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İ SLAM MEDEN İ YETİ  

Prof. Dr. Hüseyin YURDAYDIN 

Sayın Dinleyenlerim: 

Bugün sizlere Islam Medeniyeti hakk ında kısaca bilgi vermek 
istiyoruz. 

İ slâmiyetin doğuş u ve hızla yayı lışı , tarihin kaydettiğ i müstesna 
olaylardan birisidir. Islam dininin bilgiye verdi ğ i önem, alınmış  
olan yeni ülkelerde mevcut bütün imkânlar ı  harekete geçirmi ş , k ı sa za-
manda ileri ve yüksek bir medeniyetin geli ş mesini temin etmi ş tir 
Bu geliş mede, ş üphesiz yeni iman ın prensip ve telkinlerinin, bu imam 
benimsemiş  olan Arap, Iranl ı  ve Türklerin kendilerine has kültür 
unsurları nın büyük tesirleri olmu ş tur. Bu unsurlar yan ında Islam 
medeniyetinin geli şmesinde önemli bir rol oynam ış  olan diğer bir husus 
daha vardır ki bu da, bu zamanlarda müslümanlar ın, ilme, dü şünceye 
ve özellikle de yabanc ı  kültürlere kar şı  göstermiş  oldukları  derin ilgi-
dir. Bu ilgi sayesinde daha VIII. yüzy ı lda müslümanlar, o zamanki 
dünyanın bütün eski kültürleri ile temasa gelmi ş ler, hemen hemen 
bir yüzyıl içinde bu eski kültürlere ait belli ba ş lı  eserleri tercüme yolu 
ile Arapçaya kazand ırmış lard ır. Arapça, t ıpkı  batını n Lâtincesi gibi, 
bütün ilim ve felsefe çal ış malarının ifade vası tas ı  olmuş , bu tercüme 
devrini, yeni eserlerin yaz ı ldığı  her bakı mdan verimli bir devir takip 
etmiş tir. Bu zamanda Islam yazarlar ı , türlü konularda dünya ilim ve 
düşüncesine yeni ilâvelerde bulunmu ş lardı r. Bu geli ş me çizgisi, dün-
yanın bütün kültür ve medeniyetleri için tabii bir haldir. 



Sayın dinleyenlerim, toplumlarda görülen değ iş meler ve medeni 
hamleler, bir tak ım tesir ve aksi tesirlerle meydana gelmektedir. Top-
lumların hayat ı nda ilerlemeyi yapan bu tesirlerdir. Ilim, dü şünce, 
edebiyat ve sanata ait bir eserin ortaya konulmas ında, daima bu tesir 
ve aksi tesirlerin rolü vard ır. Ancak hemen i ş aret etmeliyiz ki, her yeni 
eser, yeni bir terkiptir. Kendisini meydana getiren tesirleri, kendi bün-
yesinde eritmi ş , yepyeni bir hüviyet ve ş ahsiyet kazanm ış tı r. Böyle bir 
eserin, bir taraftan millî, di ğer taraftan insani bir de ğ eri vardır. Diğ er 
taraftan bu vesile ile i ş aret etmek istedi ğ imiz bir husus da şudur: 
Bugün türlü medeniyetlerin alm ış  bulundukları  geliş me istikameti, 
dünyada tek bir medeniyetin varl ığı ndan söz aç ılmasım mümkün 
kı lacak bir görünü ş  arzetmektedir. Bütün insanl ığı n müş terek mal ı  
olan bu medeniyet, insan topluluklar ı  aras ındaki karşı lıklı  tesirlerin art-
ması  ile gelişmektedir. Kendi içine kapanan ve her ş eyi yaln ız kendinde 
arayan toplumlar ın, yeni bir ş ey ortaya koymas ına imkân yoktur. 
Zamanı mızda son derece geli şmiş  bulunan Tarih ara ş tırmaları , ş im-
diye kadar kendi imkanlar ı  içinde, kendi kendilerine geli ş miş  san ı lan 
birçok medeniyetlerin gerçekte birbirleri ile nas ı l ilgili bulundukla-
rını  bütün delilleri ile meydana ç ıkarmaktadır. 

Sayın dinleyenlerim, Islam medeniyetini de bu kurallar ın dışı nda 
değerlendirmemiz mümkün de ğ ildir. Islam medeniyetinin gelişmesi de 
bahis konusu tesir ve aksi tesirlerin sonucu olarak mümkün olmu ş , 
Arapçaya başka dillerden yap ılmış  büyük ölçüde bir tercüme faaliyeti 
ile baş lamış tır. VIII. yüzyı lı n ikinci yarı sında daha ikinci Abbasi 
halifesi Mansur zaman ında eski Yunan dü ş üncesine ait eserlerin ter-
cümesi i ş ine giriş ildiğ i görülmektedir. Fakat as ı l, Halife Me'mun 
devrindedir ki tercüme çal ış malarında bulunmak üzere, Beyt-ül-
Hikme, yani "Hikmet Evi" ad ı  ile büyük bir müessese kurulmu ş tur. 
Bu sayede tıpla, felsefe, astronomi ve matematik'e ait eski Yunan eser-
lerinin önemli bir k ısmi, Arapçaya çevrilmi ş tir. Böylece şunu kesin 
olarak söyliyebiliriz ki, takriben 85o y ı llarında eski Yunan ilim ve 
düşüncesine ait bilgiler, müslümanlarca bilinmekte idi. 

Sayın dinleyenlerim, İ slam kültürünün geli şmesinde Hindistan 
da önemli bir ilham kayna ğı  olmuş tur. Sanksrit dilinden Arapçaya 
çevrilen ilk eserler Astronomi ve Matematik' e aittirler. Bu ilk tercü-
meler, daha sonraki Islam astronom ve matematikçilerinin ba ş lıca kay-
nakları  aras ında yer almış lardır. Müslümanlar ın Erkam-ı  Hindiye, Av-
rupal ıların Arap Rakam ı  adını  verdiğ i rakamlar, Hind matemati ğ inin 
İ slam matematiğ ine yaptığı  yard ımların başı nda gelmektedir. Bundan 
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başka desimal sistemi yani onlu sistem de, İ slam matematiğ ine Hind 
matematiğ inden geçmi ş tir. Bu s ıralarda Arap diline kazand ırılmış  olan 
önemli bir eser de, asl ı  Sanskrit olan fakat Arapçaya Pehlevi dilinden 
çevrilmi ş  bulunan Beydaba'run Kelile ve Dimne adlı  masallar ıdır. Bu-
gün elimizde bu eserin ne Sanskrit orijinali, ne de Pehlevi tercümesi bu-
lunduğu için, İ bn ul-Mukaffd ı n ad ı  geçen arapça tercümesi, özel bir 
önem kazanm ış  bulunmaktadır. Zaman ı mızda bu eserin, bu arapça 
tercüme esas olmak üzere, hemen hemen dünyan ın kırk ayrı  diline 
çevrilmiş  bulunduğu iş aret edilme ğe değer bir olayd ı r. 

Sayın dinleyenlerim, bu tercüme devrini İ slam dünyas ında yeni 
ve orijinal eserlerin yaz ı ldığı , ilim ve felsefede dünya kültürüne büyük 
ölçüde yeni katk ı ları n yapı ldığı  yüksek seviyeli bir devir takip eder. 
Umumiyetle İ slam medeniyetinin "Alt ın Çağı „ olarak kabul edilen 
bu devirde İ slam bilgin ve filozoflar ı , kendi konularında daha önce-
kileri geride b ırakan eserler yazmış lar, ileri sürdükleri yeni fikirlerle 
bu konuları  büyük ölçüde geli ş tirmiş lerdir. Sadece bir fikir vermi ş  
olmak için şu kadarını  belirtelim ki Tıpda Zekeriya er-Razi ve İ bn-i 
Sina; Felsefede Kindi, Farabi, İ bn Sina ve İ bn Rüş d; Astronomi ve 
Matematik'de Ahmet el-Fergani, El-Battani ve Ebu Reyhan el-
Biruni, KimyaLla Cabir İ bn Hayyan, Tarih'de Taberi, 1VIes'udi ve 
İ bn Haldun, bu yüksek seviyeli ilim ve felsefe dünyasina şahsiyetlerinin 
damgas ını  vurmuş  bir çok isim.den sadece önde gelen bir kaç örnektir. 
İş te bunlar ve diğ erlerinin yazmış  oldukları  eserler, bat ı  Ortaçağı nm 
aksine olarak, İ slam dünyas ı nda gelişmiş  olan ileri bir, kültür ve mede-
niyetin varl ığı nın canl ı  birer ş ahidi halinde bu gün de ilim adamlar ı nın 
ilgisini çekmektedirler. 

VIII — XII. yüzyıllar aras ında geli ş en ve verimli tesirlerini 
XVI. yüzyı l sonlarına kadar devam ettirmi ş  olan İ slam kültürünün, 
dünya kültür tarihinde önemli bir veri vard ır. Daha Haçl ı  seferlerinin 
baş langıç yı lları ndan itibaren Suriye, Sicilya ve İ spanya yolları  ile 
Avrupamn uyanmas ı nda ve Rönesans hareketinin ba ş lamas ında İ slam 
kültür ve medeniyetinin büyük tesirleri olmu ş tur. İ slam kültürünün 
batıya olan tesiri meselesi, zaman ımızda bir bat ı lı  ilim adamının da 
ifade ettiğ i üzere, kültür tarihinin bugün bütün ayr ıntı ları  ile bilinen, 
en ilgi verici olaylar ından birisidir ki bu husus, ayr ı  bir konuşmamızın 
konusu olacaktır. 

Hepinizi saygı  ile selâmlarım. 



İ SLAM MEDEN İ YET İ N İ N BATIYA TES İ Rİ  

Prof. Dr. Hüseyin YURDAYDIN 

Sayın Dinleyicilerim, 

Bundan önceki bir konuş mamızda ana hatlar ıyle Islam Medeni-
yeti üzerinde durmu ş , bu medeniyetin geli ş mesinde rol oynayan önem-
li unsurlar ile birlikte bu medeniyetin dünya,  kültür tarihindeki yerini 
belirtmeye çal ış mış tık. Bugünkü konuşmamı zın konusunu ise Islam 
medeniyeti çerçevesinde meydana gelmi ş  olan kültür mahsullerinin, 
bilhassa ilim ve felsefeye dair eserlerin bat ı  dünyasına olan tesirleri te ş -
kil edecektir. Bu konuyu; di ğer bir ş ekilde ifade etmek gerekirse, bu, 
islam Medeniyetinin en verimli bir devresinde Arap dili ile yaz ı lmış  
olan eserlerin, ilmi ve felsefi eserlerin Latince yaz ı lmış  olduğu batı  
dünyasına geçi ş inin aç ıklanması  demektir. 

