muhtaç olacağı hazinesine ne koyduğuna iyi baksın!
Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!.. Sevgili peygamberimize salât ve selam
getirin. Çünkü Allah'ın Kitabı'nda bu size emredilmiştir. Allah subhanehu şöyle
buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey
iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56)
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İslam, Rahmet ve Kuvvet Dinidir
Şeyh Salih b. Humeyd
13/02/1423 Hicri - 26/04/2002 Miladi
Allah'a hamdolsun. Lütfu geniş ve bolca sevap veren Alah'a hamdolsun. O, dilediğini
seçer ve tevbe edeni hidayete erdirir. O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ederek O'na
hamdederim ve O'na şükrederim. O; bolca nimet bağışlar ve hesapsız ihsan eder.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Kerem
sahibidir, karşılıksız verendir. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz
Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. Allah; O'nunla peygamberleri sonlandırmış
ve O'na en şerefli kitabı indirmiştir. Allah O'na salât ve selam eylesin, O'nu mübarek
kılsın! İnançları açıklamış ve hükümleri belirlemiş, güzel ahlak ve edep kuralları
koymuştur. Allah O'nun temiz ailesine ve iyi insanlar olan sahabilerine -ki onlar ne iyi
bir aile ve ne iyi bir ashaptır-, tabiine ve din gününe kadar onlara iyilikle uyanlara
çokça salât ve selam eylesin!..
Bundan sonra... Ey insanlar!.. Sizlere ve kendi nefsime, Allah azze ve celle'den
hakkıyla korkmayı tavsiye ederim. Allah'dan hakkıyla korkun ki, Allah'da size rahmet
etsin. O'ndan hakkıyla korkarak dereceler elde edilir ve ameller arındırılır. Geçici
hayatınızda, ebedi karargahınız için azık edinin. Sizler, mühlet verilen dönemdesiniz.
Dünya, kandırıcı ve aldatıcıdır. Ve ölüm, kaçınılmaz olarak gelecektir. Ecel yakın ve
yükler ağırdır. Günler tükeniyor. Bu nedenle, ömrünüzün kısa saatlerini
değerlendirin. Katı kalpli insanlar, sonunda pişman olacaklar. Günahların kirini,
ibretlerin feyziyle yıkayın. İnsanların uzun süre durmaktan sarhoş gibi olduğu,
dehşetinden şaşkına döndüğü pişman olunacak o günü hatırlayarak kalbinizi
yumuşatın. (O günde, hiçbir şeyiniz gizli kalmaksızın arzolunursunuz.)
(69/el-Hâkka/18)
Ey Müslümanlar! İslam geldiğinde yeryüzündeki milletler, çeşitli tamahlar nedeniyle
sayılamayacak kadar çok savaşla birbirine girmişti. Geçmişte büyük devletler
arasında yaşanan savaşlar; bazen birinin lehine, bazen de diğerinin lehine gelişen bir
rekabet içerisinde geçiyordu. O savaşlarda orduları tükendi. Halkları, çılgınca
maceralar altında ezildi. Bu savaşların çıkış nedeni, büyük tamahlardan başka bir şey
değildi. Fitilini, genişleme ve keyfi davranışlarla övünme arzusu ateşliyordu. İslam ve
İslam uygarlığı geldiğinde, dünyaya orman kanunları hakimdi ve vahşet kuralları ile
yönetiliyordu. Güçlü, zayıfı öldürüyor; silahlı, silahsızı gasbediyordu. Savaşlar, hiçbir
sınırlama olmadan yapılıyordu. Güçlü olan herkes, güçsüz milletlerin toprağını işgal
etmek, ordularını yenmek ve inançlarında onlara baskı yapmak için atına binip
silahını çekiyordu. Çirkin bir savaş başlatıyor ve güçsüz insanların üzerinde, alevi bol
bir ateş yakıyordu.
O dönemdeki araplara gelince, onları da baskınlar yiyip bitirmişti. Savaş onlar için
doğal bir şey olmuş; adam öldürme, aralarında adet haline gelmişti. Öyle ki, uzakta
baskın yapacak yer bulamazlarsa yakınlarındaki yerlere baskın yaparlardı. Hiç
kimseyi bulamazlarsa, kendi kardeşlerine baskın düzenlerlerdi. O karanlık çağlarda
ve kötü şartlarda, İslam pınarı fışkırdı. Katı kalpler yumuşadı. Dünya; imanı,
güvenliğin ikizi ve İslam'ı, barışın yoldaşı sayan bir dine yöneldi. Nefislerin tamahları
sınırlandı, şeytanın vesveseleri kurudu, haklara saldırı azaldı. İman ehline şöyle
seslenildi: (Ey iman edenler! Hep birden barışa (İslam'a) girin!) (2/elBakara/208)
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İlk yıllarda İslam, bu ruh ve ilkelerle yayıldı. Bir asırdan az bir sürede, yeryüzünün
doğusuna ve batısına ulaştı. Şu kesinlikle bilinen bir şey ki; o dönemde
Müslümanların, halkları dinlerini terketmeye zorlayacak ve fethettikleri ülkelerde
hüküm kuracak sayıda kuvvetleri, askeri donanımları, iletişim teknikleri ve ulaşım
araçları yoktu. İslam hak din olmasaydı; uygarlık, barış ve adalet dini olmasaydı;
fethedilen ülkelerin halkları İslam'ı kabul etmez ve Kur'an'ın dilini öğrenmezdi. Onlar
ancak; İslam'da gördükleri, dünya ve ahiret mutluluğuna götüren hak ve adaletten
sonra Müslümanlara boyun eğdiler.
Şüphesiz İslam, yaratılışa uygun bir dindir. En belirgin özelliği; hakkı yaymak, iyilik
yapmak ve insanlara doğru yolu göstermektir. (Sizden hayra çağıran, iyiliği
emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar,
kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.) (3/Âl-i Imrân/104) (Ey iman edenler!
Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa
eresiniz.) (22/el-Hacc/77) İşte bu İslam gerçeğidir. Uluslararası arenada ve
devletler arası toplantılarda bilinmesi gereken görevidir.
Ey Müslümanlar!.. İslam amaç olarak bir milleti bırakıp diğerinin çıkarını gözetmez.
Diğerinin aleyhine bir halkın kalkınmasını da hedeflemez. Onun ya da bunun bir
toprağa sahip olmasını veya idaresini hiç önemsemez. Bilakis İslam'ın hedefi ve
amacı, tüm insanlığın mutluluğu ve kurtuluşudur. İnsanlar arasında hak ve adaleti
yaymaktır. Bunun dışındaki her yönelmin ve hedefin İslam'da değeri yoktur. daha da
ötesi bu yönelimler, zulüm içeriyorsa ve hak yemeye sevkediyorsa işte o zaman onlara
karşı konulmalıdır. (Fitne kalkıncaya ve din (egemenlik) yalnız Allah'ın
oluncaya kadar onlarla savaşın!) (2/el-Bakara/193) Yeryüzünün hepsi
Allah'ındır ve Allah'ın salih kulları ona mirasçı olur.
İslam ümmeti!.. İslam; rahmet, adalet ve barış dini olduğu kadar aynı zamanda
haksızlığı reddetme ve güç dinidir. Çünkü İslam; hayatın gerçeklerini gören,
yaratılmışlara tabiatlarına göre davranan pratik bir dindir.
İnsan tabiatında mücadeleye ve rekabete girmeye doğru bir eğilim vardır. Bu nedenle
İslam; adaletinin ve rahmetinin yanında hakkı koruyan, adaleti yerleştiren, iyilik
eken ve barış yayan bir güç hazırlanmasını da emretmiştir. Çünkü adaletli güç,
barışın sağlanmasının en önemli garantisidir. İslam; insanlardan barışı, "hazırlık
yapmadan oturmak" olarak algılamamalarını istemiştir. Çünkü dünyada barışın
değerini bilmeyen ve başkalarının, kendi ülkelerinde huzur ve güven içerisinde hür
bir şekilde yaşamasına değer vermeyen insanlar da vardır. Bu nedenle Müslümanlara,
kuvvet hazırlamaları ve gerekli donanıma sahip olmaları emredilmiştir. Burada
emredilen kuvvet, kapsamlı bir kuvvettir. Ekonomik, siyasi, toplumsal, askeri, ahlaki
ve manevi bütün güç kaynakları bunun için sevkedilir. Bütün bunların öncesinde ve
sonrasında, iman kuvveti ve şeriata sımsıkı sarılma da olmalıdır. (Siz de onlara
karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar
hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanı ve sizin de düşmanınızı ve
bunlardan başka sizlerin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini
korkutasınız.) (8/el-Enfâl/60)
Güçlü millet ve güçlü devlet, güçlü olma sıfatı kendisinde olduğu sürece heybetini
korur. Bu, hayatın üzerine kurulduğu ilahi bir kuraldır. Nüfuzu olmayan hakkın bir
hayrı yoktur. Kendisini koruyan ve kendisine destek veren bir güç etrafını
kuşatmadıkça, hak yerine gelmez. Yeryüzündeki milletler ve devletler; çağın
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gereklerine, zamanın ve mekanın şartlarına göre çeşitli güçlerle ve metotlarla
kendilerini hazırlamayı sürdürmektedir.
Ey Müslümanlar!.. Güç türlerinin biri var ki, özellikle üzerinde durmak uygun
olacaktır. Bu güç, manevi ruh gücüdür. Tarihte üstünlük ve hükümranlık yaşayan
milletlere gözatan, onların bu noktaya, askeri güçten önce eğitimini aldıkları ruh
gücüyle ulaştıklarını görür. Ruh gücü ve maneviyat yüksekliği, Allah'ın izniyle,
dışardan gelecek tehlikelerden korur ve iç güvenliği sağlar. O ülke, güç ve kuvvet
sahibi olur. Bu nedenle, Kur'an'ın buna gereken önemi vermesinde şaşılacak bir şey
yoktur. Nefisleri kahramanlık üzere eğiten ve donanım edinmeye teşvik eden ayetler
inmiştir. Çünkü zafer, korkaklardan ve zayıf insanlardan uzaktır. Ayet-i kerimeler,
nefislere hitap ederek onları korkaklık ve ürkeklik kusurundan arındırır. Onları,
korkakların sonuna karşı uyarır. Allah azze ve celle'nin şu kavlini okuyun ve düşünün:
((Müşriklerin) nasıl (bir ahdi) olabilir ki? Size karşı üstünlük sağlarlarsa,
hakkınızda hiçbir yemin ve hiçbir ahit gözetmezler.) (9/et-Tevbe/8)
Ayet açıkça belirtmektedir ki; korkak insan; hiç kimseye acımayan, hiçbir anlaşmaya
değer vermeyen ve hiçbir hak tanımayan güçlü biri ile imtihan edilir. Cesur insanlar,
kahramanlık alanlarında ölmenin, zillet ve aşağılığa bürünmüş bir yaşamdan daha
şerefli olduğunu isbat etmiş, hikmet sahibi insanlar da bu davranışı doğrulamıştır.
Hür insan ölüme katlanır ama aşağılığa katlanmaz. Delikanlı birinin korkak olarak
ölmesi acizliktendir. Allah'ın Kitabı'ndaki bir başka ayet ise; erkekliklerini inkar eden,
şereflerini toprağa gömen ve kadınlarla oturmayı yeğleyen korkak ve zayıf
insanlardan bir başka grubun daha içyüzünü ortaya çıkarır: (Geri kalanlarla
birlikte olmaya razı oldular.) (9/et-Tevbe/87) Erkeklikten ve şereften nasibi
olmayanlar, yiğitlik gerektiren işlerden kaçınır.
Ey Müslümanlar!.. Maneviyatı güçlendirmek, yeni yetişen nesilleri cesaret ve
kararlılık üzerine, ölümü hafife alma üzerine eğitmekle olur. İşgal altındaki Filistin'de
yaşayan kardeşlerimiz ve evlatlarımız bunun yeterli örneklerini ortaya koymuştur.
Allah onların değerini yüceltsin, şehitlerine merhamet etsin ve hastalarına şifa
versin!.. Kayıplarını telafi etsin. Bizim ve onların düşmanlarına karşı onlara zafer
nasip etsin!..
Haksızlığı reddeden millet, kahramanlar doğuran millettir. Savunma araçlarını
hazırlamak için her türlü çabayı sarfeder. Cimrilik ve rahatlık onu bundan alıkoymaz.
Haksızlıktan uzak olma ve hürriyet açısından milletlerin bir kısmının diğerinden
üstün olması ancak o milletlerin gözüpekliliği ve stoğundaki silahları ölçüsünce
belirlenir. İslam ümmeti düşünceyi, silahı ve izzeti bir araya toplarsa bütün zulümler
ondan uzaklaşır. İzzetli olmak ve haksızlığı reddetmek; ümmetin işlerini yürütme ve
planlarını belirleme görevi verilen kişilerin nefislerine ilk olarak yerleşmesi gereken
yüce bir niteliktir. Haksızlığı reddetmek; o milleti, düşmanı daha kalabalık ve daha
güçlü olsa bile, kendini savunmaya ve sınırlarını korumaya sevkeder. Düşmanının
galip gelme ihtimalini güçlü bulsa bile, erkekçe bir tavır takınır ve şerefini korur.
İzzetli yaşamayı, aşağılık içerisinde yaşamaya tercih ederek nesiller boyu aktarılacak
utanç ve ayıptan sakınır. Düşmanları fitne ister, o ise barış ister. Ümmet; haksızlığı
reddederek güçlü olur, şanlı ve şöhretli olur. Baskı ve zulüm bulutlarını dağıtır.
Hiçbir güce boyun eğmez ve hiçbir saldırıdan korkmaz.
İslam ümmeti!.. Bütün bunlar, manevi güç ve izzet-i nefis ile alakalı şeylerdir. Maddi
güce gelince, bu konuda fazla söze gerek yok! Maddi güç, düşmana karşı savaş
kazanmak için gerekli araçların hazırlanmasıdır. Bu çağda zihinler; bütün
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tasavvurların ötesinde yeni keşfedilen ve icat edilen güç çeşitleri ile, hazırlık ve uyarı
sistemleri ile dolmuştur.
Ey Müslümanlar!.. Kuvvet hazırlığı, savaşın alevlenmesini önler. Hazırlıklı olan
ümmetin hakkını korur. Düşmanın zararından ve hücumundan korunmak, güç
hazırlamakla olur. Bu hedef, Allah azze ve celle'nin şu kavlinde açıkça bildirilmiştir:
(Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen
atlar hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanı ve sizin de düşmanınızı ve
bunlardan başka sizlerin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini
korkutasınız.) (8/el-Enfâl/60) Bu; savaş patlak verince ve alevlenince yapılan
hazırlıktan önce, savaşı önlemeye yönelik bir hazırlıktır.
Evet; bu, silahlı barıştır. Çünkü güçsüzlük, güçlü olanı güçsüzlere saldırmak üzere
kışkırtır. Güçlü olana ve hazırlıklı olana saldıran çok azdır. Saldırsa bile, düşmanının
zafer kazandığı veya ona zarar verdiği çok az görülmüştür. Hazırlığı terketmek
düşmanı üzerine çeker. Ümmetin karşı karşıya olduğu en tehlikeli şey, kendisine
yakın tehlikeden gafil olması ve savunma yapabilecek gücü hazırlamayı ihmal
etmesidir.
Zulmü reddeden millet, bu konuyu ölüm-kalım meselesi kabul etmelidir. Rabbinizin,
Kitabı'nda zikrettiği şu kavlini okuyun: (Kafirler siz silahlarınızdan ve
eşyanızdan gafilken size ansızın bir baskın yapmayı arzu ederler.) (4/enNisâ/102)
Dinimizin en ince öğretilerinden ve adaplarından, en şerefli gayelerinden biri de
şudur: Düşman saldırıdan vazgeçer ve barışa yanaşırsa işte o zaman barışa yönelinir
ve barış kabul edilir: (Onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a
güvenip dayan.) (8/el-Enfâl/61)
Şayet düşman savaşmaktan ve güç kullanmaktan başkasını reddederse güce güçle
karşı konulur. Saldırı ancak karşı saldırı ile geri çevrilir. (Sizinle savaşanlarla
Allah yolunda siz de savaşın, aşırı gitmeyin.) (2/el-Bakara/190) Bizim savaş
adabımızda savaşçı olmayanla savaşılmaz ve ancak saldırgan ile hesaplaşırız.
Bundan sonra ey Allah'ın kulları!.. Milletler ancak, erkeklerinin hedefi küçüldüğünde
zillet çukuruna düşer. Ne zulmü hissederler, ne izzet için başkaldırırlar, ne de şeref
için karşı koyarlar. Zillet ve aşağılıkları ile birlikte cehalete, antipatiye ve bedbahtlığa
sürülürler. Aciz bir insandan, felaketi defetmesi beklenmez; bir gayeye destek vermesi
de ümit edilmez. Aynı şekilde yenilgilere takılıp üzüntüleri yenilemek, ah çekerek
pişmanlık duymak ve birbirini suçlamak akıllı ve hikmetli bir davranış değildir. Bu,
güçlü insanların ahlakı değildir. İzzetli ve gururlu, baskıyı reddeden insanların
davranışı da değildir. İman ehli, böyle olmamaları için Kur'an-ı Kerim'de
uyarılmıştır: (Ey iman edenler! Siz; kendileri kafir olup da yeryüzünde
yolculuk yapan yahut savaşta olan kardeşleri hakkında, "Yanımızda
olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen kimseler gibi olmayın ki;
Allah bunu onların kalplerinde bir hasret (ve keder) yapsın. Dirilten de,
öldüren de Allah'tır. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görendir.
Andolsun ki Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, muhakkak
Allah'tan bir mağfiret ve rahmet onların toplayacağı şeylerden daha
hayırlıdır. Andolsun siz ölseniz veya öldürülürseniz de muhakkak
Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.) (3/Âl-i Imrân/156-158)
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Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti
ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Allah'tan kendim için, sizler için ve tüm
Müslümanlar için her türlü hata ve günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan
bağışlanma dileyin; şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
Hak ilah olan Allah'a hamdolsun. Birliğinin delilleri sayılamayacak kadar çoktur. Her
türlü noksanlıktan tenzih ederek O'na hamdederim ve O'na şükrederim. Şehadet
ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O, tekir ve ortağı yoktur. Eşi ve çocuğu
olmaktan münezzehtir. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve peygamberimiz
Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. Allah'ın en değerli elçisi ve en şerefli
kuludur. Allah O'na, ailesine, ashabına, tabiine, onlara iyilikle uyan ve doğruluk
yollarında yürüyenlere salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.
Bundan sonra... Güç; hayır yollarında; kişiye, aileye ve tüm insanlara faydalı yönlerde
kullanılırsa övgüye layıktır. Hakkı haklı kılan ve batılı geçersiz kılan, doğru yolda ve
şerefli gayeler için yürüyen bir güç övülür. Fakat güç; kötülük ve bencillik yolunda
kullanılırsa; kısmi çıkarlar için, insanlara eziyet vermek ve baskı kurmak için olursa
insanlık için kötü sonuçlar doğurur. Hatta sonuçta o güce sahip olanlar için de kötü
sonuçlara yol açar. Âd kavmi (Bizden daha güçlü kim var?) demişti de,
peygamberleri Hûd aleyhisselam onları uyararak ve sakındırarak şöyle buyurmuştu:
(Yakaladığınız zaman da zorbaca mı davranırsınız?) (26/eş-Şuarâ/130)
Son çağlardaki güç anlayışına, sömürge yıllarının o saldırgan kuvvetlerine gözatacak
olursak onların güçsüz milletlere saldıran, evlerin aralarına kadar girip araştıran şer
kuvvetleri olduğunu görürüz. Açgözlülükle ve oburlukla zenginlik kaynaklarını
araştırır, ticaret yollarını keser, gelirleri paylaşırlar. Tankların öncülüğünde ve savaş
uçaklarının gölgesinde, zırhlı askerlerle ve gizlice gönderilen kuvvetlerle saldırırlar. O
ülke insanının geçimini kısıtlarlar, güvenliklerini bozarlar. Bu güçler; Allah yolunda
değildir, Allah'ın sözünü yüceltmek için de değildir. Bilakis şehvetler ve dar çıkarlar
içindir. Tarihi inceleyen; çağdaş savaşların, insanoğlunun yaptığı savaşlar içerisinde
en açgözlülükle yapılanı olduğunu görür. Hâlâ, büyük-küçük bir çok devlet, devletin
ve vatandaşın zaruri ihtiyaçlarına harcadığının çok üstünde savaş hazırlıklarına para
harcamaktadır. Hatta bazıları, bu iş için halklarına ağır vergiler yüklemektedir.
Bazı kişilerin niyetleri kötü ve kalpleri bozuk olmasaydı, devletler arasında yaşanan
güvensizlik olmasaydı; faziletli insanların seslendirdiği ve akıl sahiplerinin teklif
ettiği şekliyle, bu yıkıcı savaşlara hazırlıklar azaltılarak anlaşmalar yapılması
mümkün olurdu. Oysa bugün, savaşların çıkış nedenleri çoğalmış, savaş araçları ile
ilgili icatlar ve teknikler gelişmiş, sonuçta savaşa katılmayanlar için de tehlike
oluşturur bir hal almıştır. Bu savaşlar, ekinleri ve nesilleri yok etmektedir. Daha da
ötesi, bütün uygarlık ve kültür üzlerini silmektedir. Fakat ne yazık ki; uygulanan
kanun orman kanunu olunca güçsüzün hiç sözü dinlenmez ve bütün delilleri sunsa
bile hiçbir hakkı kabul edilmez. Despotluk kurallarına göre karar verilince, söz
güçlünündür. Geçerli olan zalimin yaptığıdır. Hiçbir delil arayıp sormadan dilediği
gibi alır ve gasbeder.
Ey Müslümanlar!.. Gücünüz yettiğince Allah'tan hakkıyla korkarak takvâlı davranın.
Gücünüz yettiğince, iyilik ve hak için kuvvet hazırlayın.
Sonra peygamberiniz, rahmet ve savaş peygamberi Muhammed'e salât ve selam
getirin. rabbiniz size bunu emrederek şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve
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melekleri peygambere salât ederler. Ey mü'minler! Siz de ona salât ve
selam edin!) (33/el-Ahzâb/56)
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Zafer Hakkın Olacaktır!