Sayın dinleyicilerim, bat ı lıların, müslümanları n ilmi ve felsefi 
eserleri ile ilk temaslar ı  Ispanya'da olmu ş tur. Bu zamanlarda yani 
Ortaçağ larda Latince, kilisede, ö ğ retim, eğ itim alanında olduğu kadar 
aydın zümrenin anla ş ma vas ı tas ı  olarak da kullan ılmakta idi. Arapça 
eserlerin Latinceye çevrilmesi i ş ine daha ı  ı  3o - ı  ı  5o yı llarında Ispan-
ya'da Tuleytule'de ba ş lanmış  bulunuyordu. O s ırada Ispanya ba şpis-
koposu olan Tuleytule ba şpiskoposu Raymond, islam felsefesinin Hris-
tiyanların kullanabileceğ i bir hale getirilmesini arzu ediyordu. Ray-
mond, Tuleytule'de bir mütercimler akademisi kurarak bu akademiye 
felsefe ve ilim alan ında yazı lmış  en önemli Arapça eserlerin Lâtinceye 
tercüme edilmesi görevini verdi. Böylece Farabi ve İ bn Sina'nın eser-
leri ile birlikte Aristo'nun Arapçaya çevrilmi ş  olan eserlerinin ve onlar ın 
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ş erhlerinin Lâtinceye tercümesi yap ı ldı . Ancak bu yolda görülen en 
verimli çal ış malar, 1215 y ı lında imparator olan Sicilya k ıralı  II. 
Fredrich tarafından yap ı lmış tır. II. Fredrich, Sicilya'da ve do ğuya 
yaptığı  Haçlı  seferleri s ı ras ında müslümanlarla çok yak ın temaslarda 
bulunmuş  ve onlara hayran olmu ş tur. Kendisi, doğu kıyafetini, müslü-
man âdetlerini benimsemi ş ti. Fakat bütün bunlar ın üstünde, o, Arapça 
öğ renmi ş ti ve İ slam filozoflar ını n eserlerini orijinallerinden okumak 
iktidarına sahipti. Bu hal onda İ slam filozoflar ına karşı  büyük bir 
hayranlık uyand ırmış tı . Çağdaş  tarihçiler, onu, bütün dinlere kar şı  
eş it davranm ış  olan liberal bir dü ş ünür olarak anlatmaktad ırlar. Onun 
bu türlü dü şüncelerinde, son derece sempati besledi ğ i islâm filozof-
ları= büyük tesiri oldu ğu umumiyetle kabul edilmektedir. İş te 
bu zihniyet ve anlay ış ta olan II. Fredrich, 1224 y ı lında Napoli'de bir 
Üniversite kurdu ve onu İ slam ilmini batı  dünyasına tanı tmak için 
bir akademi haline getirdi. Bu müessesenin önemli bir i ş i Arapçadan 
Lâtinceye tercümeler yapmakt ı . Öyle anla şı lıyor ki XIII. yüzy ı l or-
talarında, bir ikisi istisna edilecek olursa İ bn Rü ş d'ün bütün eserleri 
Lâtinceye çevrilmi ş  bulunuyordu. İ bn Rüş dcülüğün gerçek merkezi 
ise Bolonya ve Padua üniversiteleri olmu ş tur. Bu iki merkezden yay ı lan 
İ bn Rüşd'cü tesir, Venedig ve Ferrara dahil bütün Kuzey Do ğu İ tal-
ya'yı  kaplamış  ve XVII. yüzy ı la kadar devam etmi ş tir. Bu İ bn Rüşd'cü 
tesir, bat ıda ak ı lcı lığı n ve Rönesans devrinin kilise dü şmanı  hissi-
yatımn öncülüğünü yapmış tı r. Diğ er taraftan Bolonya'da t ıp alanı nda 
ise, tamamiyle İ slâm tesiri hâkim bulunmakta idi. Zaten XIII. yüz-
yı lın sonları ndan itibaren t ıp dersleri konular ım İ bn Sina'nın Kanun 
adlı  eseri ile İ bn Rü şd'ün t ı bbi risaleleri üzerine teksif etmi ş  bulunu-
yordu. Diğ er taraftan XIII. ve  XIV. yüzyıllarda t ıbbi ara ş tırmalar ın 

merkezi haline gelmi ş  olan Montpelier Üniversitesinde ise t ıp tahsilinde 

akademik ünvan almak istiyen adaylara ait 134o tarihli bir program-
da İ bn Sina'run Kanun adlı  ünlü eserinin I ve IV. k ı sımlarının yer aldı -
ğı  görülmektedir. Bu tarihten itibaren burada İ slam tabibleri hakkında 

bir dersin de okutulmaya ba ş landığı nı  görüyoruz. ı  567 tarihlerinde 
İ slam t ıb eserleri, okullardaki ders kitaplar ı  aras ından ç ıkarı lmış , 

ancak ara s ıra da olsa İ bn Sina'mn Kanun adlı  ünlü eseri hakk ın-
daki dersler 1607 yı lına kadar devam etmi ş tir. 

Sayı n dinleyicilerim, bütün bu sözlerimizle aç ıklamaya çal ış tı -
ğı mız doğudan - bat ıya olan bu kültürel geçi ş , Rönesans devrinde İ s 
lâm filozoflarının tesiri alt ında doğu İ talya'da geli ş en ve Kiliseye sem-
pati beslemeyen bir anlay ış  sayesinde mümkün olmuş tur. Rönesans 
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devrinde güney Avrupada ba şlayan hareketin geli ş mesinde, diğ er 
tesirler yan ında, üzerinde durdu ğumuz bu İ slam dü ış üncesine ait 
tesirlerin önemli bir rolü olduğu bugün bat ı lı  ara ş t ırı cılar tarafindan 
da tarihi bir gerçek olarak kabul edilmektedir. 

Hepinizi saygı  ile selâmlar ım. 
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İ SLAMDA DAYAN İŞ MA 

Doç. Dr. İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 

Sayın dinleyiciler, 

Dayanış ma islâmiyette önemli bir konudur. Dayan ış ma ve yar-
dımlaşma toplumu baş arıya ve mutluluğa götürür. Birlikte kuvvet 
vard ır, hikmet vard ı r, saadet vard ı r. Ayrı lıkda ise illetler, zilletler ve 
tedavisi güç bir çok dertler bulunur. 

Birlik ve dayanış mamn temeli, iyiliktir, karde ş liktir, dirliktir 
ve düzenliktir. 

İş te bunun içindir ki Yüce Allah Kitab' ında "kim zerre kadar 
iyilik yaparsa onun karşı lığı nı  görür„ diye buyurmu ş tur. Başka bir 
âyette de "bir kimse iyi i ş  yaparsa faydas ı  kendisinedir„ diye iyili ğ in 
önemi belirtilmi ş tir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed de "iyili ğ i hor görme; karde-
ş ine güler yüz göstermen bile iyiliktir„ hadisini söylemi ş tir. 

Sayın dinleyiciler, 

Dayanış mayı  sağ lamanın bir yolu da karde ş liğ e önem vermek-
tir. Karde ş lik ise aileden gelen karde ş lik ve imanda karde ş lik olmak 
üzere iki ana bölümde incelenebilir. 

İ nsanın kendi öz karde şlerine ve akrabalar ına yard ı m etmesi 
İ slâmiyet icaplar ındandır. 

İ manda karde ş lik de dayan ış mayı  ve iyilik yapmayı  gerektirir. 
Esasen İ slâmiyete göre bütün müslümanlar karde ş tirler. Nitekim 
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Yüce Allah "iman edenler ancak karde ş tirler„ diye buyurmu ş tur. 
Hz. Muhammed de "sizden biriniz, kendisi için istedi ğ i ş eyi, karde ş i 
için de dilemedikçe iman etmi ş  olmaz„ diye iyilik severli ğ e işaret et-
miş tir. Peygamberimiz di ğer bir hadisinde de ş öyle buyurmuş tur: 
"Sizden birisi kendisi için sevdi ğ i bir ş eyi ba şkas ı  için sevmedikçe, 
olgun iman sahibi olmaz,,. 

Dayan ış ma bir de zulümden kaç ı nmakla olur. "Zalimler için dost 
ve yard ı mcı  yoktur„ âyeti bu gerçe ğ i açıkça göstermektedir. Bunun 
içindir ki Hz. Muhammed ümmetine şu tavsiyede bulunmuş tur: 
"Haks ızlık etmekten sakını nız. Çünkü haks ı zlık kıyamet gününde zul-
mettir Cimrilikten de saknun ız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri eritip 
yok etmiş tir,,. 

Dayan ış ma bir ba şka yönden merhamet ve ac ımakla sağ lamr. 
Kuran- ı  Kerim'de geçen ş u âyetler ac ıma ve merhametin önemini 
belirtmektedir: "Müminlere kanatlar ını  ger, alçak gönüllülük ve 
ş efkat göster,,. "Sak ın yetimi hor görme, istek sahibini azarlama,,. 
"Ceza ve hesap gününü yalanl ıyan ı  görüp bildin mi? O öyle bir kimse-
dir ki öksüzü iter, hor görür, ihmal eder; yoksulu doyurmak için ba ş -
kalarına da yol göstermez.,, 

Peygamberimiz de bu konuda hepimize yol gösteren derin mâ-
nalı  hadisler söylemi ş tir. Bunlardan baz ı  örnekler verelim: "Insanlara 
merhamet etmiyen kimseye, Allah merhamet etmez„. "Müslüman, 
müslümanın karde ş idir, insan karde ş ine hiyanet etmez, onu yalanla-
maz, onu utandırmaz. Her müslümana diğ er müslümanın ı rz ı , malı  
ve kan ı  haramd ı r. İş te Allah yolunda çal ış mak böyle olur. Bir kimseye 
kötülük olarak, müslüman karde ş ini hor görmesi yeter„. 

Sayın dinleyiciler, 

Küskünleri bar ış t ı rmak, kavgalar ı  yat ış tırmak ve kalpleri yak ın-
laş tı rmak da dayan ış maya dahildir. Yüce Allah "bar ış  hayırdır,,. 
"Allah'dan korkunuz ve aran ız]. düzeltiniz,,. "Müminler karde ş tir. 
Karde ş lerinizin aras ı nı  bulunuz„ diye buyurmu ş tur. 

Aile içinde de dayan ış ma olmal ı dır. "Kad ınlara iyi ve güzel dav-
rammz„ âyeti aile hayat ındaki düzene i ş aret etmektedir. Sevgili 
Peygamberimiz de "bir kimse e şine kin beslemesin. Çünkü onda ho ş -
lanmadığı  yönlere kar şı lık, memnun olaca ğı  huylar da vard ır„ diye 
buyurmu ş tur. 
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Görülüyor ki islâmiyet gerek toplum içinde, gerek çal ış ma yerin-
de ve gerekse ailede dayan ış maya çok önem vermi ş tir. O halde gönül 
birliğ ine, kalp birliğ ine ve iman birliğ ine değ er vermek her, müslü-
manın borcudur. Da ğı lmak , ayr ı lmak ve yanl ış  yollara sarı lmak asla 
isl'ami değ ildir. 

Bizim dinimiz dayan ış madır, barış madır ve doğ ru yolda çalış -
madır. 

Geceniz hay ı rlı  olsun! Ho ş ça kal ımz, sevgili dinleyiciler! 

• 
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İ SLAMDA SEVGININ ÖNEMI 

Doç. Dr. İ brahim Agah ÇUBUKÇU 

Sayı n dinleyiciler, 

İ slamda sevgi önemli bir konudur. Sevmek kalpleri yak ınlaş tı -
rır, küskünleri bar ış tı nr, öfkeleri yat ış tırır. KM ise mümin için ac ı dır, 
huzur kaç ırıcıdır, can s ı kıcı dır. Bunun içindir ki Hz. Muhammed 
"Allah' ı n en çok ho ş lanmadığı  kimse, kini fazla olandı r„ demi ş tir. 
Mutluluğun kaynağı  sevmektir, sevilmektir ve gerçe ğ i sevdirmektir. 
Seven insanlar ş efkatli, merhametli ve iyi niyetli olur. Sevmiyen insan 
malından yoksula vermez, yetime kanatlar ını  germez ve ç ıkarı ndan 
başka bir ş ey de bilmez. Yüce Allah "sevdiğ iniz ş eylerden vermedikçe 
hayra kavu ş amazs ı nız„ diye buyururken yoksul severli ğe iş aret et-
miş tir. 

Dinimiz Allah sevgisine, ahlak sevgisine ve gerçek sevgisine çok 
önem vemiş tir. Dost sevgisine, insanl ık sevgisine ve vatan sevgisine 
de çok önem vermi ş  dinimiz 

Fakat biz bu geçici alemde birbirimizle u ğ ra şı p duruyoruz. Ne ol-
duğumuzu ve ne olaca ğı mı zı  değ il de birbirimizin ayıplarını  arayıp 
duruyoruz. Insano ğ lu Allah' ın yaratt ığı  tabiattaki düzen ve güzelli ğ e 
bakarak, güzeli, iyiyi, do ğ ruyu daha çok sevse ne olur? Ahlakmuzda 
güzellik, kalbimizde iyilik, görevimizde do ğ ruluk bize mutluluk ve-
rir. Bunların hepsi de yürekten gerçe ğ i sevmesini bilmekle olur. 

Sevmek bu kadar önemli oldu ğu için, Yüce Allah, Kur'an'da 
şöyle buyurmu ş tur: "Allah (dinde gerçekçi) insanlar ı  sever, onlar da 
onu severler". " İ man edenler, Allah' ı n en çok sevdi ğ i kimselerdir,,. 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed de Yüce Allah' ın birbirlerini 
sevenlere K ıyamet gününde kanat gerece ğ ini söylemiş tir. Yine Pey-
gamberimiz, "benim r ızam uğ runda seviş enler için, peygamberlerin 
ve ş ehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vard ır„ demiş tir. 

Peygamberimiz insan severli ğ i iş aret etmek için de şöyle buyur-
muş tur : "Bir kimse din karde ş ini severse, sevdi ğ ini, o kimseye haber 
versin,,. 

Yüce Allah, sevgiden uzak olanlar ı  ve kalp kı ranları  yermiş tir. 
Bu hususda baz ı  ayetler verelim: "Erkek olsun, kad ı n olsun, mümin-
leri yapmad ıkları  bir günahla incitenler, büyük bir iftira ve apaç ık 
bir günah" yüklenmi ş  olurlar,,. 

islamiyette Allah sevgisi her ş eyin başı nda gelir. Bunun içindir 
ki Hz. Muhammed, dua ederken şöyle söylerdi : "Ey Allah ı m, bana sev-
gini, sevdiğ in kimsenin sevgisini ve senin muhabbetine yakla ş tıracak 
ş eyin sevgisini ver,,. Önce gelmi ş  peygamberlerden Hz. İ brahim hak-
kında rivayet edilen şu olay da Allah sevgisinin önemini göstermekte-
dir: Hz. İ brahim'in ruhunu almak üzere ölüm mele ğ i gelir. Hz. 
İ brahim "hiç dost, dostun can ı nı  al ır mı" der. O zaman Yüce Allah 
şöyle vahyeder: Hiç dostuna kav ıiş maktan nefret eden bir a şı k gördün 
mü? 

Bunun üzerine Hz. İ brahim ölüme rıza gösterir. 

Gerçekte de Allah a şkı , nice mutasavvıfin kalbini .ya.km ış tı r ! 
Allah sevgisine kendisini kapt ı ran Mevlana "ayr ı lıktan parça parça 
olan bir kalp isterim„ demi ş . Hallaç Mansur ilahi aşka dayanamam ış  
"Hak benim„ diye diye seslenmi ş . Bayezid Bistami, Allah'a kendini 
o kadar yak ın hissetmiş  ki "cübbemin Alt ında Allah'dan baş ka bir 
şey yoktur" sözünü ifade etmi ş . 

Bütün bunlara rağmen Allah' ı n manevi sevgilisi olmakta en yük-
sek derece Hz. Muhammed'e aittir. O, her bak ımdan olgun olduğu 
için hiç bir ta şkınlık yapmadan sevgisini kalbinde tutmas ı nı  bilmiş -
tir. 

Sayın dinleyiciler, 

Sonuç olarak diyebiliriz ki iyi müslüman olman ı  ş artlar ından 
biri de sevmesini bilmektir. Bu sevgi ilimde, e ğ itimde, çal ış mada ve 
yardımlaş mada bulunmal ıdır. Yine bu sevgi vatan sevgisi, ahlak sev-
gisi ve nihayet Allah sevgisi olmal ıdı r. 

Hoşça kal ı n, sayı n dinleyiciler! 
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İ SLAMDA İ L İ M VE ÇALİŞ MA 

Doç. Dr, İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 

Sayın dinleyiciler, 

İ çinde yaş adığı mız çağda, genel olarak Müslümanlar ın ilim ve 
teknikte bat ı lılardan az geli ş tikleri ve az çal ış tıkları  acı  bir gerçektir. 
Yine çağı mızda az geliş menin ve 'az çal ış man ı n sebeplerini İ slam 
Dininde arayanlar ın bulunduğ u da gerçektir. Bize göre Müslüman-
ların ilim ve teknikte geri kalmalar ı nı n sebebi, İ slam Dini değ ildir. 
Fakat az geli şmenin sebepleri aras ı nda İ slâmiyete ayk ı rı  olan dar 
görü ş lülüğ ün, hurafelerin ve bilgisizli ğ in rolü vard ır. Oysaki İ slami-
yet ilme, kültüre ve çal ış maya diğ er dinlerden daha çok önem veren bir 

Kur'ân'daki bir çok Layetler ve Hz. Muhammed'in çe ş itli 
hadisleri, ilmin önemini belirtmekte ve e ğ itim yolunda çal ış anları  
öğmektedir. Anlamları  aş ağı da verilen ayetler, bunun aç ık delillerin-
dendir : 

"Allah, iman edenlerle ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.,, 
"Bilenlerle bilmeyenler e ş it olurlar mi?„ Bu ayetler yarımda ilimden ve 
ilim yolunda çal ış anlardan bahseden hadisler de vard ı r. Bu hadislerden 
de baz ı  örnekler verelim: "Kim ilim yoluna girer ve ilim isterse, 
Allah onu Cennetin yoluna gönderir,,. "Melekler kanatlar ını , - yap-
tığı ndan raz ı  oldukları  için - ilim siyetenin üzerine koyar„. "Erkenden 
gidip ilimden bir bülüm öğ renmen, yüz rekât namaz k ı lmandan daha 
hayı rlıdır„. "ilmin fazileti, ibâdetin faziletinden daha hay ırhdır„. 
"Bir Müslümanın kardeş ine, hikme.tli bir sözden daha sütün hediyesi 
olamaz„ "Hiç bir ş ey, ilmi ilme katmaktan daha güzel yekdi ğ erine 
katı lamaz.„ 
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Bundan başka Ş afii Mezhebinin kurucusu, aş -Ş afii, "ilim istemek, 
nâfile ibadetten daha faziletlidir„ demi ş tir. Ebu-1 Esved ise: filmden 
daha aziz bir ş ey yoktur. Padi ş ahlar halka, ilim de padi ş ahlara hük-
meder„ sözünü söylemi ş tir. İ bn Abbas da ş öyle anlatmış tır: "Süleyman 
b. Davud'a ilim, mal ve saltanattan birini seçmesi söylendi. Hz. Sü-
leyman, ilmi seçip mal ve saltanat ı  verdi,,. İ bn al - Mübarek'e sordu-
lar: " İ nsan olan kimlerdir,,. "Ilim öğ renenler„ diye seslendi. Tekrar 
sordular: "Padi ş ah olan kimlerdir?„ "Zahitlerdir„ diye cevap verdi. 
Üçüncü olarak sordular: "Sefiller kimlerdir?„ "Dini, dünya i ş lerine 
alet ederek geçim sa ğ lıyanlardır„ diye kar şı lık verdi. 

Sayın dinleyiciler, 

Buraya kadar anlatt ıklarımız ilim konusundaki delillerimizdir. 
Çal ış ma konusundaki delillerimiz de bunlardan daha az de ğ ildir. 
Bu hususta da ilkin Kur'ân'dan deliller verelim: 

"Diğerleri Allah' ı n fazlından nasiplerini aramak üzere yer yüzün-
de dolaşı rlar„. "Arza yay ı lınız ve Allah' ı n fazl ı ndan nasiplerinizi ara-
yınız„. " İ nsan için ancak çal ış tığı  ş ey vard ır. Onun çal ış ması  muhak-
kak görülecek ve sonra en olgun kar şı lık verilecektir,,. "Allah' ı n fazlı  
olarak ticâret ve kazanç sa ğ lamanızda hiçbir beis yoktur.,, 

Çal ış ma konusunda bu âyetlere kat ılacak hadisler de çoktur: 
"Günahlardan hanlar ın' ancak geçim yolunda çal ış ma örter„. 

"Doğ ru tâcir k ıyamet gününde şehitler ve Allah' ı n sevgili kullariyle 
beraber diriltilir,,. " Ş üphesiz Allah san'at sahibi mü'mini sever,,. 
"Enhayı rlı  ş ey, insanın kendi eliyle kazand ığı m yemesidir,,. 

Hz. Ömer, Müslümanlar ı  çalış mağ a te şvik için şöyle söylemiş ti: 
"Sizlerden hiç biriniz Allah bana r ızık verir, diyerek r ı z ık aramaktan 
geri durmas ın, çünkü gökten alt ın ve gümü ş  yağmaz„ Ahmed b. Han-
bel'e "camide oturup ibadetle me şgul olan ve Allah rızkı mı  yanıma 
gönderir diyen adam hakk ında ne dersin?„ diye sordular. O şöyle cevap 
verdi: "Bu adam cahildir ve ş eriattan. habersizdir,,. 

Bir gün Zeyd b. Mesleme kendi tarlas ına ağaç dikiyordu. Onu 
bu iş i yaparken gören Hz. Ömer, şöyle söyledi: "Isabet ettin, insanlara 
muhtaç olmazsan, dinini daha iyi korur ve, onlardan daha keremli 
olursun,,. 

Has ı lı , çalış ma konusuna İ slam Dini'nin verdiğ i önemi belirtmek 
için daha bir çok deliller ve örnekler vermek mümkündür. Fakat biz 
burada sözü uzatmak niyetinde de ğ iliz. Ancak iyice belirtelim ki, 
İ slam Dini asla ilme, çal ış maya ve uygarl ığ a engel değ ildir. Aksine 
bunları  mü'minlere tavsiye eden bir dindir. 

Geceniz hayı rlı  olsun! Ho ş ça kal ın sayı n dinleyiciler! 
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ISLAMDA AKIL VE DÜ Ş ÜNCE 

Doç. Dr. İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 

Sayın dinleyiciler, 

Kur'an son ilahi Kitap ve Hz. Muhammed de son Peygamberdir. 
Biz kutsal kitab ı mız Kur'an'da bir çok meseleler hakk ında, genel 
hükümler bulmaktay ız. Kur'an âyetleri, Allah kelâm ı  olduğu için icaz 
ve belagatla doludur. Bu sebeple Hz. Muhammed, bir çok ayetlerin 
anlamlarını  hadis ad ını  verdiğ imiz sözleriyle aç ı klamış tı r. Müslüman-
lar, peygamberimizin sözlerini, Kur'an'dan sonra ikinci delil olarak 
kabul ederler. Fakat burada zaman ı n ihtiyaçlarından doğ an bir soru 
akla geliyor. Kur'an ve hadislerde hakk ı nda delil bulamad ığı mız me-
seleler için acaba ne yapmal ıyız? Bu gibi meseleler için çe ş itli müç-
tehitler, çe ş itli ilkelere ba ş  vurmuş lard ı r. Onlar ın kabullendikleri il-
keler aras ında Sahabe sözlerini, icma' ı  , istihsan' ı  ve kıyas ı  
riz. Bu ilkelerden son ikisi de ak ı l ve mantığ a dayan ır 

Görülüyor ki çok veciz ve beli ğ  bulunan Kur'an'da olsun, belli 
miktarda rivayet edilen hadislerde olsun, arad ığı mız her sorunun ceva-
bım açık ve seçik biçimde bulmam ız imkans ızdır. İş te bunun içindir 
ki islâmiyet içtihat kap ı sı nı  kıyamete kadar aç ık tutmuş tur. Bu demek-
tir ki Kur'an ve hadislerde hakk ında deliller bulamadığı mı z hususlar-
da, dinin temeliyle çeli şmeye düş meksizin, yeni hükümler ç ıkarabiliriz. 
Nitekim Hz. Muhammed, "içtihat edip do ğ ru sonuca varan için iki, 
içtihat edip hataya dü ş en için bir sevap vard ır„ diye buyurmu ş tur. 
Peygamberimiz, dini önder olarak kültürsüz Araplar aras ına, Muaz 
b. Cebel'i yollarken onun Kur'an ve hadislerde bulamad ığı  hususlar 



için akla müracaat etmesine izin verdi. Islâmiyette dar dü ş ünce yok-
tur. O kıyamete kadar ya şı yacak olan son dindir. Zaman de ğ iş tikçe 
geli ş en insanları n islâmiyetten ak ı l ve dü ş ünce ile faydalanmalar ı  her 
zaman mümkündür. Dinimizde her güçlük için bir kolayl ık vardı r. 
Hz. Muhammed, "kolayla ş tırı nız, güçle ş tirmeyiniz; müjdeleyiniz, 
nefret ettirmeyiniz„ diye buyururken islâmiyeti güç ve dar gös-
terme zihniyetine kar şı  koymuş tur. 

Islâmiyetin ak ı l ve dü ş ünceye önem vermesi, onun kalk ınan ve 
ilerlemeye çal ış an toplumlar için itici bir kuvvet oldu ğunun da delili-
dir. Ne var ki Ortaça ğda büyük bir uygarl ı k kuran müslüman toplu-
luklar, daha sonra kendi dinlerinin gerçek ruhuna ayk ırı  olarak dar 
düş üncelerin etkilerinde kalm ış lardır. Ilerleme devrinde Avrupa'da 
dahi kitaplar ı  okunan filozoflar, doktorlar, fizikçiler ve astronomlar 
yeti ş tiren müslümanlar, daha sonralar ı  dar dü ş üncenin gerçek dinin 
ve bilimin yerini almas ı  yüzünden kurduklar ı  uygarl ık yolunda iler-
liyememiş lerdir. Kitaplar ı  lâtinceye çevrilen ve Bat ı lı lara etki yapan 
Gazzâli, Farâbi, İ bn Sina, İ bn Heysem ve İ bn Rüş d gibi bilginler 
ilerleme devrinin yeti ş tirdiğ i dü şünürlerdir. 