Şeyh Usame el-Khayyât
05/03/1423 Hicri – 17/05/2002 Miladi
Kıyamet gününe kadar izzeti, galibiyeti ve üstünlüğü hakkın askeri için yazan Allah’a
hamdolsun. O’nu her türlü noksanlıklardan tenzih ederek O’na hamdederim. O;
samimi ve sabırlı mü’minleri destekler. Şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; nebimiz Muhammed, O’nun
kulu ve rasulüdür. Apaçık hakkın sancağını yükseltmiştir. Allah’ım!.. Kulun ve
rasulün, efendimiz Muhammed’e; ailesine, ashabına, tabiîne ve din gününe kadar
iyilikle onlara uyanlara salât ve selam eyle!..
Bundan sonra... Ey Allah’ın kulları!.. Allah’dan hakkıyla korkun ve O’na tevbe edin.
O’ndan hakkıyla korkan, dünyasından ahireti için pay ayıran şüphesiz kazanmıştır.
Ey müslümanlar!.. Allah’ın; ateşinin sönmeyeceğini, alevinin körelmeyeceğini,
hararetinin dinmeyeceğini, bilakis Allah yeryüzüne ve onun üzerindekilere varis
olana kadar devam edeceğini takdir ettiği savaş; hakkın batılla, hidayetin sapıklıkla ve
imanın küfürle savaşıdır. Ve gerçekte bu savaş; ey Allah’ın kulları; şerrin her türlü
rengiyle ve şekliyle saldırıları karşısında hayrın direnişidir. Şerrin sancakları ne kadar
çeşitli ve askerleri ne kadar çok olursa olsun, hilesi ne kadar büyük ve tehlikesi ne
kadar yakın olursa olsun bu böyledir. Bu nedenle o, bugün ortaya çıkmış bir şey
değildir. Bilakis, çok eskiden beri devam edegelen dönemlerdir. Bu dönemleri
Kur’an-ı Kerim bize anlatır ve zikredenler için bir hatırlatma ve uyarı, takva sahipleri
için bir hidayet ve öğüt olarak onların haberlerini Allah azze ve celle bize anlatır.
İbrahim aleyhisselam’ın, dinin hepsi Allah için olsun ve yeryüzünde O’ndan
başkasına ibadet edilmesin diye, kavminin kendini iyice kaptırdığı putlara ibadet
alışkanlığını kırmak için yaptığı başkaldırı ve onları, bu apaçık sapıklık çukurundan
kurtarmak istemesi buna örnektir. Sonra batıl; bu hakka, sadağındaki en ağır tuzak
ve eziyet oklarıyla karşılık verir ve bu, onu diri diri ateşe atmalarına kadar gider.
Fakat bu saldırı amacına ulaşamaz ve başarısızlıkla sonuçlanır. Yalanlayanlara
rağmen Allah bunu, galibiyetin hakta ve hezimetin batılda olduğunun sürekli
hatırlanması için okunan bir ayet yapacaktır. Allah Subhânehu şöyle buyurur:
(Aralarından bir kısmı, “Eğer iş yapacaksanız, yakın onu da tanrılarınıza
yardım edin!” dediler. “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!”
dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları, daha çok
hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. Biz, onu ve Lût’u kurtararak,
içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona
(İbrahim’e), İshak’ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub’u lutfettik;
herbirini salih insanlar yaptık.) (21/el-Enbiya/68-72)
Bu; Musa aleyhisselam’ın sancağını kaldırdığı hak ile Firavun’un sancağını kaldırdığı
ve kötülükte direndiği batılın savaşıdır. Öyle ki Firavun, kavmine “Sizin için benden
başka bir ilah tanımıyorum” demiştir. Hatta onlara, “Ben sizin en yüce rabbinizim!”
dahi demiştir. Hak ve hak ehlini ceza ve acı bir işkenceyle tehdit ederek “Onların
oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız; elbette biz onları ezecek
üstünlükteyiz!” dedi. Fakat Allah, hakkın galip gelmesini ve batılın yenilmesini;
Firavun ve askerlerinin helak olmasını, Musa ve beraberindekilerin kurtulmasını
diledi. Allah Subhânehu şöyle buyurur: (Bunun üzerine Musa’ya “Asân ile
denize vur!” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ
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gibi oldu. Ötekilerini de buraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde
bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. Bunda
şüphesiz bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz
Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.) (26/eşŞuarâ/63-68)
Musa aleyhisselam’ın kavminden güçsüz düşürülenlere gelince; Allah’ın onlara lütfu
da çok büyük olmuştur. Onlara; önderlik, yeryüzünde hakimiyet, büyüklenen ve
zorbalaşan zalimlere karşı zafer ihsan etmiştir. (Biz ise istiyorduk ki, o yerde
güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara
(ötekilerin) yerini aldıralım. Ve o yerde onları hakim kılalım, Firavun ile
Hâman’a ve ordularına, onlardan (geleceğinden) çekinmekte oldukları
şeyi gösterelim.) (28/el-Kasas/5-6)
Bu; peygamberlerin sonuncusu ve takva sahiplerinin imamı Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem ile Ebu Cehil ve kavminin ileri gelenleri, Kureyş’in güçlüleri ve
taraftarları arasındaki yaşanan hak ve batıl savaşıdır. Onlar, akıllarınca ve
kötülüklerinin galip gelmesi nedeniyle, Allah’ın nurunu ağızları ile
söndürebileceklerini ve kendi yurtlarında onları ansızın saran hakkın yayılmasını
engelleyebileceklerini sandılar. Sonuç ise ancak Allah azze ve celle’nin yazdığı gibi
oldu. Dini yükseldi ve askeri galip geldi. Düşmanları yenildi ve kökleri kazındı.
Sonunda bu manzara, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu şerefli Beytullah
önünde durması ve onun üzerindeki putları yıkması ile iyice ortaya çıktı. Allah Rasulü
sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe’deki putları yıkarken Rabbinin şu kavlini okuyordu:
(De ki: “Hak geldi, batıl yıkılıp gitti; batıl zaten yıkılmaya mahkumdur.”)
(17/el-İsrâ/81)
Batıl güçler zalim haçlı savaşlarında hakkı yenilgiye uğratmak amacıyla bir araya
toplanınca; atlarıyla, adamlarıyla, mallarıyla ve tuzaklarıyla hak ehlinin üzerine
hareket edince; İslam topraklarını yakıp-yıkarak sancaklarını Beytu’l Makdis’in
surlarına dikince bu zalim idaresini sürdürmeyi başaramadı. Doksan yıl ellerinin
altında kalmasına rağmen, mübarek topraklardaki hükümranlığını kalıcı hale
getiremedi. Allah azze ve celle; samimi ve sabırlı askerlerine salih ve mücahid kulunu,
Selahaddin el-Eyyûbi’yi gönderdi ve o da, Alemlerin Rabbi Allah’a olan samimi
bağlılığı ve asla boyun eğmeyen samimi cihadı ile Hıttîn’de o mübarek toprakları geri
aldı.
Şüphesiz bugün, müslümanların Filistin’deki direnişi, bu sonucu takdir edilmiş
halkaların bir parçasıdır. Çünkü; dinini ve kutsal değerlerini savunan; özgürlüğünü,
izzetini ve şerefini korumaya çalışan hak ile işgalci ve zalim, mukaddes değerleri
çiğneyen, kutsal mekanları kirleten, müslümana hiçbir hak tanımayan; miraç
topraklarında işlediği suçlar ve zulümlerle, skandallar ve belalarla dünyanın önüne
açıkça yaptıklarının kanıtlarını koyan batıl arasındaki çatışmanın açık bir
tezahürüdür. Hakimlerin en yücesi ve hikmet sahibi Allah şu ayetinde ne güzel
buyurmuştur: (İnsanların, iman edenlere düşmanlık bakımından en
şiddetlisini, yahudiler ile şirk koşanlar bulacaksın.) (5/el-Mâide/82)
Ey Allah’ın kulları!.. Bu savaş ne kadar uzun ve birbirine bağlı halkalar gibi olursa
olsun, geçmişte olduğu gibi izzet ve hikmet sahibi Allah azze ve celle’nin takdiri ile
zafer hakkın, yenilgi de batılın olacaktır. Mü’minler için bir yükseliş ve inkar eden
kafirler için bir zillet ve alçalış olacaktır. Allah’ın izniyle aynı şekilde; İslam’ın bir
üstünlüğü, gururu ve galibiyeti olacak; Beytu’l Makdis’te hakkın sancağı
88

yükselecektir. Azgın ve suçlu yahudiler için bir yenilgi ve zillet olacaktır. Zikredenler
için de bir öğüt ve hatırlatma olacaktır.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: ((Bedir’de) karşı karşıya gelen şu iki
gurubun halinde sizin için mühim bir ibret vardır: Bir gurup Allah
yolunda çarpışıyor, diğeri ise kafirdi. Bunların gözüne ötekiler iki misli
görünüyordu. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda,
basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.) (3/Âl-i Imrân/13)
Allah beni ve sizleri Kitabı’nın hidayeti ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti
ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Yüce Allah’dan kendim için, sizler için ve tüm
müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O’ndan bağışlanma
dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.
Allah’a hamdolsun. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir.
O’nu her türlü eksiklikten tenzih eder ve O’na hamdederim. O; adaletli hakemdir,
hoşgörülü ve yumuşak davranandır, her şeyden haberi olandır. Şehadet ederim ki,
Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; nebimiz
Muhammed, O’nun kulu ve rasulüdür. Müjdeleyici ve uyarıcıdır, aydınlatan ışık
kaynağıdır. Allah’ım!.. Kulun ve rasulün, efendimiz Muhammed’e; ailesine ve
ashabına, tabiîne ve onlara iyilikle uyanlara din gününe kadar salât ve selam eyle!..
Bundan sonra... Ey Allah’ın kulları!.. Her savaşta hakkın batıla karşı kazandığı
zaferlerde görülen sayılamayacak kadar çok ibretler; mü’minleri, üzerinde
bulundukları hakta sebat etme kararlılığına sevketmelidir. Mü’mini başka yöne
çevirecek ve hak yolundan alıkoyacak her türlü tuzağa düşmekten sakınmaya
sevketmelidir. Böyle olmalıdır ki; Allah Subhânehu, bu ümmetin selefi için
gerçekleştirdiği gibi, verdiği zafer sözünü gerçekleştirsin. Şüphesiz o, vazgeçilmeyen
ve değiştirilmeyen, verilmiş gerçek bir sözdür. (Mü’minlere yardım etmek
üzerimize bir haktır.) (30/er-Rum/47)
Ey Allah’ın kuları!.. Allah’dan hakkıyla korkun ve Allah’ın en hayırlı kulu
Muhammed b. Abdillah’a salât ve selam getirin. Bu size, Allah’ın Kitabı’nda
emredilmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve
melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na
salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.) (33/el-Ahzâb/56)
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Gayba İman Etmek
Şeyh Salih b. Humeyd
12/03/1423 Hicri – 24/05/2002 Miladi
Ey insanlar!.. Nefsime ve sizlere Allah’dan hakkıyla korkmayı tavsiye ederim.
Allah’dan hakkıyla korkun ki Allah da size merhamet etsin. Allah’dan hakkıyla
korkmak (takvâ), kalpte bir yaşamdır. Gayba (görülmeyene) kesin olarak inanmaktır.
Amellerin yönünü belli eden nefisteki bir hâldir. Gizli duygular ve açıkça yapılan
davranışlar onunla yönelir. Kul onunla, gizli ve aşikar hallerinde Rabbi ile bağ kurar.
Günlerin şartlarını düşünenin, insanların işine ihtiyacı olmaz. İbret alma yollarına
koyulan için basiret kandilleri ışık saçar. Yoldaki geçitleri iyice düşünün ve sonunun
nereye varacağını hatırlayın. Musibetler hücum etmeden önce elinizi çabuk tutun ve
ahiret ameli için kolları sıvayın.
Ey müslümanlar!.. Araçlara dalıp hedefleri unuttuğunda, kabuklarla meşgul olup
özlerden saptığında insanın cehaleti ne kadar büyük olur!. Çağdaş medeniyet, maddi
bir ilerlemedir. Hayat için araçlarını hazırlamış fakat gayelerine yönlendirmemiştir.
Hayatın dış görünüşünü süslemiş fakat hedeflerine yöneltmemiştir. İnsanlar
arasında, dünyanın maddi ilerleme yönünde aşama hatta aşamalar kaydettiği, elle
tutulur ve gözle görülür şeylerde epey bir mesafe aldığı inancı vardır. Bu takdir
edilecek, saygı duyulacak ve kabul edilecek bir şey olsa dahi yeterli değildir. Bu çağ,
“ilerleme çağı” olarak anılmaktadır. “Hız çağı” olarak adlandırılmakta ve “medeniyet
çağı” olarak tanımlanmaktadır. Fakat “fazilet çağı” olarak adlandırılmakta, “huzur
çağı” olarak anılmakta ya da “saadet çağı” olarak tanımlanmakta mıdır?. Bu çağın
ilimleri ve madde gelişmeleri insanlığa bir çok araç sunmuştur. Fakat ona büyük
değerler kazandıramamış, onun için yaşanacak ve yolunda ölünecek yüce hedefler
sunamamıştır. Yüksek hedefler, saygı duyulacak değerler ve yüce gayeler maddi
ilimlerin görevi değildir. Bilakis bunlar, dinin ve dini ilimlerin görevidir. Bugünün
medeniyeti maddeyi yüceltme, dünyayı sevme, dünya lezzetlerinden çokça edinme;
her türlü icad ve keşfi bu yolda yarışmak için kullanma üzerine kuruludur. (Onlar,
dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen
gafildirler.) (30/er-Rûm/7)
Allah ile bağ kurmak, gayba iman etmek ve ahiret gününü ummak çağdaş maddi
ilimlerde neredeyse hiç zikredilmez ve hiç hesaba katılmaz. Onlar için hayat geçici bir
histir. Et ve kemikten oluşan kütlede belirli bir süre kendini gösterir. Sonra ebedi
olarak yok olur. Geçmişte bunlar gibi sapanlar şöyle demişlerdir: (Hayat ancak bu
dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz, yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder.
Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.)
(45/el-Câsiye/45)
Bu, maddeyi kutsayan ve sadece lezzete çağıran boş bir medeniyettir. Yeryüzünde
hiçbir şeye aldırış etmeden ve hakkın çağrısına boyun eğmekten uzak kötü bir mizaç
içerisinde yaşarlar. (Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da
önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.) (76/el-İnsan/27)
Dünya bugün bir çok alanda iman eksikliğinin acısını çekmektedir.
Ey müslümanlar!.. Ey insanlar!.. Allah’ın kainattaki ve nefislerdeki kurallarına
bakmak; insandaki ölçünün, insanın kullandığı araçlardakinden farklı olduğunu
açıkça ortaya çıkarır. Buna göre değiştirilmesi gereken şeylerden biri de iman ve
uygar gelişim arasındaki dengeli alâkayı, Allah’ın hidayeti ile Allah’ın arzını imar
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etme arasındaki sağlam bağı ve takva ve teknik arasındaki ince ilişkiyi kurmaktır. (O
(peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve takvâlı
davransalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket
açardık. Fakat yalanladılar ve biz de kazanmakta oldukları kötülükler
yüzünden onları yakalayıverdik.) (7/el-A’râf/96)
Hiç şüphesiz gayb alemi ile görünen alem arasında sağlam bir bağ vardır. (Kim
Allah’dan hakkıyla korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu
beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse O, kendisine
yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü
koymuştur.) (65/et-Talak/2-3)
Hür ve mükellef, sorumluluk ve seçme özgürlüğüne sahip insan üzerinde yalnızca
maddenin kanunlarını uygulamak büyük bir hata ve çılgınca ve bir harekettir. Çünkü
ademoğlu duygusuz bir taş değildir. İstekleri ve hevaları, duyguları ve düşünceleri
olan canlı bir yaratıktır.
Allah’ın kulları!.. Bu böyle olduğu için, imanın rükunlerinden biri üzerinde düşünmek
ve onu hatırlamak uygun olacaktır. Bu rükun, imanın hakikatleri ile maddi
gelişimleri, beşerin acizliği ile gelişme kabiliyeti arasında bağ kurar. Bu rükun, gayba
imandır. Gayba iman etmek, dinin en önemli özelliklerinden ve mü’minlerin en
hassas inançlarından biridir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... (Elif, lâm,
mîm! Kendisinde hiçbir şekilde şüphe olmayan O Kitap, takva sahipleri
için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O takva sahipleri ki; gayba
inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan zekat
verirler.) (2/el-Bakara/1-3)
Müslümanlar topluluğu!.. Allah, lütfu ve hikmeti gereği insana akıl bahşetmiştir.
İnsan akıl sayesinde yanında olanı gözlemleyerek yanında olmayanı bilir. Görünen
duyu organları ile eşyaları tanır ve içindeki hissi ile onları anlar. Şeyhulislam İbni
Teymiyye rahimehullah şöyle der: “Görünen ile görünmeyen (gayb) arasında lafız ve
mana yönünden ortak bir kısım vardır. Allah sübhanehu bizlere, ahirette vadettiği
nimetleri ve azabı haber vermiş, ne yenilip içileceğini ve nikahlanacağını
bildirmiştir.” Ve şöyle der: “Dünyada bunlara benzeyen şeyleri bilmeseydik Allah’ın
bize vadettiğinden hiçbir şey anlamazdık. Bununla birlikte biz biliyoruz ki; o
gerçekler bunlar gibi değildir. Öyle ki, Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma şöyle
demiştir: “Cennette olanların dünyada isimlerinden başka bir şey yoktur.” Allah azze
ve celle’nin cennet nimetleri hakkındaki (Bu rızık onlara bazı yönlerden
dünyadakine benzer olarak verilmiştir.) (2/el-Bakara/25) kavlini bu anlamla
tefsir etmiştir.”
İmam Gazali rahimehullah şöyle der: “Gayb işlerinden, Kıyamet’in ve ahiretin
şaşılacak hallerinden bir şeyi dünyada olan ölçülere ters düştü diye inkar etmekten
sakın! Çünkü sen, dünyada olan şaşılacak şeyleri görmeseydin ve onları görmeden
önce sana onlar sunulsaydı, şüphesiz onları daha çok inkar ederdin.” Sonra şöyle der:
“İnsanın tabiatında alışmadığı şeyi inkar vardır.”
Ey müslümanlar!.. Gayba iman Allah’dan bir rahmet ve nimettir. Kalbi ihlaslı olan,
hakkı arayan ve hidayeti isteyene lütfu ile onu bağışlar. (Sen ancak görmeden
Rablerinden
korkanları
ve
namazı
kılanları
uyarırsın.
Kim
(günahlardan) temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş
Allah’adır.) (35/Fâtır/18) (Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyan ve görmeden
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Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve
güzel bir mükafatla müjdele.) (36/Yâsin/11) Şüphesiz bu, Allah’ın bir nimetidir.
Bu zayıf ve fani, ömrü sınırlı ve beklentileri büyük olan insana onu bağışlar. Kim de
bundan mahrum bırakılırsa onun için hayat eksiktir ve ruhu karanlıktır.
Gayba iman etmek hayata büyük ölçüde etki eder. Kalplerde hidayete sevkeden bir
yöneliş doğurur. Hayat, karanlık ve istikrarsızlıktan nura ve doğru yolda olmaya
döner. Gönüllerde bir rahatlık ve nefislerde bir huzur ile ufuklar açılır. Hak ortaya
çıkar ve her yönü sarar. (Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlara
gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem büyük mükafat
vardır.) (67/el-Mülk/12)
Gayba iman ile kalpler hastalıklardan uzak olur. Cimrilikten, kinden, yalandan,
iftiradan, hileden ve hainlikten korunur. Allah’ın izniyle; nefisler zandan,
haksızlıktan, katılıktan ve karmaşadan muhafaza edilir.
Gayba iman; takvaya ve Allah’dan korkmaya, güzel eğitime, doğruluğa ve ıslaha
sevkeden en büyük faktörlerdendir. Kişiyi buna sevkeden, Allah’ın yardımı ve
hidayeti ile, gaybi olarak Rahman’dan korkmasından başka bir şey değildir. (Allah,
gizlide kendisinden kimin korktuğunu bilsin diye (sizi dener).) (5/elMaide/94)
İslam ümmeti!.. İnsan kendisinden gizlenen gayb perdesinin önünde durmaktadır.
Bilgisi öteye geçemez ve kendisinden gizlenenin ancak bütün bilinmeyenleri en iyi
şekilde bilen Allah tarafından bildirdiği kadarını bilebilir. Allah, gaybı ve görüneni en
iyi bilendir ve O’ndan başka ilah yoktur.
Gaybı idrak edememek onun varlığını ortadan kaldırmaz. Akıl sahibi, gerçeği
araştıran ve hidayeti arayan insana düşen görev; bilgiyi güvenilir kaynağından ve
doğru haber veren yerden almaktır. Bu da ancak, her şeyi bilen ve her şeyden
haberdar olan Allah’dan almakla olur. (De ki: “Göklerde ve yerde Allah’dan
başka kimse gaybı bilemez.”) (27/en-Neml/65)
Vahyin senedi ve hidayetin basireti olmadan sınırlı insan aklı ile yaşananın
arkasındakini anlamaya çalışmak boşuna bir çabadır. Daha da ötesi saçma bir
uğraştır. Boşunadır; çünkü o alanı idrak etmek için yaratılmamış edatı
kullanmaktadır. Saçmadır; çünkü o alan için yaratılmamış aklın gücünü boşuna
harcamaktadır.
İnsanlar arasındaki ayrışma duyu organları ile görüneni anlamada değildir. Çünkü bu
noktada mü’min ile kafir eşittir. Aynı şekilde akıllı ile ahmak da eşittir. Fakat bütün
olay; Allah’ın haber vermesiyle ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in haber
vermesiyle, kesin ilim ifade eden yollarla doğru delillerin işaret etmesiyle
görmediğimiz ve şahit olmadığımız gayba inanmaktadır. İşte bu, mü’mini kafirden
ayıran imandır. Çünkü yalnızca Allah’ı doğrulamaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’e tam anlamıyla teslim olmaktır. Bilgi ve delil ulaştıktan sonra itaat etmek,
şüphe duymadan inanmak ve razı olmaktır. Mü’min; görse de, görmese de; akledip
anlasa da, aklı ve anlayışı ona ulaşmasa da; Allah’ın bildirdiği ve Rasulü sallallahu
aleyhi ve sellem’in bildirdiği her şeye iman eder.