Kur'an- ı  Kerim'in ilk âyeti "oku„ diye indiğ i halde, zaman geç-
tikçe eğ itim meseleleri ikinci plana itilmi ş tir. Hattâ dar görü ş lülük 
yüzünden matbaa bile bize Avrupa'dan yüzy ı llarca sonra getirilebilmi ş -
tir. Eğer "bilim kad ı n ve erkek bütün müslümanlara farzd ır„ hadi-
sinin uyar ı nca hareket edilseydi, az geli ş miş  ülkeler safı ndan çok önce-
denberi kurtulmu ş  olurduk. 

Sayı n dinleyiciler, 

Dinimiz, bizim naklin yan ı nda akla ve dü şünceye de önem ver-
memizi gerektirmektedir. Nitekim Kur'an'da "dü ş ünen insanlar için 
Allah' ın delilleri var,,, "umulur ki dü şünürsünüz,,, "Allah ölüleri diril-
tir ve size delillerini gösterir. Sizin dü ş ünmeniz ümit edilir„ mealinde 
bir çok âyetler vard ı r. 

Hz. Muhammed de "kullar yarı n Allah yanında akı lları  ölçüsünde 
çeş itli derecelere yükseltilir„ diye buyurmu ş tur. 

Islâm büyüklerinden Fudeyl "dü ş ünce aynad ı r. Bu ayna sana 
iyilik ve kötülüklerini gösterir„ demi ş tir. 

İ brahim b. Edhem'e çok dü ş ünüyorsun denince, "dü şünce akl ın 
özüdür„ diye kar şı lık verdi. 
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Sufyan b. Uyeyne ise "insanın fikri varsa, her şeyden alaca ğı  
dersi de vard ır„ sözünü söyledi. Müslüman bilginler tarafından kul-
lamlan "bir saatlik dü ş ünce, altm ış  yı llık ibadetten daha hay ı rlıdı r„ 
sözü de çok tanınmış tır. O halde nakli emirler yan ında, akı l ve düşün-
ceden de faydalanmak, her müslüman ı n hem dini, hem de vatani 
bir görevidir. 

Geceniz hayı rlı  olsun! Ho ş ça kal ın sevgili dinleyiciler! 
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İ SLAMDA Ş EFKAT VE ACIMA 

Doç. Dr. İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 

Sayın dinleyiciler, 

Ş efkat ve ac ımak insana mahsus özelliklerdendir. Ne kadar ş ef-
katli ve duygulu olursak, bu özelli ğ i ş ahs ı mızda o kadar gerçekle ş tirmiş  
oluruz. Kinle, nefretle ve k ı skançl ıkla dolu kimse, eksik insandı r. Yok-
sullara, çocuklara, ailesine, k ı sacas ı  bütün insanlara ş efkatli olan 
kimse ise, bunun kar şı lığı nı  er geç görür. 

İş te bunun içindir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed, "insanlara 
merhamet etmiyen, merhamet bulmaz„ demi ş tir. Diğer bir hadisde ise 
ş efkat ve ac ımanın önemi şöyle belirtilmiş tir : " İ man edenler, bir-
birlerini sevmekte, birbirlerine ac ıkmakta ve birbirlerini korumakta 
bir vücüt gibidir. Vücüdun bir organ ı  hasta olursa, diğ er organlar ı  da 
bu yüZden hastal ık ve huzursuzluğa tutulur„. 

Bu konuda Yüce Allah da şöyle buyuruyor: "Mü'minlere kanat-
larını  ger, alçak gönüllü ve ş efkatli ol,,. 

Ş efkat ve ac ı mada en hay ı rlı  olanlar aras ında, kimsesizleri ve yok-
sulları  düşünenler vard ır. Bu hayra kavu ş mak için de yoksullara, dü ş -
künlere ve yetimlere güzel kazançlardan da ğı tmak gereklidir. Yüce 
Allah, Kuran- ı  Kerimde bunu insanlara aç ıkça emretmektedir. Bu 
hususda örnek olarak baz ı  âyetler verelim: "Sevdi ğ iniz mallardan dağı t-
mad ıkça hayra kavu ş amazs ı nız,,. "Kazanc ı nı z ın temiz olanlarından ve 
sizin için yerden ç ıkardığı = ş eylerden sadaka veriniz Kötü ş eyleri 
sadaka olarak vermek istemeyiniz,,. 

17 



Ancak sadakay ı  gücü yerinde olanlara ve tembellik sebebiyle 
dilencilik yolunu tutanlara de ğ il, gerçekten ihtiyaç sahiplerine vermek 
gerekir. Bu gerçe ğ i ifade için de Peygamberimiz ş öyle buyurmu ş tur : 
"Kap ı  kap ı  dola şı p bir iki lokma hurma ile savulan kimse sadaka 
verilecek ki ş i değ ildir. Gerçekten kendi halinde olan ve fakir 
bulunan ki ş i sadaka istemiyen namuslu ve ince ruhlu kimsedir,,. 

İ slâmiyette çocuklara kar şı  da ş efkatli ve merhametli olmak gere-
kir. Biz çoğu zaman öfkelenince zavall ı  yavrular ı  döğ eriz. Böylece de 
kendi kendinize çocu ğumuzu iyi terbiye etti ğ imizi san ı rı z. -Oysaki 
çocu ğun yaramazl ığı nın nedenlerini çözme ğ e çalış mak, onu döğmekten 
çok daha iyi sonuç verir. Yüce Allah, çocuklar ı  ana ve babalara emanet 
etmi ş tir. İ slâmiyette ise emaneti iyi korumak gereklidir. 

Hz. Muhammed bu konuda ş öyle buyurmu ş tur: "Çocuklarm ıza iyi 
muamelede bulununuz„."Hiç bir baba, çocu ğuna güzel bir terbiyeden 
daha faziletli bir hediye veremez,,. "Kim k ız çocuğunu diri diri göm-
mez, onu alçak görmez ve erkek çocu ğunu ona tercih etmezse, Yüce 
Allah o kimseyi Cennet'e kor,,. "Allah, çocu ğunun iyi yetişmesine yar-
dım eden babaya merhamet eder,,. "çocuklarm ıza hediye vermekte 
eş itliğ i gözetiniz,,. 

Sayın dinleyiciler, 

Çocukları n ana ve baba üzerinde hakk ı  olduğu gibi, ebeveynin de 
çocuklar üzerinde hakk ı  vard ı r: Hz. Muhammed bu gerçe ğ i ş u hadi-
siyle ifade etmi ş tir: "Ana ve babaya iyilik,namazdan, sadakadan,oruç-
tan, haçdan ve Allah yolunda cihattan daha üstündür,,. 

Sahabe'den birisi Hz. Peygamber'e en üstün iyilik nedir diye 
sordu? Peygamberimiz de "ana ve babana olan iyiliktir„ diye kar şı lık 
verdi. Soru sahibi "benim ana ve babam öldüler„ deyince peygamberi-
miz sözlerine ş öyle devam etti: "O halde çocu ğuna iyilik yap. Ana 
ve baban ı n senin üzerinde hakk ı  olduğu gibi, çocuğunun da senin 
üzerinde hakk ı  vard ır„. Yüce Allah bu konuda ş öyle buyurmu ş tur: 
"Biz insanlar ın ana ve babalar ı na iyilik etmelerini tavsiye ettik,,. 

islânı iyet, kad ınlara kar şı  da ş efkatli ve merhametli olmay ı  ge-
rektirmektedir. Nitekim Hz. Peygamber, "müminlerin imanca en 
olgun olan ı , ahlâken en iyi olanlar ıd ı r ve hay ı rlı  olanlarınız da kad ın-
lara karşı  hayır iş liyenlerinizdir„ diye buyurmu ş tur. 
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İ nsan ın dostuna kar şı  sayg ı lı  ve ş efkatli olmas ı  da İ slâmiyet 
icaplar ı ndand ır. Peygamberimizin ş u hadisi bu gerçeğ e i ş aret etmek-
tedir: "Allah' ın yan ı nda dostlar ın en hayı rlı sı , arkada ş larına hayı rlı  
olan; komşuların en hayı rlı sı  da komş ularına hayr ı  dokunand ır,,. 
Yüce Allah da "kendileri muhtaç olduklar ı  halde başkaların ı  daha 
ziyade dü ş ünenleri„ öğmüş tür. 

Bütün bu deliller gösteriyor ki insan ı n ailesine, akrabas ına ve 
komş ularına ş efkatli olmas ı , İ slâmiyet icaplar ı ndand ır İ nsanın dertli-
lere deva, ha:stalara ş ifa ve mahzun kalplere safa aramas ı  da İ slâmi-
yet icaplarmdandır. 

Hoş ça kal ı n, sevgili dinleyiciler! 	 
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İ SLAMDA ÜMIT 

Doç. Dr. İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 

Sayın dinleyiciler, 

Ümit her i ş in kaynağı dır. Ümitle dolu insan, hayatla dolu insan-
dı r. Bir ana, çocu ğunu ümitle dünyaya getirir. Baba da kazanc ı m 
ümitle çouğunun yetiş mesi için harcar. Bu ümit neslin devam ını  sağ -
lamak ve topluma faydal ı  iyi evlât sahibi olmak içindir. Çocuk y ı llar-
ca okula gider, bir istikbal kazanma ümidi için . Bir çiftçi k ırlarda top-
rağı  karış tırı r durur, biraz mahsul alma ümidi için . Bir tüccar ser-
mayesini daha çok kazanma ümidiyle ticarete yat ırır. Bir bilgin, b ık-
madan, usanmadan çe ş itli deneyler yapma ğ a devam eder, insanl ığ a 
faydalı  bir ş ey bulma ümdi için. 

Görülüyor ki ümit her i şde çok önemlidir. Maddi hayat ımızda 
bu kadar önemli olan ümit, manevi ya ş antımızda da çok önemlidir. 
Bunun içindir ki Yüce Allah "Allah' ın rahmetinden ümid kesmeyiniz. 
Çünkü Allah bütün günahlar ı  bağış lar. O çok affedicidir ve rahimdir„ 
diye buyurmu ş tur. 

Bu âyetten de anla şı lacağı  üzere islâmiyette Allah'dan ümit 
kesme yoktur. Bir günah i ş ledikten sonra, nas ı l olsa ate ş de yanaca ğı m 
dü şüncesiyle morali bozulanlar ve günaha devam edenler, yanl ış  
hareket ederler. Allah' ın rahmeti tasavvurumuzun üstünde geni ş tir. 
Nitekim Yüce Allah "benim rahmetim her ş eyi kuş atmış tır„ diye bu-
yurmu ş tur. 

Her nas ılsa bir günah i ş liyenlerin, art ık o kötü i ş i terk hususunda 
tövbe etmeleri ve Allah' ın rahmetine ümit ba ğ lamaları  gerekir. Mâ-
nevi ya ş antı mızda ümidin önemine dair baz ı  âyetler verelim: 
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"Biz nankörlükte ve küfürde ileri gidenlerden ba şkas ını  ceza-
landırır miyiz„? "Melekler Allah'a şükürle secde ederler ve yerde olan-
lar için af dilerler,,. "Senin Allah' ın insanlara yapt ı kları  kötülük hak-
kında mağ firet sahibidir„. "Allah sana ihsanda bulunacak ve sen raz ı  
olacaks ın„. 

Bu âyetler yan ı nda ümit ve rahmete dair bir çok hadisler de var-
dır. Ş imdi de bu hadislerden örnekler verelim: 

"Allah, mahlükat ı  yarattığı  zaman benim rahmetim muhakkak 
gazab ıma galiptir diye Kitaba yazd ı „. 

"Kıyamet gününde müslümanlardan bir k ısmı  dağ lar gibi günah-
larla gelirler de Allah onlar ı  bağış lar„. "Muhakkak Allah yiyip içip 
de kendisine ş ükreden kuldan raz ı  olur,,. "Allah yarattığı  ş eylerin baz ı -
sun bazı sı ndan üstün yapt ı . Kendi rahmetini de gazab ından üstün 
kıldı „. 

Bütün bu deliller gösteriyor ki Yüce Allah' ı n azab ından lütuf ve 
rahmeti daha çoktur. Esasen Allah' ın birliğ ini ve Hz. Muhammed'in 
son peygamber olduğunu dil ile söyleyip kalple tasdik eden herkes 
mü'mindir. İ slâmda iman sorunu her ş eyden önce gelir. Güzel bir ima-
na sahip olduktan sonra İ slâmiyetin diğ er icapları nı  yapmak gerekir. 
Ş imdi de iman edenleri ümitle dolduran baz ı  âyetler verelim : 

"Bize vahyolundu ki azap, peygamberleri yalanl ıyanların ve Hak-
dan yüz çevirenlerindir,,. "Allah kendisine ortak Tanr ı  -tanı nmas ını  
affetmez. Bundan ba şka günahları  dilediğ i kimse için affeder„. "Allah 
iman edenlerin koruyucusudur. Onlar ı  karanlıklardan ışığ a ç ıkanr„. 