Sahabeden bir grup, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelir ve “Ey Allah’ın
Rasulü! Hangi topluluğun ecri daha büyüktür. Bizler, Allah’a iman ettik ve sana
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uyduk.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah’ın Rasulü
aranızda olduğu, size semadan vahiy getirdiği halde sizi bundan
alıkoyacak nedir? Bilakis, sizden sonra bir topluluk vardır ki; onlara iki
kapak arasında bir kitap gelir. Ona iman ederler ve ondaki (bilgilerle)
amel ederler. Onların ecri daha büyüktür. Onların ecri daha büyüktür.”
Bu şekilde iki kere tekrar eder.
Abdurrahman b. Yezid’den şu rivayet edilir: Abdullah b. Mes’ud radıyallahu anh’ın
yanında oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabilerini ve
yaptıklarını andık. Abdullah b. Mes’ud şöyle dedi: “Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in emri O’nu gören için apaçık idi. Kendisinden başka ilah olmayan (Allah)’a
yemin olsun ki; gayba iman etmekten daha faziletli olarak hiç kimse bir şeye iman
etmemiştir.” Sonra şu ayeti okudu: (Elif, lâm, mîm! Kendisinde hiçbir şekilde
şüphe olmayan O Kitap, takva sahipleri için bir hidayet kaynağı ve yol
göstericidir. O takva sahipleri ki; gayba inanırlar.) (2/el-Bakara/1-3)
İslam ümmeti!.. Gayba iman ile geçmişte, şu anda ve gelecekte; yer ve mekan, zât ve
sıfat, hissedilen ve hissedilmeyen olarak bilgisi bizim için gayb olan her şey kastedilir.
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, cennete ve cehenneme,
öldükten sonra yeniden dirilmeye, hayır ve şerri ile kadere, Kıyamet alametlerine,
sahih olarak nakledilen geçmiş olaylara ve gelecekte olacaklara, peygamberlerin ve
ümmetlerinin haberlerine; ahir zamanda belirecek Deccal’in ortaya çıkması, İsa b.
Meryem aleyhisselam’ın inmesi, Ye’cuc ve Me’cuc’un çıkması, güneşin batıdan
doğması gibi Kıyamet alametlerine; ayetlerin işaret ettiği ve hadislerin sahih olarak
naklettiği kabir azabı ve nimetleri gibi Berzah aleminde olanlara iman etmek gayba
iman etmektir.
Allah’ın kulları!.. Gayba iman etmek, Allah’ın izniyle hareket gücü verir. Kararlı
iradeyi artırır ve kişiyi yıkılmaktan ve hataya düşmekten korur. Allah için çalışma
yönünü güçlendirir. Sorumluluk duygusu kazandırır. Mutlak adaleti yerleştirir.
Sonuçların, sevabın ve cezanın kesinliğini destekler. İnsanın içindeki gözlemciyi ve
vicdanını geliştirir. Allah’ın izniyle; kişiyi nefsi afetlerden ve ümitsizliğe düşmekten
korur. Kalpleri uyandırır. Musibetleri küçük gösterir. Hak yolunda fedakarlığa teşvik
eder. Allah’a iman eden, gayba ve ahiret gününe iman eden; ahiretini kazanmak için
dünyasını tehlikeye atmaz. Bilakis imanı ile; iki hayatı da kazanır, dünya ve ahiret
mutluluğuna ulaşır, iki güzellik elde eder. (Kim dünya mükafatını isterse
(bilsin ki); dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır.) (4/enNisa/134) (Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret
yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten
güzeldir.) (16/en-Nahl/30) (De ki: “(Yapacağınızı) yapın; amelinizi Allah
da, Rasulü de, mü’minler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni
bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber
verecektir.) (9/et-Tevbe/105)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur’an ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hidayeti
ile mübarek kılsın. Bu sözümü söyler; Allah’dan kendim için, sizler için ve tüm
müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O’ndan bağışlanma
dileyin. Şüphesiz O; çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir.
Olayları idare eden ve kaderleri tayin eden Allah’a hamdolsun. O, gözlerden kaçanları
ve kalplerde gizleneni bilir. O’nu her türlü kötülüklerden tenzih ederek O’na
hamdederim ve O’na şükrederim. O’na tevbe eder ve O’ndan bağışlanma dilerim. O;
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çokça bağışlayan ve şükre karşılık verendir. Şehadet ederim ki Allah’dan başka ilah
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Buna, yeniden diriliş günü fayda verecek bir
şehadetle şahitlik ederim. Ve şehadet ederim ki; efendimiz ve nebimiz Muhammed,
Allah’ın kulu ve rasulüdür. Hidayet ve nur ile gönderilmiştir. Allah O’na, ailesine;
O’nunla birlikte olma şerefine, O’na yakınlık lütfuna ve ecirlerinin kat kat artmasına
erişen ashabına; tabiîne ve onlara iyilikle tabi olanlara gece ve gündüz birbirini takip
ettiği sürece salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.
Bundan sonra... İnsanlar, yeryüzündeki bilgileri nereye ulaşırsa ulaşsın, gayp
perdeleri önünde aciz ve hiçbir şey yapamaz halde dururlar. Ademoğlunun
bilginlerinin en çok bileni dahi bir kaç dakika sonra ne olacağını bilemez. Nefesi
kendisine geri dönecek mi yoksa dönmemek üzere gidecek mi bilmez. Ümitler insanı
alır götürür fakat Allah’ın kaderi geçerlidir, kul başına ne geleceğini bilmez. Gaybı
inkar eden zavallıdır. Varlıktan ancak hissedileni bilir. Hissedilenin dışında bir şey
olmadığını zanneder. Görünenin ardındakini anmaktan rahatsızlık duyar ve hak,
onun kalbine çok az ulaşır. Gaybı inkar eden, rahatsızlık ve sıkıntı içinde yaşar.
Yaptığının karşılığında bir beklentisi ve adalet konusunda bir ümidi yoktur. Dünyada
başına gelen musibetlerin, onun için bir telafisi yoktur. Dünyada öyle imtihan
aşamaları vardır ki, bunları atlatmaya ancak ahirete inancı kesin olan; iyilik yapanın
sevaba ve kötülük yapanın cezaya uğrayacağı gerçeğine dayanan ve Allah’ın rızasını
arayan güç yetirebilir. Bu aydınlık pencereden mahrum kalan azap içerisinde, daha
da ötesi uzak bir sapıklık içerisinde yaşar. (Bilakis; ahirete inanmayanlar
azapta ve uzak bir sapıklık içindedirler.) (34/es-Sebe/8) (Doğrusu, Allah’ın
yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap
vardır.) (38/Sâd/26)
Ey müslümanlar!.. Gayba iman eden, olayın kapsamının zaman ve mekan olarak daha
geniş ve büyük olduğunu bilir. Şuurunun idrak edebileceğinden ve kısacık ömründe
hislerinin algılayabileceğinden daha büyük olduğunu farkeder. Gayba iman etmek;
düşünce gücünü baskı ve dağınıklıktan, kendisi için yaratılmadığı alanlarla ve
gücünün yetmeyeceği şeylerle meşgul olmaktan korur. Dikkat edin ve Allah’dan
hakkıyla korkun ki Allah da size rahmet etsin. Şüphesiz doğru iman ve hak din; ruhu
ve maddeyi, hakkı ve kuvveti, ilmi ve ameli, dünya ve ahireti kapsayacak kadar
geniştir.
Hidayet ve rahmet olan nebiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e salât ve
selamda bulunun. Rabbiniz celle ve alâ bunu size emretmiştir. Şöyle buyurur:
(Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey mü’minler!
Siz de O’na salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.) (33/el-Ahzâb/56)
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Sevgi ve Bağlılık Nasıl Olur?
Şeyh Abdurrahman es-Sudeys
19/03/1423 Hicri – 31/05/2002 Miladi
Ey müslümanlar!.. Ümmet içerisinde fitne kümeleri büyüyüp keder bulutları temiz
niteliklerin üstünü kaplayınca; hak batıldan ayırt edilemez, hakkın yol işaretleri
ümmet mensuplarının bir çoğu tarafından bilinmez olunca ve hevâ ile hidayet
birbirine karışınca, işte o zaman Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan hakkıyla korkmak
(takva) hidayet yolunu aydınlatır. Takvânın nuru, cehaletin ve günahın karanlığını
yok eder. Allah; takva bahşettiği kişiye inanç ve metot alanlarındaki etkilerden
korunmuş, düşünce ve davranış alanlarındaki sapmalardan uzak olarak kurtuluş
geçidinde yürüyeceği bir nur bahşetmiştir. Bugün İslam ümmeti, Allah’ın izniyle zafer
ve hakimiyeti elde etmek için mensuplarının kalplerini takvâ ve kesin inanç ile
onarmaya ne kadar da muhtaçtır.
Ey müslümanlar topluluğu!.. En büyük saldırılarda, en kötü olaylar ve entrikalar
karşısında unutmamamız gereken en büyük davamız; saf iman ve akideye, yüce ve
cihanşümul bir çağrıya sahip ümmet olmamızdır. Allah’ı samimi bir tevhid ile
birleyen ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e mutlak olarak uyan bir ümmet
olmamızdır. Bu; üzerine asâletlerin ve medeniyetlerin bina edildiği yüce esastır. Daha
da ötesi; onunla beklentiler ve zaferler gerçekleşir, ümmet çatışmaların girdabından
kurtulur. Bu büyük dava, bugünkü hutbemizin konusudur ve Kıyamet’e kadar her
zaman üzerinde durulması gereken bir konudur. Müslümanların özen gösterdiği ve
ıslahatçıların konuştuğu en hayırlı konu iman inancı, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in sünneti ve hayat hikayesidir. Bunlar, yeni nesiller için en hayırlı eğitimcidir.
Ümmet için en iyi öğreticidir. Kişi için sevdiği hakkında konuşmaktan daha hoş bir
şey yoktur. Nasıl olmasın; sevilen kişi, Alemlerin Rabbi Allah’ın sevdiği, gelmiş ve
gelecek bütün insanların efendisidir. O, Allah’ın beşeriyete bir lütfu ve insanlığa bir
rahmeti, İslam ümmetine bir nimetidir. Önce Allah’ın izniyle, sonra da Muhammed
b. Abdullah’ın gayretiyle bir şeriat oluşmuş ve bir devlet kurulmuştur. Bir medeniyet
ortaya çıkmış ve tevhid üzerine bina edilmiş bir hidayet ümmeti tesis edilmiştir. Bu,
hikmet ve akıl sahibi insanların haykırdığı bir gerçektir. Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem’in ulaştığı sevgi ve takdire ulaşan bir beşer daha yoktur.
Milyonlarca dil O’nun adını anmakta ve milyonlarca kalp O’nun zikri ile
titremektedir. Fakat önemli olan; bu sevginin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in getirdiği bütün şeylere en ince ayrıntısına kadar uymaya dönüşmesidir.
Allah Tebârake ve Teâlâ, doğru sevginin ölçüsü açıklayarak şöyle buyurur: (De ki:
“Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet
edendir.”) (3/Âl-i Imrân/31)
İman kardeşleri!.. Ümmet bu çağda olduğu kadar hiçbir zaman nübüvvet
kaynağından, sünnetten ve siyerden hidayet açısından faydalanmaya bu kadar ihtiyaç
duymamıştı. Bu çağda, İslam ümmeti musibet dalgaları arasında savrulmakta ve fitne
halkaları arka arkaya birbirine ulanmaktadır. Hevâlar üste çıkmakta, asılsız iddialar
ve görüşler kökleşmektedir. İslam ümmeti bu çağda; birlikte hareket eden İslam
düşmanlarının çeşitli saldırıları ve meydan okumaları, zalim entrikaları ile karşı
karşıyadır. Bu işin başını da; Allah’ın kendilerine lanet ettiği ve üzerlerine gazabını
yağdırdığı, onlardan bazılarını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta ibadet
eden işgalci yahudiler ve azgın siyonistler çekmektedir. Teslis davetçileri ve haça
tapanlar da onlara bu uğurda yardımcı olmaktadır. Onların pis düşüncelerinden ve
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zehirli kültürlerinden etkilenen laikler ile dinler arası diyaloga çağıranlar da onları
desteklemektedir. Müslümanlardan bir çoğu dinlerini ve inançlarının özünü
bilmediğinde sıkıntı daha da büyümektedir. Araştırıp incelemeden akımlara
kapılmakta ve önceki nesillerden kendilerine miras kalan bid’atları tetkik etmeden
kabullenmektedirler. Oysa; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu
sahih olarak rivayet edilmiştir: “Kim, hakkında emrimiz olmayan bir amel
işlerse, o (amel) reddedilmiştir.” Bu hadisi; İmam Müslim, Sahihi’nde rivayet
eder.
Ey din kardeşleri!.. Ey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i sevenler!.. Sünnetin ve
Siyer-i Nebeviye’nin en önemli yanlarından biri üzerinde; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem’in şemaili, ahlakı ve âdâbı üzerinde duracağız ve bununla ilgili bazı kesitler
aktaracağız. Bu; putperestliğin pisliklerinden ve cahiliyenin kirlerinden kurtulmak
isteyen herkesin içtiği zengin bir kaynak ve saf bir pınardır. Daha da ötesi o; parlak
bir manzume, ışık saçan bir yıldız, ışıldayan bir güneştir. Zulüm ve karanlıkları yok
eder. Bir çok kimse O’nu –sallallahu aleyhi ve sellem- gözleriyle görmese de hiç
şüphesiz O’nun şemailini inceleyerek teselli bulur. O’nun şemailine sarılanlar bizzat
kendisine eşlik etmemiş olsalar da, eserlerine eşlik etmiş olurlar.
“O’nu gözlerle görememiş olsanız da”
“Vasfını kaçırmadınız, işte bu şemaili”
“Yaratılış ve ahlakta mükemmel bir zât”
“Nitelikleri de... Sayılamaz üstünlükleri”
İnanç kardeşleri!.. Bizler, Sünnet-i Mutahhara’nın ışığında yolumuzu çizmemeye,
Siyer-i Nebeviye ışığında konumumuzu belirlemeye ve uzun uzun durup
durumumuzu gözden geçirmeye muhtacız. Sünneti ve siyeri gözden geçirerek
imanımızı artırıcı, vicdanımızı arındırıcı, ahlakımızı yüceltici ve yolumuzu düzeltici
bilgilere ulaşmak istiyoruz.
Birçok kimse, başkalarının liderlerine baktığı gibi belirli bir alanla; ilimle, deha ve
deneyim ile sınırlı olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e baktığında hata
eder. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığın en büyük özelliklerini
şahsında ve şemailinde, bütün davranışlarında toplamıştır. Bununla beraber O,
kendisine yönelinen bir rabb ve ibadet edilen bir ilah değildir. O ancak, kendisine
itaat edilen bir nebi ve tabi olunan bir rasuldür. Buhari; Sahihi’nde, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Beni;
hristiyanların, Meryem oğlu (İsa)’yı övdüğü gibi övmeyin. Ben ancak bir
kulum. “Allah’ın kulu ve rasulü” deyin.”
İslam’a mensup bazı kimselerin, O’na sevgi ve saygı ile yönelseler bile, Rasulleri
sallallahu aleyhi ve sellem’i gerektiği gibi takdir etmemeleri üzüntü vericidir. Çünkü
bu; gerçek hayatta yansıması olmayan ve davranışlara etki etmeyen olumsuz bir
sevgidir.
İslam Ümmeti!.. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in din ve dünya alanında takip
ettiği yolu inceleyin. Rabbini birlemede, tevhidi bütün çıplaklığı ile haykırmış ve on
üç yıl Mekke’de, on yıl da Medine’de tevhide davet etmiştir. Nasıl etmesin; O,
kendisine Allah’ın şu kavli inen kişidir: (De ki: “Şüphesiz benim namazım,
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kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.
O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların
ilkiyim.”) (6/el-En’âm/162-163)
O’nu sevenlere düşen ilk görev, Allah’ı birlemeye (tevhide) davet işine özen
göstermektir. O’nun -sallallahu aleyhi ve sellem- çağrısı bunun üzerine kuruludur.
Doğru inancı ve sünnete uymayı zedeleyen her türlü şirkten ve
bid’attan sakınmalıdırlar.
Rabbine ibadet alanında, ayakları çatlayıncaya kadar gece namazına kalkmıştır.
Kendisine, “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde bunu mu
yapıyorsun?” denilince şöyle buyurur: “Şükreden bir kul olmayayım mı?” Bu
hadisi, Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder.
Ey Muhammed Ümmeti!.. Ahlak alanında O’nu, yumuşak kalplilik ve hoşgörüde,
eziyet vermemede ve cömertlikte, iffetli olmada ve düzgün yaşantıda en mükemmel
örnek olarak görürüz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşak tabiatlı idi.
Katı ve kaba, çarşılarda bağıran biri değildi. Kötülüğü kötülükle defetmezdi. Bilakis
bağışlar ve affederdi.
“Bir takım karakterler O’nun yüce ahlakını süsledi ki”
“Değerli insanların aklını başından alır ve kendine bağlar”
Bundan daha büyük ve daha açık bir ifade ise Rabbinin O’nun hakkındaki şu kavlidir:
(Ve sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.) (68/el-Kalem/4) (O vakit
Allah’dan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı
yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.) (3/Âl-i
Imrân/159) Enes radıyallahu anh şöyle der: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
elinden daha yumuşak bir ipeğe ya da dîbaceye dokunmadım. Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in kokusundan daha güzel bir kokuyu da asla koklamadım.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e on yıl hizmet ettim; asla bana “üf” demedi.
Yaptığım bir şey için “Bunu niye yaptın?” ya da yapmadığım bir şey için “Bunu niye
yapmadın?” demedi. Bunlar, gerçekten asil huylar, yüce nitelikler ve değerli
özelliklerdir. O’nun kadrini yükselten, göğsünü açan ve alemler arasında zikrini
yücelten Allah’ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim!.. O’nun hayat hikayesini bugün
okuyan, şemailinde ve yolunda O’na uyan yok mu?..
Sahabileri, ev halkı ve eşleri ile ilişkilerini yansıtan bir sayfa var ki, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem o konuda şöyle buyurur: “Mü’minlerin iman
bakımından en mükemmeli ahlakı en güzel olandır. Sizin hayırlılarınız,
kadınlarına hayırlı olanlarınızdır.” Bu hadisi, İmam Ahmed ve sünen sahipleri
rivayet eder.
İslam Devleti’nin idaresinde ve Rabbine ibadetinde; infakında ve harcamasında,
cihadında ve kuvvetinde, Allah’ın kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye ve
Rabbinin çağrısını iletmeye olan düşkünlüğünde de bu böyle idi.
İşte sizlere O’nun davetteki hikmetinden, davet edilenlere şefkatinden, müslüman
oloan ve müslüman olmayan bütün insanlara rahmetinden örnekler... (Biz seni
ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.) (21/el-Enbiya/107) Bugün;
uygarlığın, insanın şerefini çiğnediği bir vakitte; insan haklarını gözetmesinin ve
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hatta hayvanlara dahi şefkatli davranmasının örneği... Bu parlak örnek, mescidin bir
köşesine işeyen bedevinin kıssasında kendini gösterir. Sahabiler o bedeviye kızdıkları
zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle der: “Onu bırakın ve
sıkıştırmayın.” Sonra onlara şöyle buyurur: “Sizler ancak müjdeleyiciler
olarak gönderildiniz, zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz.” Bedeviye
yumuşaklıkla ve hikmetle doğruyu gösterir. Sonuçta bedevi şöyle der: “Allah’ım! Bana
ve Muhammed’e merhamet et; bizimle birlikte hiç kimseye merhamet etme!” Bu
hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.
Sümame b. Asal’ın kıssasında da bu örnek kendini gösterir. Esir alınıp mescidin
direklerinden birine bağlanır. Müşriktir ve kavminin efendisidir. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğrayarak “Neyin var ey Sümame?” der.
Sümame; “Ben iyiyim ey Muhammed! Beni öldürürsen asil kan sahibi birisini
öldürmüş olursun. Yok iyilik yaparsan, iyiliğin kıymetini bilen birisine yapmış
olursun. Benden dilediğin kadar mal iste, veririm” der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem Sümame’ye ikram edip ona yumuşak davrandıktan ve iyi muamele ettikten
sonra onu serbest bıraktılar. Sümame gitti ve yıkandı. Sonra mescide girdi ve
“Şehadet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki, Muhammed
O’nun kulu ve rasulüdür” dedi. Sonra şöyle dedi: “Allah’a yemin olsun ki ey
Muhammed; Yeryüzünde senin yüzünden daha çok nefret ettiğim bir yüz yoktu.
Bugün senin yüzün bana bütün yüzlerden daha çok sevimli oldu. Senin dininden daha
çok nefret ettiğim bir din yoktu. Bugün senin dinin bana bütün dinlerden daha
sevimli oldu. Allah’a yemin olsun ki, senin beldenden daha çok nefret ettiğim bir
belde yoktu. Bugün senin belden bana bütün beldelerden daha sevimli oldu.” Bu
hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. Allahu ekber!.. İşte bu; yumuşaklıkla ve
merhametle; şiddetten, katılık ve kabalıktan uzak güzel bir şekilde davet etmenin
eseridir. Ve Kıyamet’e kadar Allah’a davet edenler için açık bir derstir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e “Müşriklere beddua etmez misin?” denilince
şöyle buyurur: “Ben, lanet edici olarak gönderilmedim. Ben ancak alemlere
rahmet olarak gönderildim.” Bu hadisi, Müslim rivayet eder. Müşriklere şöyle
der: “Bugün size ne yapacağımı sanıyorsunuz?” “İyilik bekleriz; değerli bir
kardeşin oğlu değerli bir kardeşsin” derler. Şöyle buyurur: “Allah’ım! Kavmimi
bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Gidin, sizler serbestsiniz.”
Bütün insanlık ve beşeriyet bilsin ki, bu tertemiz sayfalar İslam’ın; şemailini
Musa’nın Tevratı’nda ve İsa’nın müjdesinde buldukları İslam peygamberi sallallahu
aleyhi ve sellem’in rahmetini yansıtmaktadır. İslam’a, İslam peygamberi sallallahu
aleyhi ve sellem’e ve müslümanlara karşı yürütülen haksız saldırıların arkasında
olanlar İslam’ın sahip olduğu değerleri ve üstünlükleri, güzellikleri ve karakterleri,
İslam’ın bütün dünyayı kucaklayışı ile insani değerleri yıkan ve ahlaki ölçüleri yok
eden aptalca globalleşme iddiaları arasındaki büyük farkı bilsin. Acaba bugün İslam
ümmeti, dinine davet ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini şekli olarak
değil, gerçek anlamda canlandırmak için en güzel yolu idrak ediyor mu?..
Nebevi mirasın emanetçileri olan müslümanların olaylardan tecrübe edinmeleri
gerekir. Çünkü fitneler ve problemler hâlâ bu ümmet üzerinde durmaktadır. İslam
ümmeti yaşadığı bu zor şartlar içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve
sellem’in karakterinden konuşursa; müslümanların kutsal değerleri üzerinde İslam
düşmanı yahudiler bozgunculuk çıkarırken nasıl tatlı tatlı konuşabilir? İşte o
yahudiler, düşmanlıklarını ve terörist faaliyetlerini tırmandırıyorlar. Kibirle ve
münasebetsizlikle dünyanın gözü ve kulağı önünde fitne ateşini alevlendirmeye
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çalışıyorlar. Müslümanların üçüncü kutsal mescidinde müslümanların hislerine
meydan okuyorlar. Allah orayı, Mescid-i Aksâ’yı, işgalci yahudilerin elinden
kurtararak mü’minleri sevindirsin ve Kıyamet gününe kadar üstün kılsın.
Mücahit Çeçenistan’da İslam düşmanı ateistler, kardeşlerimize ve kutsal
değerlerimize karşı düşmanlıklarını sürdürürken nasıl güzel güzel konuşabiliriz?
Müslüman Keşmir’de putperest hindular, kardeşlerimiz ve hislerimiz aleyhindeki
kinlerini iyice artırmışken nasıl tatlı tatlı konuşabiliriz?. Bütün bir Hint kıtasında
patlak verecek tehlikeli bir savaşın uyarıları yapılmaktadır. Bu; nefse hakim olmayı;
diyaloğa, aklın ve mantığın sesine kulak vermeyi, hakları sahiplerine geri vermeyi
gerektirmektedir.
İslami davaların bir çoğu muallaktadır ve Allah’ın rahmet ettikleri hariç, ümmetin
durumu kötüdür. İslam ümmeti bugün, tarihindeki bu hassas dönemlerde; sevgide ve
kardeşlikte, dayanışma ve hoşgörüde dinine ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in
sünnetine doğru şekilde sımsıkı sarılmaya oldukça muhtaçtır. Bu şekilde saflar
birleşir ve dağınıklık toplanır. Kur’an ve Sünnet yolunda selefin anlayışı ile görüş
birliğine varılır. Bu ümmetin sonunun durumu, ancak başlangıçtakilerin ıslah olduğu
şeyle ıslah olacaktır. Bu ümmetin üzerindeki kara bulutlar onunla dağılacaktır. Bu,
Allah için zor bir şey değildir. Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: (Andolsun ki;
Rasulullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve
Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.) (33/el-Ahzâb/21)
Allah beni ve sizi Kur’an ve Sünnet ile mübarek eylesin. Beni ve sizleri, onlardaki
ayetler ve hikmet ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler; kendim için, sizin için ve tüm
müslümanlar için her türlü hata ve günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O’ndan
bağışlanma dileyin ve O’na tevbe edin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet
edendir.
Yolu belirleyen ve hedefi açıklayan Allah’a hamdolsun. Şehadet ederim ki, Allah’dan
başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. İnsanların Allah’a karşı bir gerekçeleri
kalmasın diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak elçilerini göndermiştir. Ve şehadet ederim
ki; nebimiz ve sevgilimiz Muhammed, Allah’ın kulu ve rasulüdür. Allah O’na,
heybetini ve görkemini daha da artıran peygamberlik elbisesi giydirmiştir. Allah O’na,
ailesine, sahip oldukları her şeyi O’nun için feda eden sahabilerine, tabiîne ve onlara
iyilikle uyanlara bu Beyt’i ziyaret eden, umre ve hac için ona gelen olduğu müddetçe
salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın!..
Bundan sonra... Allah’dan hakkıyla korkun ey Allah’ın kulları!.. Kalplerinizin ve
ruhlarınızın susuzluğunu, nebiniz sallallahu aleyhi ve sellem’in şemaili ile giderin.
O’nun yüce özelliklerini ve değerli karakterlerini inceleyin. Nefislerinizi, yeni yetişen
nesillerinizi ve ailelerinizi sağlam bir şekilde onlara bağlayın. Onlarla ilişkinizi belirli
vakitlerle ve münasebetlerle sınırlı tutmayın. Çünkü bu, selefin metodu değildir. Bilin
ki; bu nebevi karakterlerin ve özelliklerin, üzerinde yürünen yolun ıslahı noktasında
mutlaka fiili bir etkisi olmalıdır. Bir çok kanallar ve şebekeler aracılığıyla hızlı
yeniliklerin ve büyük değişimlerin yaşandığı bu çağda, yapının sağlamlaştırılmasında
gözle görülür bir tesiri olmalıdır. Sünnet, felaketlerden korunmanın en iyi yoludur.
İslam ümmeti bugün, geçmişteki herhangi bir zamandan daha çok Kur’an ve Sünnet
yolunda birleşmeye muhtaçtır. Tâ ki; bütün gayretler, her müslümanın ulaşmak için
çaba sarfettiği yüce hedefe doğru bir meydanda birleşsin. Ümmet gemisini,
kaynağının saflığını bozacak her şeyden uzak bir şekilde barış kıyılarına ve güvenli
karalara çıkarma hedefinde bir araya gelsin. Her müslüman; dinine, akidesine ve
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine hizmette yerine ve sorumluluğuna
göre bir boşluğu doldurmaktadır. Ey müslümanlar!.. Allah’a iyiliklerinizi gösteriniz ve
şer’i ilmin yönetiminde dengeli adımlarla yürüyünüz ki İslam ümmeti liderlik rolünü
yeniden üstlensin. Şaşkınlık içerisinde yüzen beşeriyet gemisini yeniden üstünlük ve
şeref mekanlarına yönlendirsin. Allah işinde galiptir fakat insanların çoğu bilmez.
Havzın, sancağın ve Makam-ı Mahmud’un sahibi; sevgili peygamberimiz Muhammed
Mustafa’ya salât ve selam getirin. O’na tabi olan ve O’nu seven, O’nu örnek alan ve
sünnetine sarılan bir kimsenin salât ve selam getirmesi ile, aşırı övgüden ve
duyarsızlıktan uzak bir şekilde, Allah azze ve celle’nin emrettiği gibi O’na salât ve
selam getirin. Allah Teâlâ, Yüce Kitabı’nda şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve
melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salât
edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.) (33/el-Ahzâb/56)
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Yaz Tatiline Girerken
Şeyh Suud eş-Şüreym
26/03/1423 Hicri – 07/06/2002 Miladi
Muhakkak ki hamd Allah’adır. O’na hamdeder ve O’ndan yardım dileriz. O’ndan
bağışlanma diler ve O’na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü
amellerimizden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur.
Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka
ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; Muhammed, O’nun kulu
ve rasulüdür.
(Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar
olarak can verin!) (3/Âl-i Imrân/102)
(Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve
ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakının. Adını
kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık
haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde
gözetleyicidir.) (4/en-Nisâ/1)
(Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulü’ne
itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71)
Bundan sonra... Şüphesiz ki sözlerin en hayırlısı Allah’ın Kitabı ve yolların en hayırlısı
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. Amellerin en kötüsü sonradan
uydurulanlarıdır. Sonradan uydurulan her amel bid’at ve her bid’at sapıklıktır. İslam
topluluğuna bağlı kalın; çünkü Allah’ın eli, topluluğun üzerindedir. Onlardan ayrılan,
cehenneme ayrılır. Allah’a ve Rasulü’ne itaat eden doğruyu bulmuş, Allah’a ve
Rasulü’ne isyan eden ise doğru yoldan sapmıştır. O, Allah’a bir zarar veremez; ancak
kendi nefsine zarar verir.
Ey müslümanlar!.. Bu uzun günlerde insanlardan bir grup, bütün toplumların
çoğunluğunun katıldığı önemli bir konunun etrafında tartışmaktadır. Diller de aynı
şekilde, olumlu ya da olumsuz, lehinde ya da aleyhinde çeşitli görüşlerle bu konuyu
konuşmaktadır. Çünkü gerçekten onların; örneğin minberlerde, açıkoturumlarda ve
basın yayın organlarında bunu konuşması, görüş bildirmesi gerekir. Bu konu, yaz
tatili ve yıllık izin konusudur. Yaz tatili ve yıllık izin, zamanın hiçbir şekilde
vazgeçilemeyen parçası haline gelmiştir. Daha da ötesi, bütün ülkeler bu aşamanın,
yıllık yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunda ve yok sayılamayacağında birleşmiştir.
Yıllık yaşam programlarında zorunlu olarak yerini almıştır. Çoğunlukla, rasgele olur
ve gerçekleşmesi gerektiği hissedilerek yapılır. Doğru hedeften yoksundur. Şeriat
kurallarına ve güzel ya da çirkin olmasını belirleyen ölçülere; buna ilave olarak,
zaman ve mekan ile ilgili bir takım şartlara da gereksinim duyar.
İnsanın; çalıştıktan sonra dinlenmeye, gürültüden sonra sükunete ihtiyacı kabul
edilen bir gerçektir. Bunu ancak, bilgisiz ve kibirli kimse inkar eder. İslam gerçekte
insana; sözlerinin hepsinin zikir, düşüncesinin hepsinin fikir ve vaktinin hepsinin
ibadet olmasını farz kılmamıştır. Bilakis; nefis için İslam şeriatına uygun olarak bir
miktar rahatlama ve dinlenme imkanı tanımıştır. Hatta; Hanzale b. Âmir radıyallahu
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anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e bazı vakitler kadınlarla ve çocuklarla
ilgilendiğini şikayet edince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur:
“Fakat bir vakit (ibadet edersin), bir vakit (onlarla ilgilenirsin).” Bu hadisi,
Buhari ve Müslim rivayet eder. İbni Abdilberr, Ali radıyallahu anh’ın şöyle dediğini
rivayet eder: “Kalpleri dinlendirin ve onlar için ilgi çekici hikmetler arayın. Çünkü
bedenler yorulduğu gibi onlar da yorulur.” İbnu’l Cevzi şöyle der: “İnsanın zor işlerle
sorumlu tutulduğunu gördüm. Ona yüklenen en ağır şeylerden biri de nefsini idare
etmesi ve nefsine, sevdiği şeyden uzak durmaya ve sevmediği şeyi yapmaya sabretme
sorumluluğu yüklemesidir. Doğru olanın; sabır yolunu, nefsi sakinleştirerek ve
rahatlatarak katetmek olduğunu gördüm.”
Allah’ın kulları!.. Bu şekilde, kişinin ciddiyetini ve çalışmasını bir miktar dinlenme ve
sükunet ile bozması etrafında genel bir anlayış oluşmuş olur. Fakat bu arada,
müslümanların bugün içinde bulundukları durum ile ilgili şu sorular kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır: “Yaz tatilleri hangi seviyeye ulaşmaktadır?” “Vakitlerin
değerlendirileceği ve önceliklerin gözetileceği olumlu argümanlar nelerdir?” “Gerçek
tatil anlayışı nedir? Sözde mi yoksa eğlencede mi, kutlamalarda mı yoksa seyahatte
mi olur? Veyahut; geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirerek kainat kurallarını
bozmada mıdır? Uydu yayınlarını ve internet sitelerini takip etmekte midir?”
Şüphesiz bunlar; kaynağı her mü’min erkeğin ve kadının kalbi olan sorulardır. Canlı
ve uyanık vicdan ile boş vakte, sağlığa ve gençliğe duyarlılık, onlarla bu konuda
tartışmaktadır.
Bu gibi tatillerin en çok; bilinçli hedefi yakalayacak, meşru çerçevede
faydalanılabilecek uygun fırsatları değerlendirecek geniş araştırmalara ihtiyacı vardır.
Bu; olumlu ve olumsuz eğlence aktivitelerini inceleyerek, bu aktivitelerle onlara
katılacak tabakanın şer’i ve toplumsal altyapısı arasında bağ kurarak, genel çıkarları
elde etmede ve Allah’ın rızasını kazanmada bunlardan yararlanabilme boyutuna
bakarak, toplumsal ve şer’i beklentilerin verileri ile kişisel rağbetler arasındaki
davranışları ve tepkimeyi yorumlayarak ve bu aktivitelere katılımın aile ve topluma
dünya ve ahirette fayda kazandıracak üretimi ve gücü artırıcı etkisini araştırarak
yapılmalıdır.
Ey müslümanlar!.. Bilinçli toplumları, onların fertlerine verdikleri önemi, genç
erkekleri ve kızları için sarf ettikleri gücü tanımak isteyen onların tatillere karşı
tavırlarına ve bu tatillerdeki sayısız olumsuzlukları gidermek için yaptıkları ciddi
araştırmalara baksın! Birçok toplumda yaz tatillerinde yapılanların hepsini saymaya
kalkacak olursak bu çok uzar. Fakat, hepsi idrak edilemiyor diye bir şeyin tümünü de
terk etmek gerekmez. Bir kısmı da tümüne işaret etmeye yeterlidir. Bu nedenle,
tatillerde özellikle yapılan ve şer’i kuralların dışına çıkan bir takım davranışları
açıklamamız iyi olacaktır.
Tatillerde yapılan yanlış uygulamalardan biri de gece ve gündüz ile ilgili kainat
kuralına bakışın tersine çevrilmesidir. İnsanların çoğunun, tatilin başlamasıyla
birlikte geceyi gündüze ve gündüzü geceye çevirdiğini görürüz. Gündüzlerinin
karanlık ve gecelerinin aydınlık olduğunu görürsün. Onlar için en lezzetli şey; gece
muhabbeti ya da boş şeylerle uğraşanların yaptığı işlerdir. İbadetlerinin az ve
günahlarının kucak dolusu olduğunu görürsün. Geceleri dedikodu ile, çalgı ve eğlence
ile geçirirler. Kendilerini kaybederler ve eğlenceleri gecenin geç saatlerine kadar
uzanır. Lisan-ı halleri şöyle der:
“Ey gece! Senin bir sabahın ya da yıldızın için bir kayboluş yok mu?”
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“Sabah yolunu kaybeder ve gece de sabahı kaybeder.”
Gece perdelerini indirirken eğlence de elini-ayağını çeker. İşte bu şekilde; Allah’ın
geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kıldığı büyük
nimet yok edilir. Yine bu şekilde; gece ve gündüzün birbirini takip etmesindeki Allah
Teâlâ’nın nimetlerini hissederek ürperme olayı kaybolur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(De ki: “Düşündünüz mu hiç; şayet Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet
gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size bir ışık
verecek ilah kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?” De ki: “Söyleyin
bakalım; eğer Allah üzerinizde gündüzü tâ kıyamet gününe kadar devam
ettirse, Allah’tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah
kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?” Acımasından ötürü Allah, geceyi ve
gündüzü yarattı ki; gece dinlenesiniz ve (gündüz) O’nun fazlı kereminden
(rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.) (28/el-Kasas/71-73)
Allah’ın kulları!.. Tatillerde yapılan hatalardan biri de, düğün ve benzeri
kutlamalarda yapılanlardır. Bunlar, sürekli yinelenen, özellikle kadınlardan bir çok
kişinin nefsinin meylettiği çirkin adetlerdir. Onlar için her çeşit hazırlık yoğun bir
şekilde yapılır. Allah’ın rahmet ettikleri hariç, kutlamaların çoğunda israf vardır.
Kutlamanın yapıldığı yer konusunda israf ve ücretinde mübalağa vardır. Kutlama
yapılan yerin kalitesi ile övünülür. Açılıp saçılma ile birlikte bol bol alışveriş vardır.
Giyim-kuşam ile övünülür ve çokça yenilir-içilir. Bir çok insanın çifte standart içinde
yaşamasına yol açan mehir pahalılığından ise bahsetmeye bile gerek yok. İnsanların
bir kısmı sanki geçmiş bir çağda yaşamakta. Bir kısmı ise sanki daha gelmemiş bir
çağı yaşamakta. Hal böyle olunca, aralarında koskoca bir çağ varken, karı-koca nasıl
bir noktada buluşabilir? Delikanlı ancak kendine yetecek kadar bir geçime sahip...
Bazı genç kızların aileleri ise israf içinde yaşıyor. Delikanlı, evlenmek istiyor. Bazı
genç kızların babaları ise gurur duymak ve övünmek istiyor.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam gelir ve “Ben, Ensar’dan bir kadınla
evlendim” der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, “Ne kadar (mehir) ile evlendin?”
der. Adam, “Dört evâk (yani yüz altmış dirhem) ile” der. Bunun üzerine Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Dört evâk ile mi? Sanki gümüşü şu
dağın eteğinden çıkarıyorsunuz. Bizde sana verecek bir şey yok.” Bu
hadisi, Müslim rivayet eder.
Yaz tatillerinde ve yıllık izinlerde ortaya çıkan bir başka yanlış davranış da sürekli
uydu yayınlarını izlemektir. Bu yayınlardan bir çoğu, düşmanın hazırlık yapması gibi
yaz tatili için hazırlık yapmaktadır. Baştan çıkarıcı resimler ve utanma duygusunu
kaldıran görüntüler... Öğrencilerin belki de yıl boyu okuyarak elde ettikleri değerli
nitelikleri ve ahlakı bozan yoğun yayınlar... Bu kanallar, nefislerde kalan sağlam
yapıyı da yıkar. Bilinçli kimselerin, duyarlı ve iyiyi-kötüyü bilen insanların
kontrolünde olmayan programlar, bizler farkına varsak da varmasak da, toplumu ta
kökünden etkilemektedir. Daha da ötesi, güvenliğin bozulmasına yol açacak yayınlar
yapmaktadır. Bu hissedilen güvenlik de olabilir, düşünce güvenliği de olabilir.
Hepimizin şunu bilmesi gerekir ki, düşünce ve akıl hırsızları, mal ve namus
hırsızlarından aşağı kalır değildir. Her ikisi de karmaşaya yol açan, dolayısıyla
güvenliği bozan davranışlara neden olan birer etkendir.
Basın-yayın organları, çağdaş toplumların hareketini belirler ve yönlendirme
faaliyetlerinin özünü oluşturur. İnsanlar basınla gerçeği görür ya da onunla
yabancılaştırılır. Onunla müslümanların davalarına hizmet edilir ve destek verilir
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veya onunla gerçekler silinir ve yok edilir. Ciddi bir milleti, ciddi olmayan bir
milletten ayırmak istiyorsan basın yayın organlarına, onların olgun ve ölçülü
olmasına bak. Basını; kendi bünyesinde ölçülü ve olgun olur. Tüm fertlerinin yüz akı
olur. Basındaki gedikler, bir millet için yok olmaya ve kayboluşa neden olan birer
hastalık ve illettir.
Ey mü’minler topluluğu! Allah’tan korkun ve yaz tatillerini, şeytanın sofraları haline
getirmekten sakının. Yaz tatillerini; ibadet, aktivite, hareket ile dolu; sorumsuzluktan
ve nefsi tehlikeye atma ortamından uzak geçen bir yılın kayıtlarına eklenen simsiyah
sayfalara dönüştürmeyin. (İpliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan
(kadın) gibi olmayın.) (16/en-Nahl/92) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’a
sığındığı gibi, kemale erdikten sonra eksikliğe ve hidayetten sonra sapıklığa
düşmekten Allah’a sığının.
Söyleyeceğimi söyledim. Doğru ise, Allah’tandır. Yanlış ise, nefsimden ve
şeytandandır. Allah’tan bağışlanma dilerim. Şüphesiz O, çokça bağışlayandır.
Yüce ve her şeye gücü yeten, lütuf sahibi ve her şeyden haberi olan Allah’a
hamdolsun. O, gözlerden kaçanı ve kalplerde gizli olanı bilir. Şehadet ederim ki,
Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki;
Muhammed, O’nun kulu ve rasulüdür. Allah O’na, ailesine, ashabına ve onların
yolunda yürüyen, hidayetlerine uyanlara kıyamet gününe kadar salât ve selam
eylesin; onları mübarek kılsın.
Bundan sonra... Bu arada yaz tatillerinde yapılan hatalı davranışlardan ve yanlış
anlayışlardan biri daha var ki; yukarıda geçenlerden daha az öneme sahip değildir.
Bu; gayri müslim ülkelere ya da İslam ülkesi olarak adlandırılsa bile onlara benzeyen
ülkelere, çağdaş tabirle seyahat özgürlüğü olan ülkelere yolculuk yaparak dünyanın
her tarafını dolaşmaktır. Üzerindeki nimetlerin sahibi olan Rabbinden korkan ciddi
kimsenin kendisine vebal ve zarar getirecek şeylere harcayacak vakti ve gücü
olmadığı, bilinmesi gereken en basit gerçektir. Bunun tersine bir grup insan, nefsi ve
bedeni dinlendirme olayını oldukça büyütmektedir. Dolayısıyla; kendilerini,
evlerinde ve ülkelerinde hapis hissetmektedirler. Önceden büyük gördükleri şeyleri
şimdi küçük görmekte, daha önce önemli gördükleri şeyleri şimdi
önemsememektedirler. Yolculuk ilkelerini bir kenara bırakarak, saçmalıkları ve
arsızlıkları izlemeye; küfür ülkelerinin deniz ve nehir kıyılarında, Allah’ın ve
Rasulü’nün haram kıldığı küfür ve günahları, açıklık ve sarhoşluğu seyretmeye
aldırmamaktadırlar.
Yolculuğa çıkan akıl sahibi ve üzerine düşen farzları ve vacipleri bilen insan ise; bu
farzları ve vacipleri yerine getirmekte güçsüz kalabilir. Ya da onları utanarak ve
korkarak eda eder. Yahut da, namazlarını gürültülü yerlerde kılar ve ibadetin tadını, o
mekanlarda asla bulunmayan huzur ve sükuneti kaybeder.