Bu konuda Hz. Muhammed'in sözlerinden de örnekler verelim: 
"Mümin Allah katında meleklerden üstündür,,. "Kim Allah'a mülâki 
olur ve ona ortak ko ş mazsa ona Cehennem haram olur,,. "Kalbinde zer-
re kadar iman olan kimse, sonsuz olarak Cehennemde kalmay ıp çıkar„. 

Peygamberimiz Allah'a dua ederken "ey affi keremli„ olan diye 
hitap ederdi. 

Yine bir hadise göre Cebrail, Hz. Muhammed'e "Rabbin kullar ı -
mı  ümitsizliğ e kapt ı rmas ı n diyor„ diye bir haber getirdi. Bunun üzerine 
Peygamberimiz müminler aras ına gitti. Onlar ı  ş evklendirdi ve ümit-
lendirdi. 

Bütün bunlar, islâmiyetin ümit ve sevgi dini olduğunu göstermek-
tedir. Ancak Allah affeder diyerek, bile bile günah i ş lemek islâmiyetin 

• 
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ruhuna ayk ı rı dı r. Bile bile günanda israr edenler, elbette bunun ceza-
sı nı  görürler. Çünkü bir âyet'de "kim zerre kadar iyilik yaparsa onun 
kar şı lığı nı , kim de zerre kadar kötülük i ş lerse onun kar şı lığı nı  görür„ 
diye buyurulmu ş tur. Diğer bir ayette de "Allah kat ı nda iyilikte en 
üstününüz, en çok takva sahibi olan ı nızd ır„ diye buyurulmu ş tur. Bu 
sebeple islâmiyette "Allah madem ki affeder, o halde her istedi ğ imi 
yapar ım„ zihniyeti de çok yanl ış t ı r. Hem Allah günahlar ı  dilediğ i kimse 
için affeder. Dilediğ i kimse için de affetmez. Ş u kadar var ki biz tövbe-
kar olmal ıyı z ve Allah'dan ümidimizi kesmiyerek kendi kusurlar ı mı z ı  
düzeltmeliyiz. Kusurlar ın düzeltilmesinde ümit önemli bir rol oynar. 

Manevi hayat ı m ı z ı  kazanmak için gündelik i ş lerimizde de ümitle 
dolu olmam ız gerekir. Bu ümit, çal ış mada, yard ı mlaş mada ve yurt 
savunmas ında bulunmalı dır. Yine bu ümit yat ırımda, her türlü 
kalk ı nmada ve kötülükden sak ı nmada olmal ı dı r. 

Ho ş ça kal ın, sevgili dinleyiciler ! 
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ISLAM AHLAKI 

Doç. Dr. Ya ş ar KUTLUAY 

Sayın dinleyiciler! 

Sizler de hiç şüphesiz kabul edersiniz ki, Islâmiyet, sadece kelime-i 
ş ehadeti kabul etmek, namaz k ı lmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve 
zekât vermekten ibaret de ğ ildir. Ama ne var ki, doğ rudur; İ man esas-
ları na inanmadan, namaz k ı lmadan, oruç tutmadan, hacca gitmeden, 
zekat vermeden olmaz. Bunlar islam dininin ilkeleridir, tutulacakt ı r, 
yerine getirilecektir. Ama müslümanl ık sadece bu mudur? Hay ır 
sayı n dinleyiciletim, sadece bu de ğ ildir. Bunlar, eğer deyim yerinde 
ise, müslümanlığı n önsözü, giriş i mahiyetindedir. Bunlar ı  kabul eden 
kimse islam cemaatine, müslüman toplulu ğuna dahil olmu ş  demektir. 
Ası l saha, müslümanl ığı n izhar edilece ğ i, gösterileceğ i, yaş anaca ğı  
saha buras ıdı r. 

Dinimiz hakk ındaki genel bilgilerimiz bu formüllerle o kadar 
kalıplaş mış  ki, herş eyi bunlar ı n aç ı sından görmeye ba ş lamış , bütününü 
adeta unutmu şuz. Oysa Kur'an- ı  Kerimin en son inen ayeti bize 
gerçeğ i bütün aç ıklığı  ile göstermektedir. Maide sûresinde ş öyle buyu-
rulmaktadır : "Bugün sizin dininizi ikmal ettim ve size olan nimetimi 
tamamladım, size din olarak Islami. seçtim..,, Bu ayet 23 y ı l boyunca 
parça parça inen hükümlerle Kur,an- ı  Kerimin tamamlandığı nı , 
islam binas ını n bitirildiğ ini bildirdiğ i gibi, Islâmiyetin sadece ş u veya 
bu emirleri değ il , Kur'an- ı  Kerimin tamam ını  bilmek ve Ona uygun 
ş ekilde davranmak olduğu gerçeğ ine de iş aret etmektedir. 

Müslümanlık niçin hayat olarak s ıfatland ırı lmış tır? Kur-'an ı  
Kerimde Peygamberimiz için "Sen muhakkak ki büyük bir ahlak 
üzerindesin„ buyurulmu ş , o da islamiyeti " İ yi ahlakl ı  olmak„ diye 
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tan ı mlamış tı . Bütün bunları n anlamı  nedir? Biraz durup dü şünmemiz 
laz ım.Kur'an ı  Kerimi bütünü ile ele al ı rsak, onun büyük, çok büyük 
kı smı nı n bu dünya ile, insanlar ile, toplum ile ilgili oldu ğunu görürüz. 
Baş tan sona kadar bütün süreler insana nas ı l yaş aması , nas ı l davran-
ması  gerektiğ ini bildirir. İş te İ slâmiyet bunun için hayat dinidir.Ha-
yatta "inanan ve iyi i ş ler yapan„ kimse övülür. Mükâfat, ebedi saadet 
ona vadedilmi ş tir. 

İ yi iş lerin yap ı lcağı , ahlâka, islami ahlâka uygun olarak ya ş an ıla-
cak yer bu dünyad ı r. Baş langı çta anlatt ığı m ız formülle girilen saha i ş te 
bu müslüman toplumudur. Kiş inin imtihan yeri buras ıdır. Burada 
yaln ı z Allah'a kullluk edilecek ve yaln ız ondan yard ı m istenecektir. 
Menfaat için ş ahsi ç ıkar için başkas ına dalkavukluk edilmeyecek, kendi 
hakkı  olandan fazlas ı  alınmayacak, yoksullara, dü şkünlere ve hele ye-
timlere el uzat ı lacak, anne babaya kar şı  gelmek bir yana "öf„ bile 
denilmiyecek, kötülüklere yakla şı lmaycak ve ba ş kasını n hakkına kat-
iyen el uzat ı lmayacakt ı r. 

Bu son prensip İ slam ahlaki= temelidir dense yeridir. Dalkavuk-
luk etmek kötüdür, ama fayda veya zarar ı  nihayet insanın kendisine-
dir. Ba şkaları na yard ım etmiyen kimse buna zorlanamaz. Ebeveynine 
isyan edeni onlar affedip "Yavrum„ diye ba ğı rlarına basabilirler, 

kötülüğün cezas ını  insan muhakkak çeker,ama, ba şkas ını n hakkı -
na el uzatmak bunlar ı n hiçbirisine benzemez. Alt ından kalkılmayacak 
vebal yükleyen budur. Diğer bütün günahlar ve hatalar için teybe ve 
af kap ı sı  daima açıktır. Fakat bunda böyle bir yol yoktur; çünkü mu-
hatab ımız Allah değ il, kullard ı r, diğ er insanlard ır.Allah bağış layand ır, 
merhamet edendir, ş eıkatli oland ı r. Lâkin bütün bu güzel isimler ancak 
kendisine terettüp eden hususlarda geçerlidir. Bu konuda ise muhatap 
diğ er insanlard ı r ve haklar ına tecavüz etti ğ imiz kimselerden af dilemek, 
ş efkat beklemek hakk ımız değ ildir. 

Başkalarının haklar ına çe ş itli yollarla el uzatılabilir. Bu maddi 
veya manevi olabilir. Bir k ısmı  görülür, bilinir ve hatta kanun kuvve-
tiyle önlenebilir. Fakat gün ışığı na ç ıkmayanları , herkesçe bilinmeyen-
leri, sadece i ş leyen kimsenin bildikleri çoğunluğu te şkil ederler. Bun-
ları  mutlak olarak bir Bilen'in bulundu ğunu, O'ndn hiçbir ş eyin gizli 
kalmayacağı nı , O'nun, değ il iş lenenleri kalplerde olan ı  dahi bilen ol-
duğunu mademki müslüman ı z kabul etmeliyiz. O halde kesinlikle bil-
meli ve inanmalıyız ki, bunlar ın hesab ı  sorulacak ve en küçük zerresine 
varıncaya kadar hesaplanacakt ır. 

Bu hesapla ş mada yüzünüzün ak olmas ını  dilerim say ı n dinleyen 
lerim. 

24 



İ SLAM ve ZEKÂT 

Doç. Dr. Ya ş ar KUTLUAY 

Sayın dinleyenlerim! 

Herhangi bir konunun formule edilmesi, yani en k ısa ş ekilde, 
bir tek cümle ile ifade edilmesi, o konunun ö ğ renilmesini, ak ı lda tutul-
ması nı  sağ lar. Bu, çoğu zaman faydal ı dı r. Misal olarak peyga mberimizin 
islami tarifini ele alabiliriz : Nedir İ slam? İ slam, kelimesi ş ehadet 
getirmek Allah'tan ba ş ka tanr ı  olmadığı n ı , Muhammed'in O'nun kulu 
ve elçisi olduğunu tasdik etmek, namaz k ı lmak, oruç tutmak, zekât 
vermek ve haccetmektir. Müslümanl ığı n bundan daha k ısa, bundan da-
ha veciz ş ekilde tarifine imkan yoktur. Ama, acaba islâmiyet bundan 
ibaret midir? İş te bu sorunun cevab ını  ararken, bu konunun bu kadar 
mücmel, k ısa ş ekilde tarifinin mahzuru, sak ıncas ı  da ortaya ç ıkmakta-
dı r. islâmiyetin sadece bu be ş  prensipten ibaret oldu ğu, bunları n yeri-
ne getirmenin tam ve olgun, kal:ni' bir müslüman oldu ğu fikri bizde 
yerle ş miş tir ki bu yanlış tır. Nası l olur, bütün büyüklerimiz, bütün il-
mihal kitaplar ı  bize islam ın prensiplerinin bunlar oldu ğunu öğ retmi ş -
lerdi denilebilir. Böyle söylemek de esasa, muhtevaya de ğ il de kı sa 
tariflere ba ğ lanmamn tabii sonucundan ba şka bire ş ey değ ildir. Gerçek 
böyle değ ildir sayın dinleyicilerim. Yanl ış lık, Peygamberimizin bir 
tek hadisi ş eriflerine, münhas ı ran bu bir tanesine bağ lanı lmaktan ileri 
gelmektedir. Peygamberimizin islâmi , müslümanlığı  baş ka tarifleri 
de vardı r. Onları  da hatırlayıp bu tarifin yan ı na getirmemiz gerek-
lidir. 