Ebu Hâmid el-Gazali’nin, bazı gezginleri tanımlarken söylediği şu sözler Allah için ne
güzel sözlerdir: “Yeryüzünde sürekli seyahat etmek, kalbin huzurunu bozan
şeylerdendir. Bazıları; amaçları riya ve gösteriş, şöhretlerinin yayılması olduğu için
akıllarını ve dinlerini küçük gördü ve sonuçta onların, etkili bir sözü ve yararlı bir
eğitimi olmadı. Gezilere çıktılar ve büyük günahlara sahip insanlardan bazı süslü
lafızlar edindiler. Sözlerinde ve ibadetlerinde, adetlerinde ve yaşantılarındaki edep
kurallarında onlara benzediler. Onlar, kendilerinin hayırda olduğunu ve iyi iş
yaptıklarını sanmaktadır. Her siyah şeyin hurma olduğuna inanmaktadırlar.
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Şişmanlık ile hastalık nedeniyle oluşan şişliği birbirinden ayıramayanın aptallığı ne
kadar da çirkindir. Bunlar, Allah’ın buğzettiği kişilerdir. Şüphesiz Allah; boş gezen
gence buğzeder. Onları yolculuğa ancak, gençlikleri ve boş olmaları sevk etmiştir.”
İbni Müflih rahimehullah, İbnu’l Cevzi rahimehullah’ın şöyle dediğini nakleder:
“İlim, davet ve benzeri bir amaç dışında yeryüzünde seyahat yapmak, yasaklanmış bir
davranıştır.” İmam Ahmed şöyle der: “İslam’da seyahat yoktur. Bu, nebilerin ve
salihlerin davranışı da değildir. Çünkü yolculuk, kalbi dağıtır.” Bir keresinde ona
şöyle sorulur: “Seyahat hakkında ne dersin?” Şöyle cevap verir: “Hayır (seyahat
etme)! Nefsini dinlendir ve mescide devam et!”
Ey müslümanlar topluluğu! Allah’tan korkun! Yaz tatilleri ve izinler konusunda
bugünkü durumunuza bakın. Tatillerden yararlanmak ve vakti korumak için uygun
ortamlar icat etme noktasında ciddi bir tavrınız olsun. Tatiller hakkında
konuşulanları, insanlarla ilgili genel ve özel programlarda konuşulan başka
konulardan daha önemsiz hale getirmeyin. Çünkü ev, toplum ve basın; hepsi Allah’ın
sınırlarına boyun eğmelidir. Ne zaman bu sınırları aşarlarsa Allah’ı hakkıyla takdir
etmemiş olurlar. Bu konunun önemini anlayabilmemiz için, her türlü farklılıklarına
rağmen bu tatilleri yaşayanların, hepsinden sorulmasa da şu beş sorunun kapsamına
dahil olduğunu mutlaka bilmemiz gerekir. Bu sorular, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şu hadisinde zikredilmektedir: “Beş şeyden sorulmadan
ademoğlunun ayağı Rabbinin huzurundan ayrılmaz: Ömrünü nerede
tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden
kazandığından ve onu nereye harcadığından, öğrendiği ile ne
yaptığından.” Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder.
Bütün bunlardan sonra; insanların en hayırlısı ve beşeriyetin en arınmış kişisi
Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib’e, havzın ve şefaatin sahibine salât ve selam
getirin. Allah; önce kendi nefsini, sonra melekleri ve son olarak da –ey mü’minlersizleri zikrettiği kavlinde bunu emretmiştir. Şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve
melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salât
edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.) (33/el-Ahzâb/56)
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İslam’da Sorumluluk
Şeyh Abdurrahman es-Südeys
03/04/1423 Hicri – 14/06/2002 Miladi
Ey Allah’ın kulları!.. Nefsime ve sizlere Allah celle ve alâ’dan hakkıyla korkmayı
tavsiye ederim. Nefisleriniz ve sorumluluklarınız konusunda Allah’tan korkun!
Allah’tan hakkıyla korkmak (takva), makam ve nesebe gerek olmayan bir üstünlük ve
şereftir. Mala gerek olmayan zenginliktir. Dünya ve ahiret saadeti onunla gerçekleşir.
Ey Müslümanlar!.. Milletlerin ve toplumların kalkınmasını oluşturan unsurlar ve
asalet ve uygarlık inşasının payandaları, uygarlık binasının ve toplumsal reformun
başlangıcı sayılan çok önemli bir davaya özen göstermede gizlidir. Bugün insanların
dünyasını ve ümmetin içinde bulunduğu durumu inceleyen, bir çok imkanın
olmasına ve çağdaş medeniyetin sağladığı teknik araçların desteğinde bütün
kolaylıkların bulunmasına rağmen dünya halklarının ezici çoğunluğunun yaşadığı
karmaşa ve vurdumduymazlık karşısında korkuya kapılır. Yeni gelişen olaylarla
birlikte günlük yaşantının ortaya çıkardığı çeşitli aldatmacalar ve çelişkiler karşısında
dehşete kapılır.
Gerçek Müslüman, sıkıntıları şiddetlenip üzerine saldırılar arttıktan sonra, ümmetin
yeniden afiyetine kavuşması için devamlı ıslah yolunu arar. İşte burada, davamızın en
önemli noktası; ümmet için, içinde kaybolduğu karanlık dehlizden bir çıkış olarak
gelmektedir. Böylece ümmet, düştüğü yerden kalkar ve beklentilerini gerçekleştirir.
Bu, sorumluluk davasıdır.
Ey Müslümanlar topluluğu!.. Müslüman’ın hayatının her bir anında sorumluluk;
fertler ve toplumlar, heyetler ve kurumlar, halklar ve hükümetler olarak her türlü
şekliyle vücut bulur. Buhari ve Müslim, Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma
kanalıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Hepiniz bir çobansınız ve hepiniz emri altındakinden sorumludur.
Erkek, ev halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın, kocasının
evinin çobanıdır ve ondan sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının
çobanıdır ve ondan sorumludur. Hepiniz bir çobansınız ve hepiniz emri
altındakinden sorumludur.”
İnanç kardeşleri!.. İslam’da sorumluluk; mükellef olan Müslüman’ın, şeriatın onu
üzerinde hükümran kıldığı ya da hakkında tasarrufta bulunma gücü verdiği her
şeyden, gerek ferdi ve gerekse toplumsal olarak sorumlu olması anlamındadır. Ferdi
sorumluluk; her bir ferdin kendi nefsinden, organlarından, bedeninden ve ruhundan,
aklından ve bilgisinden, davranışından ve ibadetinden, ilişkilerinden, malından,
ömründen, kalbinin ve organlarının amellerinden sorumlu olmasıdır. Bu,
taşımasında kendisine bir başkasının ortak olmadığı bir sorumluluktur. Bu
sorumluluğu iyi taşırsa onun için sevap hasıl olur. Kötü taşırsa da cezasına katlanır.
Tirmizi, Ebi Berza el-Eslemi’den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğunu rivayet eder: “Ömrünü nerede tükettiğinden, öğrendiği ile ne
yaptığından,
malını
nereden
kazandığından
ve
onu
nereye
harcadığından,
vücudunu
nerede
eskittiğinden
sorulmadan
ademoğlunun ayağı Rabbi’nin huzurundan ayrılmaz.”
Ey Allah’ın kulları!.. Kul aynı şekilde dilinden de sorumludur. Suçsuz kimselerin
ırzlarına dil uzatmamaktan, salih insanlar aleyhine atılan iftira ve söylentileri
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taşımamaktan sorumludur. Kalbinin kin ve nefret, haset ve düşmanlık
taşımamasından sorumludur. (Şüphesiz kulak, göz ve gönül; bunların hepsi
yaptığından sorumludur.) (17/el-İsrâ/36)
İman kardeşleri!.. Toplumsal sorumluluğa gelince, öncelikle devlet idaresinde en
büyük sorumluluğu, Allah’ın arzında Allah’ın şeriatını tatbik etme sorumluluğunu
içerir. Aynı şekilde; genel görevlerde yönetilenler için adaleti ve eşitliği, her davada
Allah’ı gözetmeyi içerir. Yine; malları ve mülkleri, kamu hizmetlerini koruma
sorumluluğunu içerir. Sorumluluklar, zahmetsiz bir ganimet ve desteksiz bir iddia
değildir. Onları yüklenen, ağırlığına katlanacaktır. İdari düzensizlikten, mallarla
oynamaktan ve görevi kötüye kullanmaktan uzak duracaktır. Haklar ancak; yeterli ve
güvenilir kimseleri göreve getirmekle, hainleri yakalayıp cezalandırmakla korunur.
Emanet ve sorumluluğu, Allah’ın belirlediği gibi ve idarecilerin beklediği şekilde
yerine getirmekle korunur. İşte bu, insanların ve ülkelerin çıkarlarını koruyan
faktördür.
Toplumsal sorumluluk çerçevesinde, gelecek Müslüman nesillere doğru İslami
terbiyenin taşınması sorumluluğu noktasında ailenin ve evin rolü ortaya çıkar. Yine;
erkek ve kız öğrencilerin yetişmesinde çeşitli eğitim kurumları rol oynar. Fertlerin
yükselmesinde toplumun sorumluluğu, ahlak ve davranışların düzeltilmesinde
medyanın rolü vardır.
İman kardeşleri!.. Yeni nesilleri eğitme, erkek ve kadın yetiştirme sorumluluğu büyük
bir sorumluluktur. Ciğerparelerimizle, çocuklarımızla ilgilenmek Müslümanların
bütün dikkatlerini vermeleri gereken büyük bir davadır. Çünkü fert ve toplum olarak
mutluluklarının unsurları buna bağlıdır. Çocuklarımız bizim ciğerparelerimiz ve
yüreklerimizin yeryüzünde yürüyen birer parçasıdır. Bu nedenle mutlaka en iyi
şekilde onlar için hazırlık yapmalıyız. Metotlar çizmeli ve programlar hazırlamalıyız.
Eğitim sorumluluğunun tökezlemeden, çelişkiden ve ikilemden uzak durarak,
taklitten sakınarak ve İslami şahsiyetlerle gurur duyarak tamamlanması için yeterli
insanları göreve getirmeli; Kur’an-ı Kerim’in hidayetine ve Sünnet-i Nebeviyye’nin
yoluna uymalıyız.
Sevgili kardeşler!.. Eğitimde ev, en önemli yerdir ve ferdin yetişmesinde büyük
sorumluluğu vardır. Çocukların kişiliklerinin belirginleşmesi; imani ve fikri, ruhi ve
ahlaki niteliklerinin oluşması evin sorumluluğundadır. Bu nedenle ey Müslümanlar;
küçük yaştan itibaren çocuklarınızı Allah’a iman ile yetiştirin. Onların, kelime-i
tevhidin hakikatini hisseder hale getirin. Öyle ki; imanları kesin bir inançtan,
rububiyet ve uluhiyet gerçeğini idrak etmekten ve kulluğu net olarak anlamaktan
kaynaklansın.
Ey Müslümanlar!.. Maalesef ailelerin bir çoğu, doğru inancın yerleşmesine yeterli
özeni göstermemektedir. Tevhid konusunun özel ilgiye gerek olmayan bilinen bir
konu olduğunu sanıyorlar. Allah’a yemin olsun ki, bu yüzeysel bir bakış açısıdır ve
sahih inanç esaslarının, çocuklardan bir çoğunun kalbinde zayıflamasına yol açar.
“Ev ancak direği var olarak yapılır”
“Kazıklar sağlam olmazsa direkler yoktur”
Evlatlarının davranışlarını düzeltmeye, onların gönüllerine İslami değerleri ekmeye
ve dinimizin getirdiği değerli ahlakı yerleştirmeye çalışmak aileye düşen görevdir.
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Anne ve baba, çocukları için güzel birer örnek olmalıdır. Çocuklarına yaptıkları
öğütlerle davranışları arasında çelişki olmamalıdır.
“Yeni nesiller bizde yetişir”
“Babanın alıştırdığı üzere..”
Anne ve babanın, çocuklarının şahsiyetini doğru inanç esasları üzerine; ümmetlerinin
kültür mirası ve ilkeleri ile gurur duyma üzerine kurması; onları iman ve hidayet,
hayır ve fazilet ile kuşatması büyük bir sorumluluktur. Çocuklar; çevrelerini saran
etkenlere karşı direnmede güçlü olmalı ve batılın önünde yenilmemeli, bozuk
düşünce akımları karşısında zayıf düşmemelidir.
Ey anne ve babalar!.. Çocuklarınız konusunda Allah’tan korkun!.. Hayırda onlara
örnek olun. Çocuklarınızın terbiyesini hizmetçilere bırakmaktan sakının!.. Çoğunluk
taşıdıkları düşünceler ve ahlak ile onlar, aileler için zararlıdır. Onların; gerçekte
tehlikesi sabit olmuş, her duyarlı insan tarafından kötülüğü ve zararı fark edilmiş
alışkanlıkları vardır. Çocuklarınızı kötü arkadaşlardan uzak tutun. Namazlarını,
yalnız kaldıkları durumları ve gezmelerini kontrol altına alın. Sevgi ve şefkatle yoğun
bir gözetim uygulayın. Kötü ahlak ve fikir akımlarının ailelerinize sızmasından ve
yaptığınızı yıkmasından, yetiştirdiğinizi bozmasından sakının. Onları; hayır, fazilet ve
hidayet üzere; rezillikten, kötülükten ve aşağılıktan uzak olarak yetiştirin.
Ey Müslümanlar!.. Ailevi sorumluluk, din, emanet ve ahlak esaslarına göre en uygun
eş seçimini de içerir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Dininden ve ahlakından razı olduğunuz size geldiğinde onu evlendirin.
Böyle yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.” Bu
hadisi; Tirmizi ve İbni Mâce, Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder. Bu
güzel seçimle birlikte, Alemlerin Rabbi Allah’a samimiyetle kulluk eden salih fertler
yetişir.
Ailevi sorumluluk; eşler arasında hoş geçimi, görevleri yerine getirmeyi, hakları
vermeyi ve aile içi eğitimde birbirini desteklemeyi de içerir. Allah Subhânehu ve Teâlâ
şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve
taşlar olan ateşten koruyun.) (66/et-Tahrim/6) Bu ağır uyarı kulaklarını
çınlatırken, bu kötü son çocuklarını tehdit ederken bir baba nasıl rahat yaşayabilir?!.
Kadınlar üzerinde sorumluluk sahibi olan eşler ve babalar da Allah’tan korksunlar ve
onları en iyi şekilde eğitsinler. Onların ellerinden tutarak evlerinde oturmaya ve şer’i
örtüye bağlı kalmalarını sağlasınlar ki; ne onlar fitneye düşsün, ne de başkalarını
fitneye düşürsün. Kadınların örtünme ve iffet, erkeklerle bir arada bulunma, sınırsız
bir şekilde modanın ardından koşma ve benzeri sorunlarını ihmal etmek; büyük bir
hata ve emanete hıyanet etmektir.
Ey Allah’ın kulları!.. Ailevi sorumluluk, evlilik olayının kolaylaştırılmasını da içine
alır. Mehirleri ve evlilik masraflarını anormal derecede artırmamak ve israf etmemek,
düğünlerde hoş olmayan davranışlarda bulunmamak gerekir. Ey iffet ve haya
sahipleri!.. Ey anlayış sahipleri ve ey babalar!.. Bunlara uymamak sahtekarlık ve
hıyanet, sorumluluğu hafife alma değil midir?..
Ey İslam ümmeti!.. Ümmet gemisini korumada toplumun üzerine de büyük bir
sorumluluk düşmektedir. Dünyevi çıkarlardan ve maddi ilişkilerden değil, iman
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noktasından yola çıkarak; sevgi ve merhamet, kardeşlik ve anlayış üzere ümmet
mensupları arasında bağları sağlamlaştırmak gerekir.
İslam; topluma ve toplumun rükünlerini zehirli fikirlere ve kötü düşüncelere karşı
sağlam ve birbirini destekler şekilde inşa etmeye özen göstermiştir. Bu nedenle
toplumun mensupları; yalnızca Allah’a ibadette, İslam’a davet görevini üstlenmede ve
kötülük ve haram tufanı karşısında iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma sancağını
yükseltmede, sorumsuz insanları kontrol altına almada birbirlerine öğütte
bulunsunlar. Suçlular karşısında susmak gerçekte onların yaptığından daha büyük bir
günah ve daha çirkin bir suçtur. (Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a iman
edersiniz.) (3/Âl-i Imrân/110) İşte bu; İslam ümmetinin değerini ve
sorumluluğunu, önder olmak ve yönetmek üzere çıkartıldığını bilmesi için anlaması
gereken şeydir. Çünkü o, en hayırlı ümmettir. (Bu; Allah’ın, dinine ve
peygamberine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz
Allah; kuvvetlidir, daima üstündür.) (57/el-Hadid/25)
Ey Müslüman kardeşler!.. Medya organlarının patlama yaptığı, teknik ve bilgi
devriminin yaşandığı bu çağda basın yayın organlarının sorumluluğu; özellikle de
uydu yayını yapan kanalların ve internet sitelerinin en büyük sorumluluklardandır.
Ey eğitimciler!. Bunları, yüce dinimizin hizmetinde kullanın! Duyarlı kimseler basın
yayın organlarındaki ucuz komediye, yeni nesiller aleyhine yaptığı ve ümmetin sahip
olduğu en değerli şey olan gençliği için kötü sonuçlara yol açacak yayınlara
üzülmektedir. Bu durumdan, Allah’a şikayetçiyiz ve güç ve kuvvet ancak Allah iledir.
Değerli kardeşler!.. Fertlerin akıllarını şekillendirmede ve kişiliklerini belirlemede,
davranışlarını yönlendirmede, özel ve genel çıkarları gerçekleştirecek hedefleri ve
değerleri yerleştirmede medyanın büyük rolü vardır. Bu nedenle; yazılı ve görsel
basın yayın organlarını yönetenler Allah’tan korksunlar! Hepiniz bir çobansınız ve
hepiniz yönetimimiz altındakilerden sorumlusunuz. Ümmet mensuplarına ve
toplumlarına; iyiliğe ve fazilete davet eden, İslami değerleri ve değerli ilkeleri
kökleştiren şeylerden başkasını sunmasınlar. Bu ümmetin evlatlarını, hayatlarına ve
günlük yaşantılarına yansıyan düşünce karmaşasından, inanç ve ahlak
bozukluğundan kurtarmak onların da üzerine düşmektedir.
Ey medya mensupları!.. Medya, toplumun aynasıdır. Bu nedenle sözlerinizdeki
sorumluluğu, mesleki emaneti, objektifliği, şeffaflığı ve güvenilirliği gözetin. Bilin ki
İslami medya; ilkeleri ve değerleri ile, inancı ve imanı ile diğerlerinden ayrılır.
İnsanlık ne çok suçlar ve olaylarla karşılaşmaktadır. Ne çok acılar ve sıkıntılar
çekmektedir. Suç oranı, akıllara durgunluk verecek seviyeye yükselmiştir. Bu ancak;
insanlar sorumluluklarını ihmal ettiği için böyle olmuştur.
İslam ümmetinin en büyük sorumluluklarından biri de; inançlarımıza ve kutsal
değerlerimize yapılan saldırılara karşı koymaktır. Dinimiz ve ilkelerimiz aleyhine
yürütülen kampanyalar karşısında hakkı ve doğruyu açıklamaktır. Üstün
uygarlığımızı ve şeriatımızın sabit ölçülerini koruyarak, globalleşme adı altında
dünyayı saran ahtapot karşısında kararlılıkla direnmektir. Uluslar arası güçlerin
desteğiyle dünya siyonizminin Müslüman Filistin’de kutsal değerlerimize karşı
giriştiği katliama ve yandaşlarının Keşmir’de ve Çeçenistan’da yaptıklarına güçlü bir
şekilde karşı koymaktır. Her birimiz, İslam’ın geçitlerinden bir geçidi korumaktayız.
Bu nedenle; İslam’a sizin tarafınızdan saldırılmasına ve zarar gelmesine izin
vermeyin.
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Sahip oldukları bütün imkanlarla bu dine yardım etme sorumluluğunu yerine
getirmek, bütün İslam mensuplarının görevidir. Bu konuda bütün aileler ve evler,
anneler ve babalar, okullar ve üniversiteler, mescitler ve kulüpler, halklar ve
hükümetler, her tabakası ile toplum, yazılı ve görsel basın-yayın organları omuz
omuza vermelidir. Örnek bir nesil yetiştirmek için; eğitim ve terbiye alanında, genç
erkeklere ve kızlara ahlaki değerleri aşılamada herkes üzerine düşen görevi yerine
getirmelidir. Bu şekilde arzu edilen gerçekleşir ve kaybedilen asalet yeniden kazanılır.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: (Ey iman edenler! Allah’a ve
Peygamber’e hainlik etmeyin; bile bile kendi emanetlerinize hainlik
etmiş olursunuz. Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan
sebebidir. Büyük mükafat Allah’ın katındadır.) (8/el-Enfâl/27-28)
Ey Allah’ın kulları!.. Öncelikle Rabbinizin, daha sonra da ümmetinizin ve tarihin
karşısında sorumlu olduğunuz şeyleri yerine getirin. En küçük bir hizmetten devlet
idaresine kadar bütün sorumlulukların büyüklüğünü öğrendiniz. Biliniz ki; tatillerde
ortaya çıkan toplumsal bir takım olgular, bu dönemde nasihat etme sorumluluğu
kapsamına girmektedir. Ey anneler ve babalar!.. Ey erkek ve kız öğrenciler!.. Ey
bütün alanlardaki eğitimciler!.. Bu tatil boyunca boş vakitleri değerlendirmek için ne
hazırladınız?. Bu önemli konuda ümmete nasihat etme görevi, ciğerparelerimiz olan
çocuklarımızın boş vakitlerini, kendilerine ve toplumlarına yarar sağlayacak şekilde
nasıl değerlendiririz konusu üzerine yoğunlaşmalıdır.
Ey kardeşler!.. Bu tatilde boş vakitleri değerlendirme fırsatları -özellikle genç erkekler
ve genç kızlar için- Allah’a hamd olsun ki çoktur. Şeriatın mubah kıldığı fırsatları
değerlendirmek gerekir. Haramlarda ve şüpheli şeylerde vakit öldürmekten mutlaka
kaçınmak gerekir.