Mesela " İ slam iyi ahlakt ır„ buyurmu ş tur. Bu hükmü yukar ı da 
gördüğümüz tarifte bulamay ız. "Kendisi için istedi ğ ini, başkaları  için 
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de istemeyen kiş i müslüman değ ildir„ buyurmuş tur. Bunu da yukar ı da 
gördüğümüz tarifte bulamay ız. Misalleti daha çoğ altmak kabildir. 
Hadis kitaplar ı  bu tip tariflerle doludur. Burada hepsini teker teker 
ele almayacağı z. Özetle şunu belirteceğ iz ki, toplumlarda islam bütü-
nüyle değ il çoğu zaman tek cephesiyle ya ş amakta, tek yönü ile ele al ı n-
maktad ır. Kur'an- ı  Kerimin ve hadisi ş eriflerin ışığı  altında islami 
inceleyecek olursak, bu tariflerin hepsinin, bir büyük zincirin halkalar ı  
olduğunu görürüz. Aradan bir tanesinin ç ıkarı lmas ı  bütünlüğünü bo-
zar, bağ lantı sını  ortadan kald ırır. Bu sisteme tasnifci bir gözle bakt ı-
ğı mı zda, bir müslüman ı n Allah'a, diğ er insanlara yani topluma ve ken-
disine kar şı  baz ı  sorumluluklar, mükellefiyetler yüklenmi ş  olduğunu gö-
rürüz. Yani insan yönünden bak ı ldığı  zaman bu üçlü sistem ortaya ç ı k-
maktadır. Müslümanı n Allah'a karşı  olan ödevleri mâlumdur. O'na 
inanacak ve Kur,an- ı  Kerimde ve elçisi peygamberimiz Hz. Muham-
med'in sözlerinde ifadesini bulan emirlerini yerine getirecektir. Bu 
tamamen insan ile Allah aras ında olan, ba şka kimsenin karış madık'', 
karış amıyacağı  bir yöndür. Hatta diyebiliriz ki dinin en kolay yönüdür. 
Allah, "Kendisine ortak ko ş ma yani mü ş riklik d ışı nda he ı; günah' 
bağış hyabileceğ ini„ bildirmektedir. 

Kiş inin kendisine karşı  olan görevleri vard ır. Bunlar ı  yap ıp yap-
mamas ımn sonucu genellikle yaln ız kendisini ilgilendirir. Iyilik veya 
fenalığı na kendisi katlan ır. Bunun üzerinde de fazla durma ğ a lüzum 
yoktur. Fakat di ğ er insanlarla münasebet konusu böyle de ğ ildir. Bu 
saha çok önemlidir. İ nsanın bu sahadaki münasebetleri sonucuna Allah 
dahi müdahale etmemektedir, çünkü "di ğer insanlar ı n hakları  bahis 
konusudur. Zannımızca islamı n en az üzerinde durulan cephesi de 
bu cephesi, bu yönüdür. 

Ş imdi tekrar ilk islam tarifine dönelim. Kelime-i ş ehadet, namaz, 
oruç, hac ve zekât. İ lk dördü tamamen ki ş i ile Allah aras ındadı r. Al-
lah' ı  ve peygamberini kabul edecek, namaz k ı lacak, oruç tutacak, 
sı hhatli ve zenginse ömründe bir defa hacca gidecek. Bunlar ı  yaparsa 
Allah'a kar şı  ödevlerini yerine getirmi ş  olur. Ama zekât, iş te burada 
diğer insanlar ın, diğ er müslümanlar ı n haklar ı  konusu ortaya ç ıkmak 
tadır. Ve hemen ifade edelim ki bu esas tam olarak yerine getiril-
memektedir. Yerine getirilmedi ğ ini isbat gayet kolay, öyle olsayd ı  
cemiyetimizde fakirlikten eser kalmazd ı . 

Zekât üzerinde biraz dural ı m sayı n dinleyenlerim. Nedir zekât? 
Zekât Kur'an- ı  Kerimde mücmel olarak "Zekât veriniz,, ş eklinde 
emrolunmu ş , Peygamberimiz tarafı ndan teferruat ı  bildirilmiş  bir 
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nevi vergidir. islâm ı n ilk devirlerinde zekât memurlar ı  tarafindan top-
lan ıp beytülmâle, yani devlet hazinesine yat ı rı lmakta olan bir vergidir. 
Her müslüman mal ve para olarak elinde bulunan ı n bir k ı sm ı nı , diğ er 
müslümanlar uğ runda sarfedilmek üzere vermekle görevlidir. Verme-
yen tıpkı  namaz kı lmayan, oruç tutmayan, hacca gitmeyen kimse duru-
muna dü ş mektedir. Diğerleri Allah taraf.ndan -belki- affedilebilir, 
fakat diğ er müslümanları n hakkı  böyle değ ildir. 

Öyleyse müslümana dü ş en nedir? Kendisini ve Allah' ı  değ il, di-
ğ er insanlar ı , kamuyu ilgilendiren vergi hususunda müslümanca dav-
ranmak, vermesi gerekti ğ i miktarı  vermedi ğ i zaman korkunç bir vebal 
altına girdiğ ini, gireceğ ini bilmek ve müslümanca davranmak. 

Efendim zekât nihayet yüzde 2,5 tan ibarettir , oysa modern ver-
giler bundan kat kat fazlad ı r. Zekât ı  çoktan kar şı lar denmemelidir; 
çünkü bu görü ş  yanlış tır. Modern vergiler zekât ı n çizdiğ i hududlardan 
çok daha dard ı r. Modern vergi sisteminde bankadaki tasarruf mevdu-
atı ndan, han ı mlarımı z ın kolları ndaki veya boyunlar ındaki ziynet 
eşyas ından vergi al ı nmaz, oysa bunlar ın zekât ı nı n verilmesi lâz ımdır. 
Fakat bunlar verilmemektedir say ın dinleyenler. Bak ın verilse neler 
olurdu, size mü ş ahhas birkaç misal arzedeyim : Müslümanlar bugünkü 
milli gelirimiz ve banka mevduat ı na göre zekâtlar ını  verirlerse iki y ı l 
içinde Türkiyede okulsuz köy ve çocuk kalmazd ı . Zekâtlar tam verilse, 
memleketimizin mesken davas ı  derhal halledilirdi. Y ılda, bugün bir 
tanesinin paras ı nı  defaten bulamad ığı mız baraj ı n büyüklüğünde iki 
baraj yap ı labilir, bütün vatan elektrik nuruna kavu ş urdu. 

Misalleri daha da çoğ altmak mümkün, as ıl iş  cümlelerdeki ş art 
sigasnu kaldırmakta, müslümanlar ın başkas ının hakkına tecavüz 
etmemesini teminde, bunu gerçekle ş tirebilmededir. 
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İ MAN VE DAVRANI Ş LARIMIZ 

Dr. Lûtfi DO Ğ AN 

Sayı n dinleyiciler 

İ nanç ruhta ve kalpte yap ı sı  bir güçtür. Sahibini ileriye inand ığı  
esaslar ın gerçekle ş tirilmesine iletir. Ne olursa olsun, inanc ını n yolunda, 
davran ış ları na engel olacak her ş eyi yener, inançl ı  kiş inin bütün ben-
liğ ine hâkim olan iman görü ş üdür. İ nanç, dini düş üncenin esas ı , 
ahlaki ıslahı n temelidir. 

İ man kalp ile doğ rulamak, dil ile söylemektir. Bunu yapana 
mümin denir. Dili ile inandığı nı  söyleyen, özünü o ıkrara katmayana 
din diliyle munafık denir. Kuran ı  kerim böyle ki ş ilerin durumunu 
mealen ş öyle açıklar: " İ nsanlar ın öyleleri vard ır ki, Allaha ve ah ıret 
gününe inandık erler. Halbuki onlar inanm ış  değ illerdir. Allah ve iman 
edenleri alay etmek istiyorlar. Böye yapmakla kendi öz nefislerini al-
datmış lardır, fakat bilmiyorlar„ (Bakara : 9) 

Sevgili Peygamberimiz - Sâlat ve selam üzerine olsun - Mekkede 
13 y ıl islam inanc ı nı  yerle ş tirmek için çal ış t ı . Daima hakk ı  söyleyerek 
inanc ı  yolunda her tehlikeye gö ğüs gerdi, her türlü hakarete raz ı  oldu. 
O, alemlerin rahmeti Peygamberin her davran ışı  yüklendiğ i görevin 
kudsiyetine yak ışı rd ı . Kendisine sald ı ranlara kar şı  da en güzel ş ekilde 
mücadele etti. Çünki Yüce Allah: "Rabb ı nı n yoluna hikmetle ve güzel 
öğütlerle fakir„ buyuruyordu ( Nah ı l - i 25 ). Onun bu hikmetle ve güzel 
öğütlerle bezeli yolu, sevgili Resülün sünneti oldu. Onun için peygam-
berimiz imana ça ğı rı rken, inand ı rma ikna yolunu seçti, zor kullanmad ı . 

28 



İ nsan, yere ve göğ e ve çevresine bakt ırarak, bunlar ı  yaratan ı  düş ün-
dürerek, alemlerin Rabb ı  Yüe Allaha içlerinden ş uurla bağ lad ı . 

Imanı  müteakip ameli emirler geldi. Hicretten bit y ıl önce, 
namaz, hicretten iki y ı l sonra da oruç ve alt ı ncı  yı lı nda da zekât farz 
kı lınmış ; böylece islam, iman ve ameli ile tamam olmu ş tur. Bunu açık-
layan ayeti kerimede mealen ş öyle buyurulur : "Bugün dininizi kemâle 
erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamlad ım ve size din olarak islâm ı  seçtim„ 

Karde ş lerim! İ man ruha yerle ş ince, mücerret fikir olarak kal-
maz, ameli alana geçer. Mümin inand ığı na göre ya ş ar. Bu ya ş ayış  
onun imanını n bir ifadesi olur. Inand ığı ndan ba ş ka ş ekilde ya ş aya-
maz. İş i daima, gayrı  şuuri olarak iman ından ç ıkmaya baş lar. Eli iyiye 
uzanı r, gözü iyiye bakar, dili iyiyi konu ş ur. Gösteri ş , yapmac ık yoktur 
böyle kiş ide. Ş artlar ne olursa olsun, iman ı  onu, ahlaki ve fazilet 
çemberinden ç ıkaramaz, Çirkin bir ş eye yakla ş sa, imanı nı n sesi, için-
den onu kötülükten ş eren uzakla ş tırır. Sevgili peygamberimiz ş u hadisi 
bu anlam ı  ortaya koyuyor: "Zan ı , zina ederken, h ı rs ız da çalarken 
mümin değ ildir, yani fâzilet ve ahlaka ba ğ lanmış  müminden kötü bir 
iş  çıkmaz, azgınlık ve ta şkınlık görülmez. Bir kul, tek, e şsiz, her ş eyi 
bilen, gören Yüce Allaha inand ıktan sonra o imana dayal ı  iş ler şuursuz-
ca ç ıkar mı ? Mümin kötü bir yere yakla ş sa daima uyanık duran iç 
alemi onu uyand ı rı r, onunla amelleri azalar ım nurlandırı r. 

Doğ ru ahlak ve fazilet sahibi bir mümin bütün durum ve ş artta, 
her çe ş it insan ı  iliş kileinde, imamm, menfeat ı n, ihtiyacın ve zaruretin 
üstünde görür. Hiç bir maddi menfaat ve ihtiras, onun ahlak ve 
kiş iliğ ine tesir edemez. Manevi de ğ erleri, ahlak ve fazileti, ç ıkarı na ve 
kesesine değ iş en insanları n ahlak telakkileri ne büyük kay ıptı r. 

Ahlak ı  gel ş memizde. bu iman ı mı za bağ lı  olan amellerin nuru 
yolumuzu ayd ınlatacakt ı r. İş te daima inanc ımn nurunda yürüyen, 
ona göre ya ş ayan, ondan ayr ı lmayan örnek: âlemlerin rahmeti, Sevgili 
peygamberimiz, Yüce Allah onu ş öyle tanı tıyor. bize : "Muhakkak ki 
Allah ı n resulünde size güzel bir örnek vard ır„ Salât ona selam ona. 

Sofran ız rahmetle dolsun, Allah ın selami üzerinize olsun, ho ş ça 
kal ı n sevgili dinleyiciler. 
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FITIR SADAKASI 

Dr. Lütfi DO ĞAN 

Say ı n dinleyiciler, 

Bu sohbetimizde bugünlerin önemli konular ı ndan biri olan Sa-
dakayı  Fı tı rdan söz açaca ğı z. Sadaha belli, fakirlere, Allah r ızas ı  için 
verilen yard ı m anlamına gelir. F ıı tır, dilde oruç açmaya denir. Din 
dilinde Ramazan ayını n takip eden Ş evval ay ı nı n birinci günüdür. Bu 
anlamda dinimizde Sadakay ı  Fı t ır yani F ı tı r Sadakas ı  Ramazan 
Bayramı  Sadakas ı  olarak Türkçeye çevrilir. Ramazan Orucunu sa ğ -
lı k v afiyet içinde tutmamn ş ükran ve oruçlar ı n olabilecek günahlar-
dan arı nması  maksadiyle konulmu ş tur. 

Fı tır Sadakas ı  Zekât gibi mali ibadetlerin önemlilerinden, do ğ -
rudan doğ ruya topluluğu ilgilendiren sosyal bir yard ı md ır. Görülüyor-
ki Dinimizde topluluğu düş ünmek fakirlere yard ı m, kı saca sosyal yar-
dım ve hizmetler ibadetlerin aras ına girmi ş  bulunmaktad ır. Kulun 
Allah huzurunda olgunluğunu temin eden o yüce Rabb ı n r ızas ına yak-
laş tırı cı  iş lerdir. Aynı  konuda bir ibadet olan Zekât ı n farz olmas ından 
önce F ı tı r Sadakas ı  emrolunmu ş tur. Medineye hicretten 2 y ı l sonra 
Ş aban ay ında Ramazan orucu, Bayramdan iki gün önce F ı tır Sadakas ı  
vâcip olmuş tur. Sevgili Peygambeimiz F ı tır Sadakas ı nın ne kadar 
olacağı m, vermekle borçlu olanlar ı  ve ne zaman verileceğ i ilgili mese-
leleri bir hutbesinde belirtmi ş tir. Efendimiz, Hicretin ikinci y ı lı  Ra-
mazan Bayram ında bir yahut iki gün önce verdi ğ i bu hutbede ş öyle 
buyurdu "Ey insanlar! Herkese, hür olana erkek, kadı na, küçük büyüğ e 
hurmadan, iiziimden bir sa, buğdaydan yarı m sa vermek vacip k ı hndı . Bu 
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ibadetinizi bu suretle yerine geitiriniz.„ Bu aç ıklamas ından sonra F ı tır 
Sadakas ımn Bayram Namaz ına gitmeden önce verilmesini emret-
tiler. 

Gördüğünüz gibi Fı tır Sadakas ı  vaciptir. Ölçüsüde buğday olarak 
verilirse yar ım sa, diğ erlerinden bir sa'd ır. Sa, eski dilde a ğı rlık öl-
çülerinden biriydi. Zamamm ızda bu miktar kilogram olarak bir sa 
üç kilo üçyüz otuzüç gram, yar ım sa da bir kilo alt ıyüz atmış  gramdı r. 
Bunlar aynen verildi ğ i zaman sözü edilen miktar üzüm veya 
buğday sadaka olarak, yahut memlekete göre de ğ iş en bedeli verilir. 
Bu ölçüler, Sadakamn miktar ı  mahalli müftülüklerce Ramazan için-
de ilan edilir. Bu yı l Ankara'da F ı tır Sadakas ı nın en az ı  buğdaydan 
bir lira elli dokuz kuru ş , birinci nevi üzümden on lira ve en fazlas ı  
hurmadan yirmialtı  lira altmış altı  kuru ş tur. Fı tı r Sadakas ını  verecek 
müslüman, bu miktarlardan kendine, mali durumuna uygun olan ını  
seçer, fakirlere verir. F ı tır Sadakas ı  fakirin hakk ı dır. Bu hususta titiz-
lik göstermek gerçek hak sahiplerini bularak vermek laz ı mdı r. Ş üphe-
siz önce ailenin fakirlerini, sonra kom şuları  sonra aynı  ş ehirde bulunan 
ihtiyaç sahipleri gözetilmelidir. F ı tır Sadakas ımn verenler bak ımın-
dan s ı mrı  geniş tir. Küçüğün de fı tır sadakas ı  vermesi gerekir. Bu her 
canlını n şükran vecibesidir. Ş üphesiz çocuğun sadakas ı  babaya aittir. 
Ancak Çocuğun kendi malı  varsa ondan verilir. Karde ş lerim, Fı tır 
Sadakas ı  Ramazan ç ı kmadan verilmelidir. Bugünler tam zamamd ır. 
Bayram girmeden fakirlerin hakk ım ayır ınki, onlar da bayram ın 
sevincine kat ı lsı nlar. Onların sevinçleri ve masum yavrular ın sevin-
meleri ile Allah ın rızas ı na, hoş nutluğuna ereriz. 

Sofran ı z bereketli, bedeniniz s ı hhatli olsun, Allahın selam ı  üze-
rinize olsun, ho ş ça kalın sevgili dinleyiciler. 
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KADIR GECESI 

Dr. Lütfi DO ĞAN 

Sayı n dinleyiciler. 

Ramazamn Kadrine erdik. Hamdolsun Allaha, Salt ve selam ı -
= Peygamberimize. Güne ş in batmas ı  ile büyük manevi sevince ka-
vuş tuk. Ruhların huzur duyaca ğı , yı lı n en büyük selâmet gecesine 
erdik. Allah kat ı nda bin aydan daha hay ı rl ı  Kadir Gecesi ş eref verdi. 
Akş amdan tan yeri ağ arıncaya kadar ba ş tanba ş a nurlu, huzurlu 
Kur'an Kerimin buyruğu üzerine selâmet gecesidir, bu dakikalar. 
Bu gece insanlar ın, müminlerin melekle ş tiğ i, meleklerin insanlarla 
birlikte bayram yapt ığı  belli anlardı r. Geceniz mubarek olsun, gön-
lünüz kadr ı n hayr ı , Allahın ve Keremli Resulünün sevgisiyle dolsun, 
Bu gecnin faziletini anlatmaktan diller âcizdir. En güzelini ve en geni ş  
anlaml ı sı m, özlüsünü keremi sonsuz Rabb ı mız ı n kadim kelâm ı  Kur,-
andan dinleyelim. Yüce Allah mealen ş öyle buyuruyor: (Doğ rusu 
biz Kur' an ı  Kadir Gecesinde indirmiş izdir. Kadir Gecesinin ne olduğunu bilir-
misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırhdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rab-
ları nın izniyle her türlü iş  için inerler. 0 gece, tan yerinin ağarmasına kadar 
bir selâmdı r, selâmettir her yer ve yön„ (Kadir süresi). 

Karde ş lerim, Kadir gecesi, Kur,m Kerimin nazil olmaya ba ş ladığı  ve 
islamın ilk zaferi Bedrin sevincine erildi ğ i ş eref gecesidir ayn ı  zamanda. 
Umumiyetle Kadir Gecesini Ramazan 27 sinde kutlar ız. Fakat biri 
kesin değ ildir. Bilginlerin çoğunluğunun kanaati bu yöndedir. Bilinen 
husus, Kadir Gecesinin Ramazamn 20 sinden sonra tek gecelerden biri 
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oluşudur. Allah böyle bir hay ırlı  geceyi bize gizlemi ş tir. Taki bütün 
Ramazan geceleri ayn ı  uyamklı kta geçirilsin. diye. Sevgili Peygam-
berimiz - Salt ve selam üzerine olsun - kendisinden Kadir gecesini 
soranlara ş öyle cevap veriyor: "Onu Ramazan ay ının son on gününün 
tek rakaml ı  gecelerinde araş tırı nız„. Gördüğümüz gibi Peygamberimiz 
de gecenin yerini kesin surette belirtmemi ş tir. Zaten esas ında amac ı mız 
zamanı  değ il, o zaman d ışı nda, her türlü noksan s ıfatlardan uzak olan 
yüce yart ı cıyı  tazim etmek, yaln ız ona kulluk yapmaktır. Bu gece 
meleklerle Cebrail yeryüzüne iner ve yeryüzü gök ehlinin tebriklerine 
muş tularına v selarnet dileklerine mazhar olur. Bu gece, yanan kandil-
ler, Allah imanı  ve sevgisiyle dolan, ilahi sela ınete eren, huzurlu 
nefislerin nurlarm ın i ş aretidir. Her yer ve yön ş imdi rahmetle mağ fi-
retle dolu, nurani yarat ıkları n meleklerin kalabal ığı  insanlardan fazla 
Kadirde. Büyük bir vecd içinde yap ı lan. tekbirler, salât ve selâmlar 
kubbelerden yüceliklere yükselir. Ruhlar ar ınır, melekler de kullar ın 
yalvarmalar ına katı lırlar. Ramazan Gecelerinin nurlu hat ıralar ı , en 
güzel anlamını  bu saatlerde kazan ı r. Sevgili Peygamberimiz bu gecede 
ş u duayı  çok okurlard ı  "Allah ı m sen affedicisin, aff ı  çok seversin, beni af-
fet,,. Bu duayı , Kur'an ı  Kerimi okumak, manas ını  dü şünmek, yalvar ış  
ve yakarış larda bulunmak, hay ır ve hasenat yapmak, namaz k ı lmak 
bu gece yap ı lacak ibadetlerdendir. Özellikle camilerde, her kandilde 
olduğu gibi Kadirde de teravihlerden sonra mevlidler düzenlenir. 
Namazdan sonra, hu ş u içinde dinlenen ilahi na ğmelerin ayeti kerime-
lerin aras ında Sevgili Peygamberimizin ya ş ayış  hikâyesi olan mevlid 
vecd içinde okunur. Topluluklar ı n Peygamberlerine içten gelen sevgi-
lerinin ifadesi olan salât ve selâmlar, bir ruh halinde söylenir, samimi-
yetle yalvar ış  yakarış  ve dua yap ı lı r. İ lahi bağış  ve rahet dilenir. Bu 
yönden mevlid Allaha gönülden ba ğ lanışı n, yalvarış  ve yakar ışı n ve 
onun aziz Peygamberine sevginin bir sembolü olmu ş tur. Müslüman 
Türk, her vesile ile ölümünde, do ğumunda, ac ı sında ve sevincinde . 

Hazreti Peygambere kar şı  sevginisi ve sayg ı sını  onun hayat ı nı  ş iirleş -
tiren mevlidi okuyarak ifade eder. Mevlid, Peygamber sevgisiyle dolu 
Süleyman Çelebi'nin imanl ı  gönlünün terennümüdür. Nakledildiğ ine 
göre birgün, bir \raiz, camide, âlemlere rahmet olarak gönderilen 
sevgili Resulünün gerçek makam ı nı  görememiş , onun ki ş iliğ ini bütün 
peygamberlerle bir görmü ş tü. Bunun üzerine Süleyman Çelebi a şk ile, 
sevgi ile Peygamberini anlatt ı . Onun sevgisini kendi dili ile en güzel 
bir deyiş le nazma döktü. O gün bugün, samimiyetle Çelebi'nin gön-
lünden ç ıkan mısralar, beyitler, Müslüman Türk'ün güveni, dayana ğı  
ve bağış  vesilesi oldu. Peygamber ş efaatine eri ş in yolu oldu,,. Allah 
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adı n zikredelim evvelâ, Vacip oldur cümle i ş te her kula„. Sözüyle, imanl ı  top-
lulukların gönlü nurla doldu. Sevgiyle co ş tu, İş te biraz sonra ayn ı  amaç 
la sevgiyle ayn ı  mevlidi dinleyece ğ iz. Tarihimizin ta ötelerinden gelen 
Çelebimizin. Peygamberine kar şı  gösteriğ i temiz sevginin hikâyesini 
izleyeceğ iz. Gönlümüzü Allah ve Peygamber sevgisiyle dinlendirece ğ iz. 
Bu vesile ie Mevlidin ba şı nda sohbetimizin sonunu bir niyazla biti-
riyotuz : "Ey Rabb ı m ız, sen affedicisin, aff ı  çok seversin affet. Anam ız ı  ba-
bam ız ı  bağış ta, bütün müminleri milletimizi ve ülkemizi koru. Sana inan ıyor, 
sana yalvarıyoruz. Anca sana kulluk ediyor ve ancak senden yard ı m diliyoruz. 
Senin rızan için oruç tuttuk. Sana sığı ndık,kulluğumuzu kabul buyur. Hasta-
larım ıza Ş ifa, dertlilerimize deva, toprakları m ıza bereket bize selâmet, kalp-
lerimize rahmet ihsan eyle. Korktuklar ı m ızdan emin k ı l. Senin herşeye gücün 

yeter. 

Kadir Geceniz mübarek olsun bütün hayat ı nız onun hayr ı  ile 
dolsun. Allahın selâmı  üzerinize olsun Sevgili Dinleyiciler. 
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RAMAZAN BAYRAMI 

Dr. Lütfi DO Ğ AN 

Sayın Dinleyiciler! 

Bayram namaz ından henüz döndük, kulaklar ı mızda tekbir sedâ-
ları , gözümüzde ve gönlümüzde huzuru. Birlik olmanın sevincine, 
kardeş  olmanı n saadetine erdik. Kutlu olsun bugün cümlemize. 