Vakit sarf edilecek en değerli şey, Allah’ın Kitabı’na itina göstermek; öğrenmek ve
öğretmek, ezberlemek ve tekrar etmek, anlamak ve amel etmektir. Faydalı şeriat
kitaplarını okumak, ilim kurslarına ve davet kamplarına, hayır ve ıslah ehli insanların
idaresindeki meslek okullarına ve yaz kurslarına katılmaktır. Bütün bunlar; bilginin
artmasını, vaktin korunmasını, yeteneklerin gelişmesini ve beceri kazanılmasını
sağlar. İslam ülkelerine mubah olan bir yolculuk ile aileyi ve çocukları eğlendirmede
de bir beis yoktur. Yolculuk ve yolculuğa çıkanlar konusuna Allah’ın izniyle ilerde
ayrıca değineceğiz.
İslam ümmeti içerisinde güvenilir ve yeterli bilgiye sahip kişilerin varlığı –Allah’a
hamd olsun- inkar edilemez bir gerçektir. Onlar; Allah azze ve celle’nin kendileri ile
birlikte olduğunu hissederek sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmekte,
insanların haklarını eda etme konusunda din ve insanlık duygusunu güçlendirmeye
gayret etmektedir. İşte bu gibiler sayesinde ümmetin hali düzelir ve Allah’ın izniyle
İslam toplumu mutluluğa ulaşır. Sevdiği ve razı olduğu şeylerde herkesi başarılı
kılmasını Allah azze ve celle’den dileriz. Şüphesiz O, kendisinden istenilenlerin en
hayırlısı ve ümit bağlananların en cömerdidir.
Hanif dini ile gönderilen, beşeriyetin öğreticisi ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine
getiren kişiye, Rabbinizin emrettiği şekilde salât ve selamda bulunun. O, şöyle
buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey
mü’minler! Siz de O’na salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.)
(33/el-Ahzâb/56)
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İslam’a Göre Yolculuk ve Kuralları
Şeyh Abdurrahman es-Sudeys
10/04/1423 Hicri – 21/06/2002 Miladi
Ey Allah’ın kulları! Sizlere ve nefsime; her yaptığımız ve terk ettiğimiz işte Allah’tan
hakkıyla korkmayı, her emrettiği ve yasakladığı şeyde O’na uymayı, yolculukta ve
ikamette takvâya bağlı kalmayı tavsiye ederim. Allah’tan hakkıyla korkmak (takvâ)
şiarımız olsun!
Ey Müslümanlar!.. Toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkan önemli bir sorun var ki,
bu sorun için planlar yapılması ve metotlar konulması, belirli temellere oturtulması
için programlar hazırlanması ve özel bir ihtimam gösterilmesi yerinde bir davranış
olur. Bu sorun; her yıl bugünlerde, yazın sıcağının artmasıyla ortaya çıkar.
İnsanlardan bir çoğu; yazlıklara ve gezinti yerlerine, deniz kıyılarına kaçar. Yolculuğa,
seyahate ve gezmeye karar verir. Havaalanlarına gidersen bir sürü insanın yolculuğa
çıkmak için rüzgarla yarıştığını görürsün. Valizlerini ve eşyalarını toplamış, uzun
yolculuklar için hazırlıklarını yapmışlardır. Yolculuk nedenlerinin, görüş ve
düşüncelerinin farklılıklarına rağmen hepsi, seyahate çıkmayı beklemektedir.
Yolculuk ve yolcular hakkındaki dehşet verici istatistikleri ve korkunç rakamları
okurken hayrete düşersin. O insanların bütün rezervasyonları doldurduğunu, kapılar
önünde izdiham oluşturduğunu ve uçaklara binmek için koşuşturduğunu görünce
şaşkınlığın daha da artar. Hatta bazıları bu yolda inancını, kutsal değerlerini ve
ahlakını dahi unutur. Bütün bunları geride bırakılan şeylerden sayar. Yolculuk
vizesini alır almaz, daha henüz uçak havalanmadan, takvâ örtüsünü ve hayâ elbisesini
çıkarıp atar. Bu görüntüler arasında ve bu döngü içerisinde; yolculuk yapmanın ve
gezip dolaşmanın hoş olduğu yaz tatilinde; gelin hep birlikte bu sorunu şeriat
terazisine koyalım. Allah’ın Kitabı’na ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
sünnetine sunalım. Bazı insanların durumuna göz atarak bu sorunla ilgili şeriat
ölçülerinin uygulanmaması durumunda ne gibi olumsuz sonuçların ortaya çıktığını
açıklayalım. Yolcuların, yolculuklarında hatırlamaları gereken bir takım yararlı
noktaları hatırlayalım ve Müslüman kardeşlerimize hatırlatalım.
İnanç kardeşleri!.. İslam; mensuplarının nefislerini dinlendirmesini, ailelerini ve
çocuklarını eğlendirmesini; bu konuda şeriatın mubah gördüğü yolları kullanmalarını
yasaklamaz. Mubah olan eğlence ve dinlenme bazen şer’i amaçlar açısından gerekli
dahi olabilir. Fakat bütün eğlence ve dinlenmeler, şeriat tarafından mubah görülen
sınırlar içerisinde olmalıdır. Eğlenceyi ve dinlenmeyi imanı zayıflatan, inancı sarsan,
faziletleri zedeleyen ve rezilliklere düşüren, ahlakı ve kutsal değerleri yok eden
yollarda kullanmak ise asla caiz değildir.
Ey Müslüman kardeşler!.. Seyahate çıkmanın İslam açısından bir sakıncası yoktur.
Hatta bazen şer’i amaçlar için istenilen bir durum olabilir. Es-Seâlebî rahimehullah
şöyle der: “Seyahatin faydalı yönlerinden biri de kişinin değişik mekanlardaki eserleri
ve güzellikleri görmesidir. Bu onun, Allah Teâlâ’nın gücü hakkındaki bilgisini artırır.
Onu, Allah’ın nimetlerine şükretmeye çağırır.”
“Suyun durgunluğunun onu bozduğunu gördüm”
“Akınca temiz, akmayınca pis olduğunu gördüm”
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“Aslan inini terk etmezse avlanamaz”
“Ok yayı terk etmezse vuramaz”
“Güneş bile semada devamlı dursa”
“Arap-acem bütün insanlar ondan hoşlanmaz”
Fakat, seyahate çıkmanın İslam’da bir takım şartları ve kuralları vardır. Bunlardan
biri, seyahatin İslam ülkeleri sınırları dahilinde olmasıdır. Hastalık yayan ülkelere ve
bataklık mekanlara seyahate gelince, asla caiz değildir. O yerlere mutlaka seyahat
edilmesi gerekiyorsa bu, özellikle namaz gibi İslam’ın şiarlarına bağlı kalmak şartıyla
caiz olur. Alimler, İslam ülkelerinin dışındaki topraklara seyahatin caiz olması için şu
üç şartı zikreder: Birincisi; şehvetleri defedecek kadar dini yönün sağlam olması.
İkincisi; şüpheleri defedecek kadar bilginin güçlü olması. Üçüncüsü ise; tedavi ve
benzeri şer’i bir özür bulunmasıdır.
Ey seyahate çıkanlar!.. Nereye seyahat ettiğinizi ve niçin seyahat ettiğinizi hiç
kendinize sordunuz mu? Seyahatiniz Allah’a itaat için mi, yoksa O’na isyan için mi?
Eğer seyahatiniz Allah’ın gazabına yol açacak şeylerden uzak ve Allah’a itaat içinse
Allah’a hamdolsun! Allah’ın bereketi ile yolunuza devam edin! Yok eğer yolculuğunuz
Allah’a itaat için ve O’nun rızası için değilse, Allah’a isyan içinse; Allah’tan korkun ve
O’ndan utanın! Çünkü O, sizi görmekte ve gözetlemektedir. (Şüphesiz Allah, sizin
üzerinizde gözetleyicidir.) (4/en-Nisâ/1)
Ey seyahate çıkanlar!.. Seyahatinizi Allah rızasını kazanmak için yapın. Şayet
seyahatinizde Allah’a isyan etmeyi düşünüyorsanız sizi bundan vazgeçmeye, bu kötü
niyeti değiştirerek tevbe etmeye çağırıyorum. (Ey iman edenler! Samimi bir
tevbe ile Allah’a dönün!) (66/et-Tahrim/8)
Ey değerli yolcu!.. Şüphesiz şuurlu Müslüman, aklını kullanan ve insanların başına
gelenlerden ibret alandır. Ne çok insan haram işlemek ve günaha girmek için
seyahate çıktı da yaptıklarının cezası hüsran oldu. İşledikleri günahlar sonucu
amansız hastalıklara yakalandılar.
“Alnından yakalanacağın günü unutur da”
“Günahlarla ve isyanlarla sevinir misin?”
Ey seyahate çıkan kardeşler!.. Seyahat adâbını kuşanın ve seyahate çıkmadan önce
istişare ve istihare yapın. Yolculuk duasını ve iyi arkadaş seçimini unutmayın!.
Güvenlik kurallarına uyun ve aşırı hız yapmayın. Çünkü, kazalarda, özellikle de araba
kazalarında ibret alınacak çok şey vardır. Yol hakkına ve çevre temizliğine riayet edin.
Yolculuğunuzu; kainat kitabını okuyarak, hayat yolculuğu için bir eğitim haline
dönüştürün.
“Kitabım semadır, ondan sureler okurum”
“Kitabım (Kur’an)’da okuduğum sureler gibi”
Allah’ın hükümranlığını, yaratmadaki büyüklüğünü ve eşsiz sanatını düşün!..
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“İşte bu tabiat; dur ki ey yolcu!”
“Sana el-Bâri’nin eşsiz sanatını göstereyim”
“Etrafındaki yer ve gök sarsıldı”
“Ayetlerin ve eserlerin eşsizliğinden”
Ey seyahate çıkanlar!.. Buhari ve Müslim’in Sahihlerinde rivayet ettikleri hadiste
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bildirdiği gibi, yolculuk azaptan bir parçadır
olduğu için Allah, rahmeti ve ihsanı ile yolculukla ilgili bir takım ruhsatlar ve
kolaylıklar belirlemiştir. Yolculuğun ruhsatlarından yararlanmaya çalışın. Çünkü
Allah, ruhsatlarının kullanılmasını ister ve kendisine isyan edilmesinden hoşlanmaz.
Yolculuğunuzda, Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine uyun. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in yolculukla ilgili sünneti dört rekatlı namazları iki rekat
olarak kılmak ve yolculuk esnasında öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birlikte
kılmaktı. Sadece farz namazları kılar, vitir ve sabah namazının sünneti hariç sünnet
namazları kılmazdı. Vitir ve sabah namazının sünnetini yolculukta ve ikamette hiç
bırakmazdı. Yolcunun üç gün-üç gece mest yapmasına ruhsat verilmiş ve kadının,
yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasını yasaklanmıştır.
Değerli yolcu kardeşim!.. Yolculukta ve ikamette; Allah azze ve celle’nin Kitabı’nda
yasakladığı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sakındırdığı, şeriatça sakıncalı
durumlardan uzak dur. Allah’a şirk koşmaktan sakın! Ancak Allah’tan kork ve O’ndan
dile!.. Kabirlere ve türbelere yolculuk yapma! Allah’tan başka kimseye dua etme!
Riyadan sakın! Faizden ve faiz ile alışveriş yapanlardan uzak dur! Zinaya sakın
yaklaşma! Çünkü zina, işlerin en çirkini, günahların ve kötülüklerin en büyüğüdür.
İçkiden ve uyuşturucu kullanmaktan kesinlikle sakın!.. Çünkü bunlar, dini harap eder
ve aklı bozar. Aklı olan biri nasıl olur da deliliğe koşar?!. Haramla muamele yapma ve
Allah’ın gazabına yol açacak şeylerde ticaret yapma! Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem, yolculuğu uzamış bir adamı anlatır. Saçı-sakalı toz-toprak olmuş ve birbirine
karışmıştır. Ellerini gökyüzüne kaldırarak “Yâ Rab! Yâ Rab!” der. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Yiyeceği haramdır, içeceği
haramdır, giyeceği haramdır ve haramla beslenmiştir; ona nasıl cevap
verilsin?!” Bu hadisi; Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder.
Kalpleri şehvetlere koşanlarla birlikte yolculuğa çıkma!. Yürekleri, göklerin ve yerin
Rabbi’ni gözetmekten uzak olanlara eşlik etme!.. (Allah sizin tevbenizi kabul
etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı
isterler.) (4/en-Nisâ/27)
Ey Müslümanlar!.. Bir kısım insanlar, kötülük yayan ülkelere seyahat ederek kendi
nefsinin ve ailesinin iplerini tamamen serbest bırakır. Zina ve fuhuş yuvalarında,
kumarhanelerde ve batakhanelerde; hayır ve fazilet sahibi insanların gözlerinden
uzak bir şekilde; haram olan şehvetlerle ve günah fiillerle, utanç verici görüntülerle ve
çirkin davranışlarla nefislerini fitneye düşürürler. Bu nedenle, günaha ve hataya
düşüren mekanlardan sakının!. Hatta bazıları henüz ülkelerinin topraklarını geride
bırakmadan hayâ örtüsünü ve tesettürünü çıkarır hale gelmiştir!.
Ey yolculuğa çıkış niyetini insanlardan gizleyen ve gözlerden uzak bir mekana
yönelen kimse!.. Çirkin ve utanç verici davranışlarla karşısına çıkarken, insanların
Rabbi’nin gücünden korkmaz mısın?!.
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“Allah’ın bir an bile gafil olduğunu sanma!”
“Gizlediğin şeyi de bilmediğini sanma!”
İslam ümmeti!.. Faydası belli olan şer’i bir amaç olmadan gayrimüslim ülkelere
seyahate çıkmak kişinin dini ve nefsi, ırzı ve değerleri, ahlakı ve kutsal ölçüleri için
kesinlikle zararlıdır. Çünkü oralar; kişinin çeşitli kötülüklere ve fuhşa düşebileceği,
farzları ve vacipleri yerine getiremeyebileceği, nefsini şüpheye ve helak olmaya maruz
bırakarak tehlikeye atabileceği yerlerdir. Kişiyi kuşatan kalp ve cep hırsızlarının
tehlikesi, Allah azze ve celle’nin kendisini gözettiğinden gafil olması da bütün bunlara
eklenir. Bu kimseler, ölümü hatırlasın!. Filistin’de, Keşmir’de, Çeçenistan’da ve
Kosova’daki suçsuz-günahsız Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acıları hissetsinler!.
Hassas duygular ve coşkulu hisler nerede?.. Bir takım insanlar ümmetin sorunlarını
omuzlarken ve din kardeşlerinin trajedilerini düşünürken bir çok kimse tatilini nasıl
geçireceğini düşünmektedir. Allah yardımcımız olsun!..
Bazı insanlar yolculuğa çıkmak için yaz tatilini ve seyahati bahane etmektedir. Oysa
seyahatin İslam’da şer’i bir delaleti vardır. Geçmişte yaşayan Müslümanlar; Allah
yolunda cihat için; sözleri ve davranışlarıyla, ahlak ve güzel diyalogları ile Allah’ın
dinine çağırmak için yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşmışlardır. Böyle bir şer’i
amaç için yapılan seyahat makbuldür. Şeriat ve âdâp ölçülerine uygun seyahat
anlayışını hepimiz kabul etmekteyiz. Fakat maalesef ümmet içerisinde kişiliği zayıf
insanlar vardır. Bunlar; yabancı kültürün etkisinde kaldıkları için, seyahatin ancak
utanç duygusundan uzak ve günah batağında geçen geceler ile mümkün olacağını
zanneder hale gelmişlerdir. Şüphesiz bu bulanık sulara dalmak ve sapıklık içerisinde
yaşayan toplumların hastalıkları peşinde sürüklenmek, imanlı nefislerin ve
muhafazakar toplumların kabul edebileceği bir şey değildir.
Etkilenmek için değil etkilemek için, rezillik için değil fazilet için, kaybolmak için
değil kararlılık göstermek için seyahate evet!.. İslam düşmanlarının, fikir akımları ve
ahlak bozukluğu vasıtasıyla inançlarına ve ahlaklarına zarar vermek için seyahate
çıkan Müslümanları hedeflediği şüpheye yer bırakmayacak bir gerçektir. Seyahate
çıkanları bu yolda kullanarak onları yavaş yavaş günahlara ve fuhşa, içkiye ve
uyuşturucuya sürüklerler. Hatta bazıları dinine ve toplumuna, ümmetine ve ülkesine
tamamen yabancı biri olarak geri döner. Aids hastalığına yakalananların ve
uyuşturucu kaçakçılarının sayısı ile ilgili korkunç rakamlara bakıp bundan ders
çıkaran akıl ve fikir sahipleri nerede?.. Yolculuğa ve seyahate çıkanları; kendileri ve
aileleri, toplumları ve ümmetleri hakkında Allah’tan korkmaya çağırır ve adımlarını
atmadan önce ayaklarını nereye koyacaklarını düşünmelerini; sonra da hayır ve
fazilet, davet ve ıslah için seyahate çıkmalarını hatırlatırız. Ve deriz ki: “Ülkenizin
temsilcileri olun! Dininizi açıkça ortaya koyun ve onun yüce ilkelerine davet edin.
Öyle ki dünya bugün, özgürlük ve barışı garanti edecek bir din aramaktadır. Bunu da
ancak İslam’ın gölgesinde bulabilir.”
Ey yolcular!.. Dininizin, ülkenizin ve ümmetinizin elçileri olun! İslam’ı en güzel
şekilde temsil edin! Dünyanın; Müslümanları ve gençlerini, şehvet düşkünleri olarak
görmesine yol açacak davranışlardan kesinlikle kaçının!.. Bilakis onlara
davranışlarınızla ve ahlakınızla en yüce ve en değerli hedefe, en şerefli gayeye sahip;
eşsiz bir kişiliğe ve ölümsüz bir şeriata sahip kimseler olduğunuzu gösterin! Kutsal
değerleri ve ilkeleri, ahlakı ve faziletleri gözeten; hak, adalet ve barış yoluyla hayatı
yöneten; dünyanın ilerlemesi, yükselmesi ve uygarlığı için çalışan bir dinin
mensupları olduğunuzu anlatın!..
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Ey Allah’ın kulları!.. Allah’tan hakkıyla korkun!.. (Hep birden Allah’a
döndürüleceğiniz bir günden sakının. Sonra her şahsa orada,
kazandıkları noksansız verilir ve onlar haksızlığa uğramazlar.) (2/elBakara/281)
Allah’ım!.. Bizleri Yüce Kur’an ile nimetlendir ve yükselt! Rasullerin Efendisi’nin
sünneti ile mübarek kıl! Bizleri doğru yolda sabit kıl ve acı verici azaptan koru!.. Bu
sözümü söyler; Yüce Allah’tan kendim için, sizler için ve tüm Müslümanlar için her
türlü günahtan bağışlanma dilerim. Sizler de O’ndan bağışlanma dileyin ve O’na
tevbe edin! Şüphesiz O; çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
Ey Allah’ın kulları!.. Allah’tan hakkıyla korkun ve bilin ki; sözlerin en hayırlısı
Allah’ın Kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in
yoludur. Amellerin en kötüsü, sonradan uydurulanlarıdır ve her sonradan uydurulan
bid’at sapıklıktır. Müslümanların topluluğuna sımsıkı sarılın; çünkü Allah’ın eli
topluluğun üzerindedir. Kurt ancak sürüden ayrılanı kapar.
Ey din kardeşleri!.. Allah’ın nimetlerinden bahsederken ve O’na şükrederken,
mübarek topraklarımıza bahşettiği şer’i ve tarihsel unsurlara değinmemiz gerekir.
Bütün bu unsurlar; topraklarımızı temiz ve günahtan uzak bir seyahate uygun
kılmaktadır. Allah’ın izniyle ülkemiz, seyahatin ancak günah işleyerek yapılacağı
söylenerek kandırılan insanlara doğru seyahat anlayışını verebilecek güce sahiptir.
Allah ülkemize, Müslümanların kalbinin bağlandığı ve dünyanın gözlerinin çevrildiği
Mekke ve Medine’yi, Kâbe ve Mescid-i Nebevi’yi bağışlamıştır. Allah’a hamd olsun ki
ülkemiz; dünyada eşi ve benzeri bulunmayan özelliklere, mukaddes mekanlara ve
güzel sahillere sahiptir. Çağın hastalıklarından uzak temiz ve sağlıklı bir çevreye,
yüksek dağlara, vadilere ve altın sarısı sahralara sahiptir. Kişi ülkenin çeşitli
bölgelerinde gezinir ve mutlu olur. Ülke içerisinde seyahat ederek, umre için
Beytullah’a ya da ziyaret için Mescid-i Nebevi’ye giderek, akrabaları ziyaret için
seyahat ederek aileyi ve çocukları sevindirmekte bir sakınca yoktur. Bunlar kişiyi;
hayır ve faziletleri koruyarak, kötülük ve şerlerden uzak tutarak rahatlatır ve
dinlendirir. Bütün bu maddi unsurlardan daha önemlisi manevi unsurlardır. İman
dolu bir uygarlığı ve tarihi yansıtan İslami özelliklerdir. Ülkemizde, ruhani bir havada
seyahat yapma imkanı vardır. Bütün bunlardan sonra bazı insanlar hâlâ hayırlı olanı
daha düşüğüyle değişirler mi?
İffet ve temizlik, fazilet ve hayır, hayâ ve arınmışlık arayanlar ülkemizde, mubah bir
seyahat ortamından faydalanırlar. Böylece; bu mübarek ülkeye özelliğini ve
ayrıcalığını kaybettirecek şeyleri getirmeye çalışan, kin ve düşmanlık dolu kalemlerin
ve seslerin de önüne geçilmiş olur.
Nimetleri ve ihsanı için Allah’a şükredelim. Allah’a itaat ederek, emirlerini yerine
getirerek ve yasaklarından kaçınarak bu nimetleri koruyalım. Allah bu ülkenin
akidesini ve yönetimini, güvenliğini ve imanını muhafaza etsin. Bu ülkeyi ve diğer
İslam ülkelerini, ihsanı ve keremi ile, entrikacıların entrikalarından korusun!
Son olarak, ey yolculuğa çıkanlar!.. Sizler; yolculuğunuzu tamamladıktan sonra
ailenize ve ülkenize tevbe edenler, ibadet edenler ve Rabbimize hamd edenler olarak
dönün!. Ey yolculuğa çıkanlar!.. Sizi, kendisine bırakılan emanetler kaybolmayan
Allah’a emanet ederim. Dininizi, güvenliğinizi ve işlerinizin sonunu Allah’a emanet
ederim. Allah’tan; yolculukta ve konakladığınız yerde sizleri korumasını; ailenize sağsalim ve kazançlı olarak, günaha girmiş olarak değil sevap kazanmış olarak
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döndürmesini dilerim. Şüphesiz O; kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve
kendisinden beklenenlerin en cömerdidir.
Sonra; ikamet eden ve yolculuğa çıkanların, cihat ve hicret edenlerin en hayırlısı,
seçilmiş nebi ve üstün kılınmış elçi, takva sahiplerinin imamı Muhammed’e,
Alemlerin Rabbi’nin emrettiği gibi salât ve selamda bulunun. Allah Teâlâ şöyle
buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e salât ederler. Ey
mü’minler! Siz de O’na salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.)
(33/el-Ahzâb/56)
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Üzüntü ve Kederin İlacı
Şeyh Suud eş-Şureym
17/04/1423 Hicri – 28/06/2002 Miladi
Ey insanlar!.. Sizlere ve kendi nefsime Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan hakkıyla
korkmayı (takvâyı) tavsiye ederim. Çünkü takvâda; zilletten sonra izzet, korkudan
sonra emniyet ve kurtuluş vardır. (İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse
yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah’tan
sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş bir şekilde orada
bırakırız.) (19/Meryem/71-72)
Allah’ın kulları!.. Bilginin çoğaldığı fakat bilgin insanın azaldığı, endüstrinin ve maddi
uygarlığın zirveye ulaştığı; ekonomi, tıp, askeri ve bilimsel alanda korkunç bir yarışın
yaşandığı bu zamanda genel olarak insanların, özel olarak da Müslümanların halini
araştıran önünde şunu görür: Bütün bu yarışlar, yeryüzündeki varlık nedenini idrak
eden şuurlu insan yetiştirmek için yeterli değildir. Evet; ey Allah’ın kulları; çağdaş
ilerleme nereye uzanırsa uzansın gerçek budur. Değilse; bilginin ilerlediği bir çağda
cahilliğin yaygın ve etkin olmasının sırrını bize kim açıklayabilir? Zenginlik çağında
fakirlik ve yoksulluğun yayılmasının sırrı nedir? Üretim ve sanayii çağında yaşanan
işsizliğin sırrı nedir? Bu gibi soruları sormaya devam edin. Uluslar arası şöhrete sahip
bazı sosyologların bu çağı üzüntü ve keder çağı olarak tanımlamalarının sırrı nedir?
Gerçekte bu çağın katlandığı bu tür olguların nüfuzunu teyit etmek için daha fazla
delile ihtiyacımız yoktur.
Ey Allah’ın kulları!.. Üzüntü ve keder, bu çağın yıkıcı afetidir. Allah’ın dilediği hariç,
insanların en çok şikayet ettiği ve dünyada en yaygın olan psikolojik sorundur.
Üzüntü ve kedere uğrayanların artması ile de, gözle görülür bir şekilde artmaktadır.
En son uluslar arası sağlık araştırmalarını inceleyen, İslam ülkeleri dahil, dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde onunun üzüntü ve keder çektiğini görür. Bu en basitinden
yüz milyonlarca insanın bu acı gerçeği yaşadığı anlamına gelir. Bu araştırmalar, son
dönemlerde dünyaya gelen nesillerde bu kederin küçük yaşlardan itibaren başladığı
ve toplumsal etkenlere göre daha büyük oranlarda görüldüğü sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Yine bu hastalığın, erkekler arasında yayılmasının yaklaşık iki katı
oranında kadınlar arasında yayıldığı görülmüştür. Bunun nedeni; kadının gerçek
görevini kaybetmesi ve taşıyamayacağı yüklerin ona yüklenmesidir. Böylece evini terk
eder, çocuklarını hizmetçilerin kucağına ve yabancı eğitimcilerin eline bırakır.
Daha da ötesi, aşırı üzüntü ve keder nedeniyle her yıl dünyada sekiz yüz binden fazla
insan intihar etmektedir. Bir de bu sorunu taşıyanların yüzde sekseni doktora
gitmemekte ve durumunu açıklamamaktadır ki, işte işin şaşılacak yönü burada
gizlidir.
Ey Allah’ın kulları!.. Bu fenomen, bu çağın ortaya çıkardığı bir şey değildir.
Toplumlardaki derin etkisini giderecek ve ona karşı koyacak faktörleri bilinmeyen bir
hastalık da değildir. Bilakis; büyük çoğunluğun dünya hayatının oyun metaına
dalmasına ve salt materyalist görüşün hakim olmasına bağlı olarak gelişen bir
olgudur. Sonra; toplumların bu olguyu yaşamadaki farklılıkları; Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere imanları ölçüsüncedir.
Daha sonra, güvenlik, medya, eğitim, adalet ve eşitlik, sevgi, bencillikten ve kendini
beğenmişlikten uzaklık gibi toplumsal davranışların doğruluğuna bağlıdır.
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Bu olgu, bu konu hakkında yazan hukukçuların, psikologların ve gazetecilerin hep
ilgisini çekmiştir. Hatta bazı yazarlar, zaman zaman bu sorunu ağızlarına sakız
etmişlerdir. Fakat bütün bu görüşler, çeşitliliğine ve farklı açılardan konuyu ele
almalarına rağmen, şer’i ve ruhsal tıp anlayışı ile güvenilir ve duyarlı kimselerin, tıbbi
araştırmaları materyalist düşünce tarzından uzak bir şekilde şeriata göre ele alan
insanların yönetimindeki klinik tıbbı bir arada toplayan bir çatı altında bir araya
gelememiştir.
Allah’ın kulları!.. Üzüntü, insana hakim olan fıtri duygulardan biridir. İnsanın
üzüntüsü artınca yapısı değişir ve bozulur. İşte o zaman keder haline gelir. Keder de,
duygusal bir davranıştır; üzüntünün zirvesi sayılır. Kişiyi, başarısızlık ve ümitsizlik
doğuran duygularının esiri haline getirir. Ahlayıp inlemeyle birlikte neşesi ve keyfi
kaçar. Öyle ki, canı hiçbir şey yapmak istemez. Hatta bazen yaşamayı dahi istemez ve
bu soruna yakalan için tek çözüm -Allah korusun- intihar haline gelir. Şayet canına
kıymaktan kurtulsa bile, en azından bu sorunla birlikte gelen eklem ağrıları,
uykusuzluk, baş ağrısı ve benzeri bazı hastalıklara yakalanır. İbnu’l Kayyım
rahimehullah şöyle der: “Dört şey var ki, bedeni çökertir: Gam, üzüntü, açlık ve
uykusuzluk.”
Üzüntü ve keder illetine karşı Allah’ın Kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in
sünnetindeki iman yönünden yararlanarak tedavi olmanın önemi; bu ikisinin, çeşitli
sakinleştirici ilaçlara en sağlıklı ve en iyi alternatif olmasında gizlidir. Çünkü bu
ilaçlar, zamanla vücutta bağımlılık yapıp üzüntü ve kederden daha tehlikeli bir
hastalık haline gelebilir. Ayrıca; genelde bu ölümcül hastalığa karşı şer’i ve manevi
tedavi, ilaç tedavisinden çok daha fazla etkilidir.
Psikolojik tedavide uygulanan yüzme ya da evde sürekli bir şeylerle uğraşma gibi bir
takım metotlar vardır. Şüphesiz bizler, Müslümanlar olarak, kişinin gece ve gündüz
sürekli yüzmesini ya da ev işleriyle meşgul olmasını düşünemeyiz. Fakat; bu kişinin
gece ve gündüz, ayakta iken, otururken ve yatarken ibadet etmesini, Allah’ı tesbih
etmesini ve O’ndan bağışlanma dilemesini düşünebiliriz. Allah, akıl sahiplerini
(Ayakta dururken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı ananlar)
(3/Âl-i Imrân/191) olarak niteler. Manevi tedavinin ilaç tedavisine üstünlüğü –ilaç
tedavisinin önemine ve bazı durumlardaki aktif rolüne rağmen- işte buradan
kaynaklanmaktadır.
Bir kişi çıkıp şu soruyu sorabilir: “Problemi anladık, peki ya buna yol açan etkenler ve
bunun tedavisi nedir?” Bu soruya şöyle cevap veririz: Üzüntü ve keder hastalığına
yakalananlara karşı görmezden gelemeyeceğimiz salt bazı tıbbi etkenler vardır.
Beynin kimyasında bozulmaya ve dolayısıyla üzüntü ve kedere neden olan ilaçların
çokça kullanılmasını, içki ve uyuşturucu bağımlılığını, kalıtsal hastalıkları ve bazı
bedensel rahatsızlıkları bunlara örnek olarak sayabiliriz. Fakat bizi burada
ilgilendiren, din ve dünya işleriyle ilgili olarak şeriatın bir ayette ya da hadiste ele
aldığı ve kötülediği etkenlerdir. Kur’an-ı Kerim, kalbin ve dilin Allah’ı zikretmekten
uzak olmasının sıkıntı ve tasa, üzüntü ve keder alametlerinden biri olduğuna işaret
etmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kim de beni anmaktan yüz çevirirse,
şüphesiz onun için dar bir geçim vardır ve biz onu, kıyamet günü kör
olarak haşrederiz.) (20/Tâ-hâ/124) Sünnette de, günah işlemenin ve günahları
küçük görmenin bu sorunun baş nedeni olduğu belirtilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurur: “Kulun günahları çoğalıp onları bağışlatacak bir
ameli olmazsa; Allah azze ve celle, onlara keffaret olması için onu üzüntü
ile imtihan eder.” Bu hadisi, İmam Ahmed rivayet eder.
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Üzüntü ve kederin bir sebebi de insanlardan bir çoğunun endişeli olması ve kaza ve
kadere imanının zayıf olmasıdır. Bilinmeyen gelecekten korkarlar, musibetlere ve
zorluklara katlanamayacakları duygusuna kapılırlar. Sığınacak yer ya da girecek bir
kapı bulsalar hemen ona koşarlar. Bir diğer sebep de şeytanın insana vesvese
vermesi, kişinin uykusunda gördüğü birçok şeytani rüya aracılığıyla kalbine üzüntü
ve keder atmasıdır. O kişinin hayatı, her göz kapayınca endişe verici bir tedirginlik
haline gelir. Bu nedenle kederli insan, sürekli uykusuzluk çeker. İmam Müslim’in
rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, rüya çeşitlerinden birinin de
şeytanın ademoğlunu üzüntüye soktuğu rüya olduğunu belirtir.
Bu sıkıntının diğer bir sebebi de, kişinin ödeyemeyeceği kadar borç yükünün altına
girmesinde ya da cimriliğe kapılmasında belirir. Bunun, bu olgunun ortaya
çıkmasında temel etken olduğuna Ebu Davud’un Süneni’nde rivayet ettiği şu hadis
delildir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girer. Bir de ne görsün,
içerde Ensar’dan Ebu Umâme denilen adam var! Şöyle buyurur: “Ey Ebâ Umâme!
Ne oluyor da seni namaz vaktinin dışında mescitte oturur görüyorum?”
Ebu Umâme; “Dertler ve borçlar peşimi bırakmıyor, ey Allah’ın Rasulü!” der.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Sana, söylediğinde Allah’ın
senden üzüntünü gidereceği ve borcunu ödemeni sağlayacağı bir söz
öğreteyim mi?” Ebu Umâme, “Evet” der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurur: “Sabahladığın ve akşamladığın vakit “Allah’ım! Kederden ve
hüzünden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım.
Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun belimi bükmesinden
ve insanların bana üstün gelmesinden de sana sığınırım” de.” Ebu Umâme
der ki: “Bunu yaptım, Allah üzüntümü giderdi ve borcumu ödememi sağladı.”
Bunlar sebeplerin hepsi değil, bazılarıdır. Bunların, dinimizde sakındırılan şeylerle
bağlantılı olduğunu gördüğümüz için zikrettik. Sonuçta bütün bu sebeplerin birleştiği
yer; Allah’ın hidayetinden ve doğru yoldan uzak olmak, sebepleri yaratanı unutarak
dünyevi sebeplere sarılmaktır. Bir şeye sarılan işini ona havale etmiştir. Allah’tan
başkasına işini havale eden ise, kaybeder ve ziyana uğrar. (Allah kimi doğru yola
iletmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. Kimi de saptırmak isterse
onun göğsünü daraltır ve göğü çıkıyormuş gibi meşakkatlendirir. Allah,
inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık indirir.) (6/el-En’âm/125)
Söyleyeceğimi söyledim; doğru ise Allah’tandır, yanlış ise nefsimden ve şeytandandır.
Allah’tan bağışlanma dilerim. Şüphesiz O, çokça bağışlayandır.
Yalnızca Allah’a hamd olsun. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber olmayan
(Muhammed)’e olsun. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve
ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve rasulüdür.
Bundan sonra... Ey insanlar!.. Üzüntü ve kederden bahsederken özet olarak da olsa
konuyu tam olarak ele alma açısından en yararlı şer’i ve manevi ilaçlara kısaca
değinmemiz gerekir. Bu ilaçların etkili bir rolü vardır. Şeriat’ın delilleri ve yaşanan
deneyimler buna işaret etmektedir. Daha da ötesi, psikoloji uzmanları bizzat buna
tanıklık etmektedir. Kalplerin doktoru ve sarrafı olan İslam alimlerinin bu konudaki
açıklamaları ise zaten bilinmektedir. Bu ilaçların konum bakımından ilki, ümmetin
bütünüyle, Allah’ın kendilerine farz kıldığı cihat ve Allah’a davet görevini yerine
getirmesi, dünya hayatına meyletmekten sakınmasıdır. Bu şekilde huzur ve rahatlık
bulunur, darlık ve sıkıntı ortadan kalkar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurur: “İnsanlar dinar ve dirhemde cimrilik yapınca, ıyne ile alış-veriş
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yapınca (peşin olarak ucuza verdiğini aynı kişiden vadeli olarak daha
pahalıya alınca), ineklerin peşine takılıp Allah yolunda cihadı terk
edince, Allah onlara bir zillet indirir ve dinlerine dönünceye kadar onu,
onların üzerinden kaldırmaz.” Bu hadisi, İmam Ahmed rivayet eder. Taberâni
de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den şu hadisi rivayet eder: “Cihada sarılın!
Çünkü o, cennet kapılarından biridir. Allah onunla, nefislerden üzüntü
ve kederi giderir.” Allah Teâlâ şu kavlinde ne doğru buyurmuştur: (Onlarla
savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, sizi
onlara galip kılsın ve mü’min toplumun kalplerini ferahlatsın.) (9/etTevbe/14)
Ey Allah’ın kulları!.. Üzüntü ve kederin bir diğer ilacı ise, kaza ve kadere doğru
şekilde inanmakta gizlidir. Kişinin kadere imanı, başına gelen şeyden kaçış
olmadığına ve kendisi için takdir edilmemiş bir şeyin de asla başına gelmeyeceğine
inanması derecesine ulaşmalıdır. Kader, Allah’ın elindedir. Rızıklar dağıtılmış ve
eceller belirlenmiştir. Kişi, rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmeyecektir. Kişi,
şüphesiz ve endişesiz bir şekilde Rabbine tevekkül etmelidir. Bu şekilde dünyayı
cesurca karşılayabilir. Lisan-ı haliyle, Ali b. Ebi Tâlib’in dediği gibi der:
“Hangi günümde ölümden kaçayım”
“Takdir edilmemiş bir günde mi, takdir edilmiş bir günde mi?”
“Takdir edilmemiş bir günden sakınmam”
“Takdir edilenden de sakınmak kurtarmaz!”
Ey Allah’ın kulları!.. Bu konudaki ilaçlardan biri de, Allah Subhânehu’dan razı
olmaktır. Allah’tan rızası az olan; kuruntuların, üzüntülerin ve hastalıkların hedefi
olur. Hasan el-Basri rahimehullah’a şöyle sorulur: “Bu insanların başına bunlar
nereden geldi?” Şöyle der: “Allah’tan razı olmalarının azlığından!” Ebu Hatim elBüsti, selef alimlerinden birinden şunu nakleder: “Rızadan daha şerefli ve daha
yüksek bir derece bilmiyorum. Rıza, muhabbetin başıdır. Bu nedenle, Zekeriyya
aleyhisselam çocuğu için dua ederken rıza talep etmiş ve şöyle demiştir: (Rabbim!
Onu razı olmuş kıl!) (19/Meryem/6)”
Allah’tan razı olmak, Allah’ın kaderler hakkındaki hikmetini, O’nun ancak derin bir
hikmet gereği verdiğini ya da mani olduğunu hatırlamasıyla olur. Bu, kişinin
karşılaştığı zorlukları ve acı verici kaderi kolay karşılamasını sağlar. Sevinç anında
dahi bu hikmeti hatırlar. Süleyman aleyhisselam şöyle demiştir: (Bu, şükür mü
edeceğim, nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin
lütfundandır.) (27/en-Neml/40) Oğlu İbrahim vefat ettiğinde, Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem’in söylediği de buna işaret eder: “Göz yaşarır, kalp hüzünlenir
ancak Allah’ı kızdıracak bir şey söylemeyiz. Biz senin (ayrılığınla) ey
İbrahim, üzüntülüyüz!” Bu hadisi, Beyhaki ve İbni Mâce rivayet eder. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bununla, şayet Allah’ın onu vefat ettirmesindeki hikmeti
bilmese, onun için çok üzüleceğini belirtir.
Üzüntü ve kederin ilaçlarından biri de; çokça Allah’ı tesbih etmek, secde etmek ve
Allah Teâlâ’nın şu kavliyle amel ederek ibadet etmektir: (Andolsun, onların
söylemekte oldukları şeyler yüzünden canının sıkıldığını biliyoruz. O
halde sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! Sana ölüm
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gelinceye kadar ibadet et!) (15/el-Hicr/97-99) Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem, bir iş zorlaşınca hemen namaza koşardı. Ve şöyle buyururdu: “Kim istiğfara
devam ederse, Allah onun için her kederden bir kurtuluş kılar ve hesap
etmediği yerden onu rızıklandırır.”
Undan ya da kepekten yapılan, içine bal veya süt ya da ikisi birden konulan ve
“telbine” denilen yemek de bu ilaçlardan biridir. Buhari ve Müslim, Aişe radıyallahu
anha kanalıyla, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Şüphesiz ki telbine, hastanın gönlünü rahatlatır ve üzüntüsünün bir
kısmını giderir.”
Ey Müslümanlar!.. Bu ilaçlara son olarak da, İmam Ahmed’in Müsbed’inde rivayet
ettiği, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şu öğüdünü ekleyelim: “Kendisine üzüntü
ve keder isabet eden bir kul “Allah’ım! Ben senin kulunum. Kulunun
oğlu, kadın kulunun çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir.
Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki takdirin adalettir.
Kendini isimlendirdiğin, Kitabı’nda indirdiğin, kullarından birine
öğrettiğin veya katındaki gayb ilminle kendine has kıldığın sana ait her
isimle; Kur’an’ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortadan
kalması ve kederimin gitmesi (için vesile) kılmanı isterim” derse,
mutlaka Allah azze ve celle onun üzüntüsünü giderir ve onun yerine bir
sevinç verir.” Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Bu kelimeleri öğrenmemiz gerekir.”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Evet, onları işitenin onları
öğrenmesi gerekir.”
Bunlar üzüntü ve keder için hatırlatmak istediğimiz bazı yararlı ilaçlardır ki bir kısmı
kalan bölümüne işaret eder. Bizim için güç ve kuvvet Ancak Allah iledir. Allah’ım!
İbrahim’e ve ailesine salât ettiğin gibi Muhammed’e ve ailesine de salât et! Şüphesiz
sen çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. Ve İbrahim’i ve ailesini mübarek
kıldığın gibi Muhammed’i ve ailesini de mübarek kıl! Şüphesiz sen çokça hamdedilen,
şan ve şeref sahibisin.

121

Kulluk
Şeyh Suud eş-Şureym
24/04/1423 Hicri – 05/07/2002 Miladi
İnsanları kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile ikaz etmek ve salih amel işleyen
mü’minlere içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek
için Kulu’na, kendisinde hiçbir tenakuz ve eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab’ı
indiren Allah’a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir
ve ortağı yoktur. İnsanları şereflendirmiş, onların denizde ve karada yolculuğunu
sağlamış ve onları yarattıklarından bir çoğuna üstün kılmıştır. Ve şehadet ederim ki;
Muhammed, O’nun kulu ve rasulüdür. Kulları arasından seçtiği dostudur. O bizleri,
gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir yol üzere bırakmıştır; o yoldan ancak helak
olanlar sapar. Allah’ın salâtı ve selamı O’nun üzerine; ailesinin ve ashabının,
Kıyamet’e kadar onlara uyan ve yollarında yürüyenlerin üzerine olsun!..
Bundan sonra... Ey Müslümanlar!.. Allah’dan hakkıyla korkun ve gizli ve aşikar
hallerinizde O’nu gözetin. Çünkü, yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli
kalmaz. (Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka
ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.) (3/Âl-i Imrân/6)
Allah’ın kulları!.. Allah Subhânehu ve Teâlâ, ilmi ve hikmetiyle bu kainatı; gökleri ve
yeri, görünenini ve görünmeyenini yaratmıştır. İçine melekleri, insanları, hayvanları,
bitkileri, cansız varlıkları ve kendisinden başka kimsenin bilmediği daha bir çok
varlığı koymuştur. Bütün bunlar, sadece tek bir şey içindir. Yüce bir gerçek içindir.
İbadetin sadece ve sadece Allah’a yapılması içindir. Bütün bu varlıkların; O’nu Rabb
ve ilah olarak kabul etmeleri, O’na olan ihtiyaçlarını göstermeleri ve O’na boyun
eğmeleri içindir. Kulluk; ancak ibadet ve istikamet ile, doğru yola bağlı kalmak ile
gerçekleşebilir. Böylece hükmün hepsi Allah’ın olur ve Allah’a davet gerçekleşir.
Bütün bunları, Allah’ın yeryüzünde halife kıldıkları ve yeryüzünü imar edenler yerine
getirir. Böyle bir görevi insanoğlu; diğer mahlukattan farklı olarak dilin ve kalbin
kavli, kalbin ve âzâların ameli ile gerçekleştirir. Aynı şekilde kulluğun tam olarak
yerine getirilebilmesi için, Allah Subhânehu’yu en üst düzeyde sevmekle birlikte O’na
teslim olmanın ve boyun eğmenin de eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. İnsanların,
Allah’a kullukta en mükemmeli, O’na en mükemmel şekilde itaat eden, boyun eğen ve
teslim olandır. Bu boyun eğme, Allah içindir. O’nun izzeti, üstünlüğü ve rububiyyeti,
ademoğluna ihsanı ve nimet vermesi nedeniyledir.
Allah’ın kulları!.. Kulluğun toplamı dindir. Din de Allah katında İslam’dır. (Kim
İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki, kendisinden bu asla kabul
edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.) (3/Âl-i Imrân/85)
Bu, Allah’ın mahlukâtı yaratmasının sırrı ve onları yeryüzünde var etmesinin
nedenidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ben cinleri ve insanları ancak bana
kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.) (51/ez-Zâriyât/56) (Sizi sadece boş
yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi
mi
sandınız?)
(23/el-Mü’minûn/115)
(İnsan
kendisinin
başıboş
bırakılacağını mı sanır?) (75/el-Kıyâme/36)
Ey Müslümanlar!.. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Göklerin ve yerin
hükümranlığına ve Allah’ın yarattığı her şeye bakmadılar mı?) (7/elA’râf/185) Gece ve gündüz kainatta gördüklerinden ders ve ibret almayan bir grup
gafil insanı kınayarak şöyle buyurur: (Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki,
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onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak
koşarak Allah’a iman ederler.) (12/Yusuf/105-106) Subhânallah!.. Gökyüzünü
süsleyen yıldızları, fezada dönen gezegenleri görmüyorlar mı? Hepsi onun emri ile
hareket etmektedir. Yeryüzünde ne kadar çok bahçe ve bostan, dağ ve deniz, dalga ve
çöl var! Sonra onlar kalkmış, Allah’a kız isnat ediyorlar ve Allah’dan başka Lât ve
Uzza gibi putlara ibadet ediyorlar! Bir ve tek olan, bütün mahlûkatı yaratan Allah’ı
her türlü noksanlıktan tenzih ederim!..
Beşeri varlığın yaratıcısına ve mevlâsına ibadetten yüz çevirerek; dünyayı bırakıp
ahiretle, kalıcı olanı bırakıp geçici olanla meşgul olarak kendisi için hayırlı olana sırt
dönmesi düşünen her akıl sahibini hayrete düşürür. Allah onu şereflendirip ona değer
verdikten, denizde ve karada onun yol almasını sağladıktan ve bir çok yaratılmışa
üstün kıldıktan sonra; görünen ve görünmeyen nimetlerini onun üzerine
yağdırdıktan sonra; onu yaratıp şekillendirdikten ve gözünü-kulağını açtıktan sonra o
kimsenin şehvetler arasında dolaşıp durması şaşırtıcıdır. (O size istediğiniz her
şeyden verdi. Eğer Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız!)
(14/İbrahim/34) Bununla beraber insan büyüklük taslar, inkar eder, cahil olur,
cimrilik yapar ve inat eder. Allah azze ve celle insan hakkında şöyle buyurur:
(Doğrusu insan çok zalimdir, çok nankördür!) (14/İbrahim/34) (Şüphesiz
o; çok zalimdir, çok cahildir!) (33/el-Ahzâb/72) (Kahrolası insan; ne de
nankördür!) (80/Abese/17) (Zaten insan çok cimridir.) (17/el-İsrâ/100)
(İnsan ise, herşeyden çok tartışandır.) (18/el-Kehf/54) (Sakın! Çünkü insan
gerçekten azar!) (96/el-Alak/6) (Fakat insan önündekini (Kıyamet’i)
yalanlamak ister.) (75/el-Kıyâme/5) (Gerçekten insan ziyandadır!) (103/elAsr/2) Allah onu şereflendirmişken ve kendisine nimetler vermişken insana düşen,
gafil değil ibadet eden, isyankâr değil itaat eden, Rabbine sırt çeviren değil O’na
yönelen, nankörlük eden değil şükreden, zulmeden değil iyilik eden olmaktı.
Bu dünyadaki yaratılmışların bir çoğunun durumunu inceleyen; insana verilen özen
ve ayrıcalığın diğer yaratılmışlara verilmediğini görür. Bilakis Allah, onları
ademoğluna hizmetçi kılmış ve emrine vermiştir. (Yerde ne varsa hepsini sizin
için yaratan O’dur.) (2/el-Bakara/29) Melekleri dahi Allah, ademoğlunun
hizmetinde görevlendirmiştir. Onlardan bir kısmını ademoğlunun amellerini
yazmakla, bir kısmını da ademoğlunu korumakla görevlendirmiştir. Onlardan
bazıları, rüzgar estirmekle ve yağmur yağdırmakla görevlidir. Allah onlara en büyük
görevlerinden biri olarak, ademoğlunun bağışlanması için dilekte bulunma görevini
vermiştir. (Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler, yeryüzünde
olanlar için bağışlanma dilerler.) (42/eş-Şûrâ/5) Bununla beraber ey Allah’ın
kulları; ademoğlu hariç diğer mahlukâtın Allah azze ve celle’ye kulluğu, O’nun
hükümranlığına, rububiyyetine ve uluhiyyetine boyun eğmesi kusursuzdur. Bir de
şeytanlar, isyankâr cinler ve vezeğ (bir tür kertenkele) gibi yaratıklar bu durumun
dışındadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur “Vezeği öldürün,
çünkü o babamız İbrahim’in ateşini (alevlendirmek için) üflüyordu.” Bu
hadisi, İmam Ahmed rivayet eder.
Bununla beraber onların isyanı, ademoğullarından bazılarının isyanı derecesine
ulaşmamıştır. Çünkü ademoğullarından “Ben sizin en büyük rabbinizim!” diyen
olmuştur. “Allah, Meryem oğlu İsa’dır, Allah üçün üçüncüsüdür!” diyen olmuştur.
“Ben yaşatır ve ben öldürürüm!” diyen olmuştur. “Onların ilahları olduğu gibi bize de
bir ilah belirle!” diyen olmuştur. Kur’an hakkında “Bu beşer sözünden başka bir şey
değildir!” diyen olmuştur. “Bu ancak öncekilerin masallarıdır!” diyen olmuştur.
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Bunların yanında “Allah’ın eli bağlıdır!” diyenler, Allah’ın kulları olan melekleri
O’nun kızları sayanlar, “Allah fakirdir, biz ise zenginiz!” diyenler de olmuştur.
Allah’ın kulları!.. İnsanoğlunun azgınlık ve zulüm silsilesi işte böyle uzayıp gider. Öyle
ki onlar arasından “İslam şeriatı her zaman ve her mekana uygun değildir!” diyenler,
dini siyasetten ayırıp siyasetsiz bir din ve dinsiz bir siyaset isteyenler, “Din
Allah’ındır, vatan ise herkesin!” diyenler, “Allah’ın hakkını Allah’a, Sezar’ın hakkını
Sezar’a ver!” diyenler, dini gericilikle ve Allah’ın kanunlarını aşırılıkla niteleyenler,
dinin kadını köleleştirdiğini ve ona zulmettiğini söyleyenler, kadının özgürlüğünün ve
esirlikten kurtuluşunun Rabbinin sınırları dışına çıkmakla ve yaratıcısının şeriatına
karşı gelmekle olacağını öne sürenler, kadının bedenini bir ticaret aracı haline getirip
inananlar arasında fuhşu yaymak isteyenler çıkmıştır.
Bütün bunlar, insanoğullarının sözlerinden bazılarıdır. Rabbimizin Kitabı’nda
lanetlenmiş İblis’in konumuna bir göz atarsanız, onun bunlardan birini dahi
söylediğini görebilir misiniz? Şeytan sadece, insanları saptırmaya ahdetmiştir. Bütün
yaptığı; kendi türünü, Adem’in türünden üstün görmesi ve büyüklenerek, çamurdan
yaratılana secde etmekten kaçınmasıdır. Hatta insanlardan bazılarına şöyle demiştir:
(“Gerçekten ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum. Ben muhakkak
Allah’dan korkarım. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır.”) (8/elEnfâl/48) Allah için; ademoğlunun isyanı ne kadar da büyüktür! Büyüklenmesi ne
kadar da aşırıdır! Hilesi ve düzeni ne kadar da kötüdür! (Kötü düzen ancak
sahiplerini kuşatır. Acaba onlar geçmiş olanların sünnetinden (onlara
edilen azaptan) başkasını mı gözlüyorlar? Sen, Allah’ın sünnetinde asla
bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde asla bir değiştirme
bulamazsın!) (35/Fâtır/43)
Allah azze ve celle, diğer mahlukâttan farklı olarak ademoğlunun bir kısmının
isyanını ve kendilerini yaratan Allah’a kul olmaktan büyüklenerek kaçınmalarını
vurgulayarak şöyle buyurur: (Görmedin mi; göklerde ve yerde olan herkes,
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan bir çoğu
Allah’a secde ederler? Bir çoğuna da azap hak olmuştur. Allah’ın hor
kıldığını yüceltebilecek yoktur. Muhakkak Allah, dilediğini yapar.) (22/elHacc/18) Ademoğullarından çoğunun isyankâr, büyüklük taslayan ve sapık olduğuna
işaret eder: (Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni
Allah yolundan saptırırlar.) (6/el-En’âm/116) (Kullarımdan şükreden ise
azdır.) (34/es-Sebe’/13) (Sen ne kadar gayret göstersen de insanların çoğu
iman etmezler.) (12/Yusuf/103)
Ey Müslümanlar!.. Sizinle birlikte bir hedefe ulaşmak için; Allah Subhânehu ve
Teâlâ’ya kulluğumuzu hissetmek için; bizlerin bu görevi tam olarak yerine
getiremediğini, bazı amelleri yerine getirenin kendini beğendiğini, kendi nefsini ve
toplumunu huzur ve güvenlik, istikamet ve hidayet içinde yaşadığına ve kendi üzerine
düşeni yaptığına inandırdığını anlamak için; taşlar, bitkiler, hayvanlar ve benzeri
diğer mahlukâtın amelleri karşısında ne kadar salih olursa olsun amelimizin
küçüklüğünü görmek için Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yarattığı bazı mahlukların
bir takım amellerinden bahsetmemiz uygun olacaktır. Bu şekilde Allah Teâlâ’ya
kullukta ve O’na kayıtsız şartsız itaatte bizimle onlar arasındaki derin uçurum ortaya
çıkacaktır.
Bu amellerden biri, Allah Subhânehu’nun bazı cansız varlıklara verdiği Allah’ın
dinine duyarlılık ve ademoğlunun, Allah Subhânehu’nun haramlarını çiğnemesinden
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eziyet duyma özelliğidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in yanından bir cenaze
geçer. Şöyle buyurur: “Rahat edendir ve ondan yana rahat edilendir. ” Derler
ki: “Rahat eden nedir ve ondan yana rahat edilen nedir?” Şöyle buyurur: “Mü’min
kul, dünyanın meşakkatinden kurtulup Allah Teâlâ’nın rahmetine
(kavuşarak) rahat eder. Günahkar kul ise; kullar, ülkeler, ağaçlar ve
hayvanlar ondan kurtularak rahat eder.” Bu hadisi, Buhari rivayet eder.
Ağaçların ve hayvanların günahkar insandan, yeryüzünde yaptığı bozgunculuk ve
yıkımdan, Allah’a isyanını ilan etmesinden ve eziyeti sadece ademoğlu ile sınırlı
kalmayan davranışlarından nasıl eziyet gördüklerine bakın!
Bunun karşılığında bazı hayvanlar, dindarlıktan sevinç duyar. Dindarlığın,
ademoğlunun üzerindeki etkisini ve yeryüzündeki bereketini hisseder. Bu nedenle,
onun için dua eder ve Allah’dan bağışlanma isteğinde bulunur. Tirmizi Süneni’nde,
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Muhakkak ki
Allah ve melekleri, yer ve gök ehli, hatta yuvasındaki karınca ve hatta
balık, insanlara hayır öğretene salât eder.” Daha da ötesi bütün hayvanlar,
Kıyamet günündeki korkutucu olaylar nedeniyle Kıyamet’in kopmasından korkarak
tedirgin olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Her bir hayvan,
mutlaka Cuma günü Kıyamet’in kopmasından korkarak susar.” Bu hadisi,
İmam Ahmed rivayet eder.
Horozun Allah’a kulluğuna, hayır ve kurtuluş için Allah’a dua ettiğine işaret eden
rivayetler de vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Horoza
küfretmeyin; çünkü o, namaza çağırır.” Bu hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Davud
rivayet eder.
İmam Ahmed, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Hiçbir arap atı yok ki, her fecirde (sabah güneş doğmadan önce)
kendisine bir dua ile dua etmesi için izin verilmesin! O, “Allah’ım!
Şüphesiz ki beni ademoğluna bahşettin; beni onun en sevdiği ailesinden
ve malından eyle!” der.” Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
“Muhakkak ki bu atın duası kabul olunmuştur.” Bu hadisi, İmam Ahmed
rivayet eder.
Karıncaya gelince; bünyesinin küçüklüğüne ve halinin hakirliğine, insanların onu
küçümsemesine rağmen Allah Subhânehu’yu tesbih eden ümmetlerden bir ümmettir.
Allah Teâlâ karınca hakkında şöyle buyurur: (Nihayet karıncalar vadisine
geldiklerinde bir karınca dedi ki: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin;
Süleyman ve askerleri farketmeyip sizi çiğnemesin.) (27/en-Neml/18) Ve
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, karınca hakkında şöyle buyurur:
“Peygamberlerden bir peygamberi bir karınca ısırdı. (O peygamber)
karınca yuvasının (yakılmasını) emretti ve yakıldı. Allah ona şöyle
vahyetti: 'Bir karınca seni ısırdı diye ümmetlerden Allah’ı tesbih eden bir
ümmeti mi yaktın?'” Bu hadisi, Buhari rivayet eder.
Ağaç ise, Allah’ın bitkilerinden biridir. Allah Teâlâ onun hakkında şöyle buyurur:
(Gövdesi olmayan bitkiler de, ağaç da Allah’a secde eder.) (55/erRahman/6) İbni Mâce, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet
eder: “Telbiye getiren (“Lebbeyk, Allahumme lebbeyk” diyen) hiçbir kimse
yok ki; oradan ve buradan (sağından ve solundan) yeryüzünün sonuna
kadar her taş, ağaç ve tepe telbiye getirmesin!” Taşın ve ağacın mü’minlere
dostluğuna ve Allah onları konuşturduğunda Allah’ın dinine yardım etmelerine
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gelince bu, Rablerine kulluklarının ve O’nun dinine olan duyarlılıklarının derinliğini
bildirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında şöyle buyurur:
“Müslümanlar yahudilerle savaşıncaya kadar Kıyamet kopmaz.
Müslümanlar onları öldürür. Öyle ki; yahudi taşın ve ağacın ardına
saklanır da taş ve ağaç, “Ey müslüman! Ey Allah’ın kulu! Bu yahudi,
arkamda; gel ve onu öldür!” der.” Bu hadisi, Buhari rivayet eder.
Bu yaratıklara ve onlara ek olarak yüce dağlara; Allah’ı hamdederek nasıl tesbih
ettiklerine, Allah’a nasıl boyun eğdiklerine ve O’nun korkusundan taşların yukardan
aşağıya yuvarlandığına; dağların, emanet kendilerine yüklenince Rablerinden nasıl
korktuğuna ve onu yüklenmekten çekindiğine bir bakın! Rabbimiz, Musa
aleyhisselam için dağa tecelli edince o dağın nasıl paramparça olduğuna bir bakın!
Sert kayalardan oluştukları halde dağların hâli işte bu!.. İşte bu onların incelikleri,
Rablerinin büyüklüğünden ve yüceliğinden korkuları ve bu nedenle paramparça
olmaları!.. Allah bizlere şunu bildirir ki; şayet Kur’an’ı dağlara indirmiş olsaydı, Allah
korkusundan onlar parça parça olurdu.
Sert kayadan daha katı bir et parçasına hayret!.. Allah’ın ayetlerini işitir de
büyüklenerek inkar eder!.. Sanki hiç işitmemiş gibi davranır!.. Sanki kulaklarında
sağırlık vardır!.. Lokman kendisine nasihat etse de, Kur’an kendisine okunsa da
yumuşamaz ve boyun eğmez, aşağıya yuvarlanmaz ve parçalanmaz!.. Fakat Allah, ne
doğru buyurmuştur: (Acaba onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kendileri ile
akledecek kalpleri, kendileriyle işitecek kulakları olsun. Çünkü gözler
kör olmaz; asıl kalpler kör olur!) (22/el-Hacc/46)
Allah beni ve sizleri Yüce Kur’an ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri ondaki ayetler ve
hikmetli zikirle faydalandırsın. İşittiklerinizi söyler; Allah’dan bağışlanma dilerim.
Şüphesiz O, çokça bağışlayandır.
İhsanı için Allah’a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi dolayısıyla O’na
şükürler olsun. Şehadet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur. O’nun şânı yücedir. Ve
şehadet ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve rasulüdür. O’nun rızasına davet
edendir.
Bundan sonra... Ey insanlar!.. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatı esnasında bir
kurt konuşur ve rızkın Allah katından olduğuna iman ettiğini ifade eden hayret verici
bir söz söyler. Daha da ötesi bu kurt; sürünün çobanına, Allah’dan hakkıyla
korkmasını emreder. Bütün bunlara ilave olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in peygamberliğini de bilmektedir. İmam Ahmed Müsnedi’nde, Ebu Saîd elHudri radıyallahu anh’tan şöyle dediğini rivayet eder: “Bir kurt, bir koyunun üzerine
saldırır ve onu kapar. Çoban koyunu bırakmak istemez ve onu kurttan çeker alır.
Kurt, kuyruğunun üzerine oturur ve şöyle der: “Allah’ın bana gönderdiği rızkı benden
çekip alırken Allah’dan korkmaz mısın?” Çoban, “Hayret! Kuyruğunun üzerine
oturmuş bir kurt benimle insanların konuştuğu gibi konuşuyor!” der. Bunun üzerine
kurt şöyle der: “Sana bundan daha hayret verici bir şey bildireyim mi? Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem, Yesrib’de (Medine’de) insanlara geçmişte olanların
haberlerini bildiriyor.” Buhari’deki bir rivayette ise insanlar şöyle der: “Subhânallah!
Konuşan bir kurt mu?!.” Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurur: “Şüphesiz ben buna inanıyorum; Ebu Bekr ve Ömer de (buna
inanıyor).”
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Allah’dan hakkıyla korkun ey müslümanlar!.. Allah’ı hakkıyla takdir edin. Onlar
sizden fazilet ve şeref bakımından daha aşağıda olduğu halde; cansız varlıkların,
bitkilerin ve hayvanların Allah’a kulluğunu ve onların kulluğunun kusursuzluğunu
hissedin. Bilin ki, ne yaparsanız yapın sizler, kullukta yetersizsiniz! Ne kadar olgunluk
iddiasında bulunursanız bulunun, nefislerine zulmedenlerdensiniz. Beşerin gerçek
bilgiden uzak oluşu, emreden ve yasaklayana inancının zayıf oluşu, gafletle birlikte
şehvetlerin baskınlığı; bütün bunlar, Allah Subhânehu’yu tesbih eden onca
mahlukâtın çabasından daha büyük bir çaba gerektirmektedir. Bizden biri güne
başladığında, şeriatın çağrısı ona seslenerek şöyle der: “İbadetinde dosdoğru ol!
Günah işlemekten sakın! Kazancına dikkat et!” Daha önce de, İbrahim aleyhisselam’a
şöyle denmişti: “Oğlunu, ciğerpâreni ellerinle kurban et!” Sonra şöyle denmişti:
“Ateşe atılmak üzere mancınığa git!” Öfkeli kimseye “Öfkeni tut!”, gören kimseye
“Gözünü sakın!”, konuşana “Sus!”, uykuya dalana “Gece namazı kıl!”, sevdiği birini
kaybedene “Sabret!”, cihatta düşmanla karşı karşıya gelene “Geri dönüp kaçman caiz
değil!” denir. Bilin ki; ey müslümanlar; ademoğlunun şerefi bu yükümlülükten
kaynaklanmaktadır. Bu cevherin günahlarla ve itaatte ihmalkarlıkla kirlenmesini,
gerçek kulluk ile önleyin! Günahların sizi aşağıya düşürüp kuşların kapmasından ya
da rüzgarın uzak bir yere sürüklemesinden sakının!.. (Bu (böyledir); Kim
Allah’ın şeriatına saygı gösterirse şüphesiz ki o, kalplerin
takvâsındandır.) (22/el-Hacc/32)

Allah’ın kulları!.. Allah’dan başkasını bilmeyen ve kendisine bu yol açılmış mahlukâta
şaşmamak gerekir. Suyun akmasına ya da yukardan aşağı hızla inen birinin
durumunda da şaşılacak bir şey yoktur. Fakat kendine zorla yol açarak yukarıya
çıkan, engelleri birer birer aşan ve sert rüzgarlara göğüs gerene hayret edilir. Helak
olanın nasıl helak olduğunda şaşılacak bir durum yoktur. Fakat, kurtulanın nasıl
kurtulduğuna şaşmak gerekir. (Buna ancak sabredenler kavuşturulur; buna
ancak büyük bir nasibi olanlar kavuşturulur.) (41/Fussilet/35) Kul, Allah için
alçaldıkça ve O’na olan boyun eğmesi büyüdükçe Allah’a daha yakın olur; daha üstün
ve değeri daha büyük olur. Yaratılmışların en mutlusu, Allah’a kulluğu en büyük
olanlarıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah Subhânehu ve
Teâlâ buyurur ki: 'Ey ademoğlu! Tüm vaktini bana ibadet etmeye ver ki,
kalbini zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Şayet bunu
yapmazsan, kalbini meşguliyetle doldururum ve fakirliğini gidermem.'”
Bu hadisi, İbni Mâce rivayet eder.
İnsanların en hayırlısı ve beşeriyetin en arınmış insanı Muhammed b. Abdullah’a,
havzın ve şefaatin sahibine salât ve selam getirin! Allah; önce kendi nefsini, sonra
melekleri ve son olarak da –ey mü’minler- sizleri zikrettiği kavlinde bunu
emretmiştir. Şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e
salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salât edin ve tam bir teslimiyetle
selam verin.) (33/el-Ahzâb/56)
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