Bilirsiniz Bayram sevinç ve ne şe günü demektir. Dilde "id, 
çoğulu "âyâd„ bayram demektir. Buna 1d denilmesi birer sevinç 
günü olmas ı , gelmeleriyle iyiliklerin i ş itilmesi ve yüce Allah ın sayı sız 
nimetlerinin tecelli etmesindendir. Dini bayramlar ı mız yı lda iki tane-
dir. Biri Ramazan sonunda üçgün süreli Ramazan Bayram ı , diğ eri de 
ondan iki ay sonra gelen Kurban Bayram ı  4 gündür. Bunlar dini 
olmakla birlikte. y ıllar yı lı  milli yaş ayışı mıza ve geleneklerimizin 
aras ına girmiş , dini inancı mız milli yaş ayışı mızda bir bütün haline 
gelmiş tir. Bu yönden Ramazan Bayram ı nda çok ş eker ikram edildiğ i 
için, milletçe ş eker bayram ad ını  verdik. Aslında bu bayram ş ükür 
bayramı dır. Ramazan orucunu sa ğ lık ve âfiyet içinde ve ibaderlerini 
huzur içinde yapman ı n sevinci sükrü olarak bu ad ı n verilmesi do ğ ru 
olmakla birlikte halk aras ında bu huzurun ve tatl ı lığı n ifadesi milli 
hayat ı m ızda ş ekerle belirtilmi ş tir. 

Sevgili dinleyiciler! 

Ş u saatlerde bayram davullar ı nı n yak ı ndan uzaktan sesleri duyul-
makta, çocuk, ihtiyar, genç, kad ın, erkek, herkeste her manas ı  ile 
ilâhi nimetlere erme bayram ı  içindeler. Çünki O yüce Allah' ın kulu 
olma sevinci var hepimizde. Bu ruhu toplu olarak ne güzel ya şı yoruz 
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ş imdi dinimizde iman yaş ayışı  ile milli geleneklerimiz ne güzel el ele 
vermi ş ler, kalpten ç ıkan sofralarda kenetlenen , saflara dizilen karde ş -
lik iş te meydanda, Temiz giyinmi ş  herkes, ba ş tan ayağ a temiz, güzel ve 
düzenli hepimzin yüzü gölüyor, herkes birbirini tatl ı  dille kar şı lıyor. 
Çünkü mü'minler bayram günlerinde O yüce Yarat ı cı  Allahın konuk-
lar ı dır. Hepimiz Onun kerem sofras ı ndayı z. ş imdi. Hiç kimse müslü-
man karde ş ine dargın durur mu? Kap ı lar aç ıktı r, küçük büyüklerin, 
büyükler küçüklerin evlerine tekellüfsüz gelir. Birbirlerini haftalarca 
görmeyen kom ş ular bugünlerde uzakta durmazlar. Allah için tebrik-
le ş ir, birbirleriyle kucakla şı r elele tutu şurlar güler yüzle en güzel 
cümleleri söylerler. 

Bayramlar ruhtaki bütünlü ğün, kalbteki birliğ in milletçe ya ş an-
dığı  sayı lı  günlerdir. Sakın olun kare ş lerim! Bayram ı n bu huzurlu 
günlerine yakış mayan darg ınlıklara yüz vermeyin, sevin bir birinizi. 
Say ın bir birinizi, dâima iyilere kar ışı n, iyiliklere al ışı n. Temiz giyinin 
tatlı  yeyin, birbirinizi kollay ın, ağ zım ın aldığı m bozmayı n. Bayram 
havasına uygun, Hakk ın rızas ı na, sevgili Peygamberimizin yoluna 
uygun olanı dı r. 

Karde ş lerim! 

Bu sevinçli bayram günlerinin en iyi hay ırlı  iş lerinden biri hedi-
yele ş mektir. Sevgili Peygamberimizin hediyele ş tiğ ini Hz. Aiş e haber 
veriyor. Bilirsiniz hediyele şmek, hediye kabul etmek ve kar şı lığı nı  
yapmakt ır. Bundan amaç kalbler aras ı ndaki sevgiyi art ırmaktır. Bu 
yönü âlemlerin rahmeti sevgili Peygamberimiz şöyle belirtiyor: 
(Hediyele ş iniz ki birbirinize sevginin arts ı n) buyuruyor. Her Mü'min kar-
deş ine önce yak ınlarına tabii evveliyetle çocukla ı na güzel güzel hediye-
ler al ır. Onlar ı  sevindirir. O sevgilerle Allah, ı n hoputluğuna. rızas ı na 
erilir. Bir babamn çocuklar ı na yapacağı  hediyelerde adâletle hareket 
etmesi bir birinin aras ını  ayı rt etmemesi gereklidir. Peygamberimiz: 
(Allandan korkunuz ve çocuklar ı nız arasında adalet ediniz) buyuruyorlar. 
Sevgili Peygambeimizin sözlerini unutmayal ım. Hediyele şelim ki 
sevgimiz arts ın, Mil olan da bu iki amelimiz makbul olsun. Ş üphesiz 
çocuklar aras ında en fazla sevindirilecekler öksüzleridir. Ana baba hi-
yesinden uzak ş efkatle güler yüz bekleyen msum yavrular bu bayram 
sevincinden unutulurmu? 

Sözün özü, sevmek ve sevilmek, saymak ve say ı lmak güzel giyin-
mek temiz oturmak temiz konu ş mak, dargın durrnamak, Allah,dan 
selâmet sağ lık âfiyet dilemek hep bu mübârek günlerin ana hatlar ıdı r. 
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Bayramlarda manevi yönden de ilahi sofrada oldu ğumuzu akı ldan ç ı -
kartmayal ı m karde ş lerim Oruçla nefsimize, irademize hâkim olmay ı  

•öğ rendik. Aş ağı  dü şürücü kelimelerde. geçici ruhu dola ş tırıcı  bağ lar-
dan, gereksiz al ış kanlıklardan kurtulduk çok şükür. İş te bu kurtulu ş un 
da bayram ı  içindeyiz. 

Huzurlu nefsimiz, kudretli irademiz, s ı hhatli vücudumuzla bay-
ram ertesi büyük çal ış malr bizi bekliyor. Günahtan kurtulmu ş , bayra-
ma ermiş  bu nefislerle çal ış ma meydan ına girmek, iki günü birbirine 
eş it kı lmadan daima daha iyiye daha olguna ko ş mak ne güzel. isla-
mın bu yaş ayışı nı  göstermek ne büyük nimet. Dü şünmek, inanmak, 
çalış mak, ihlasla Allaha kulluk yapmak mü'minin manevi ya ş ayışı nı n 
harfleri, Allah ı n ve Peygamberimizin emirleridir. İ nsan ancak böylece 
gerçeğ i kavrar. Hürriyetine erer. Rabbinin ho ş nutluğunu elde eder. 
Huzuruna r ızası  ile var ır. İş te müminlerin en büyük sevinci ve bayram ı  
budur. 

Ülkemiz ve bütün dünya bar ış  içinde olsun. Bayram ınız kutlu, 
ağ zı= tatl ı , vücudunuz s ıhhatli, hayat ınız rahmetli olsun sevgili 
dinleyicilerim. 
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"DUA ÜZERINE" 
IBADET YÖNÜNDEN DUANIN ÖNEMI 

Dr. Neda ARMANER 

Saygıdeğ er dinleyicilerim! 

Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Dua ibadetin özüdür„ 
buyarmu ş lard ı r. Bütün dinlerde ibadet tarz ı  baz ı  özellikler göstermekle 
beraber, ibadetin en saf ş ekli olan duada ruhi halimizi aç ıklayacak 
olursak, dua Allah'a doğ ru ruhun yöneliş idir, diye genel bir tarif yap ı la-
bilir. Bu hal kalpten doğup dile gelmi ş  samimi söyleyi ş lerin ve kutlu 
sözlerin arac ı lığı yle yerine getirilir. 

Duamn en yüce tarz ı  şükürdür. Bununla beraber bir yard ı m dile-
yiş , baz ı  vesileleri değ erlendirmek üzere am ş lar, k ısa zikirler de dua 
sayı lı r. Dua bütün benliğ imizi kapl ıyan bir gayrettir. Zira, Allah' ın bü-
yüklüğünü sadece dü ş ünmek ve söylemek eğer ona olan imân duygusun-
dan mahrum isek bir dua özelliğ i taşı maz. Böylece duada bütün var-
lığı mızla içten olduğu gibi yönelme gerekir. Bundan ötürüdür ki islam 
itikad ında ibadetin, amellerin de ğ erlendirili ş i, aç ık veya gizli olarak 
kalpten yap ı lan niyet iledir. En k ısa anış  olsun veya uzun niyazlar 
olsun hepsi duad ır ve bunlar ın değerlendirili ş i anck Allah'a aittir. 

Müslümal ıkta fazlasiyle zikredilen (Besmele) ile Allah' ın adım 
yüceltmek ve O'nu hayat ın çeş itli vesilelerine ba ş  'almak örneğ in, 
yataktan kalkarken, Allah' ın bir nimeti, ihsanı  olan ekmeğ i yemeğ e 
baş larken, veya yeni bir i ş e giriş irken (Bi2smi'llahir-Rahma-ni'r-Ra-
him) Rahman ve rahim olan Allah ad ı  ile, diye sesli veya sessizce bu 
duayı  zikretmek her müslüman ın en belli mü ş terek duas ıdı r denile-
bilir. Esasen besmele, bir istisna ile bütün sürelerin ba şı nda yer alan 
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bir ayeti Kerimedir ve her ibadetin anahtar ı  gibidir. Kısalığı  nisbe-
tinde veciz bir islam duas ı dır, zira Rahman ve Rahim s ı fat-
ları  ile O sonsuz nimetler veren, ba ğış lıyan ve bütün yarat ıklar için 
merhamet edendir. Bu dua ile gönüllere iman gelir. Kendisine s ığı n-
dığı mız varlığı n esirgiyen, koruyan, ba ğış layan oluş u ile ruh huzura 
ve güvene ula şı r. A'raf sûresinin 154. Ayetinde buyruldu ğu üzere bir 
çok ayetler O'nun bu güzel vas ıf ve kudretini duyurur. Ş öyle ki, "Bizim 
koruyucumuz sensin, bizi yarlığ a, bizi bağış la, yarlığ ayanları n en ha-
yırlı sı  sensin„ 

Eda ettiğ imiz duaları  yalnız bir tehlikeye kar şı  koymak veya insan-
ların bunaldıkları  anlarda tekrarlad ıkları  sözlermi ş  gibi düşünüp öy-
lece hareket etmek yanl ış tı r. Diğ er bir deyimle, duay ı , teskin edici, 
ızdı raptan, hastal ıktan, ölümden korkmam ıza karşı , yerine getiril-
mesi gerekli bir hareket, bir ilaç gibi saymakda do ğ ru değ ildir. Dini 
duygu, dü ş ünce ve davran ış ta ilk ş art, evvela inanc ımızın sağ lam ve 
kesin bir ş ekilde içimizde var olmas ı , içimize sindirilmesidir. Duada 
bulunduğumuz her ş eyi Tanrını n iş ittiğ ine, her halimizi bildiğ ine yü-
rekten inan ıp, benliğ imizin bütün samimiyetiyle niyazda bulunmal ıyız. 
Bu suretle duada ruhi, ahlaki ve terbiyevi yönün üstünlü ğünü kura-
bildiğ imiz derecede manevi hayat ı mız; ki ş iliğ imiz ancak bür üstünlük 
kazanabilir. Bu üstünlük ise insanda iç huzuru, ruhi ve bedeni faaliyet-
lerimizde bir düzen saklar. Türlü s ıkıntı larımıza karşı  bizleri daha güç-
lü ve sab ırlı  kı lar. 

Dualarımız makbul olsun sevgili dinleyiciler. 
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KI Ş IDE DUAYA OLAN IHTIYAÇ 

Dr. Neda ARMANER 

Saygı değ er dinleyicilerim! 

Fâtiha Sûresindeki, "Rabbim, yaln ız sana kulluk eder, yaln ı z 
senden yard ı m dileriz„ ayeti kerimesi, insan ın doğ ru yolda irade ve 
gayretiyle yard ı m dileyiş inin kesin bir örneğ i sayı lır. Özellikle Allah 
ile kulunun yak ınlığı  duyurularak, araya hiç bir husus konulmaz• 
Bütün bir varl ığı mızla O'na yönelmeyi bizlere aç ıkça duyurur. 

İ slam dininde dua edebilmek üzere kesin olarak özel yerlere ihti-
yaç yoktur. İ badette bulunmak istiyen ki ş i için gök kubbesinin alt ında 
her temiz yer bir câmi kadar ibadete aç ıktır. Diğ er bir deyimle, nerede 
olursa olsun, Allah'a olan hürmeti bozm ıyacak her yerde ve ki ş ide 
yüreğ in dilediğ i her an dua edilebilir. Ancak, dua ruhi bir hal oldu ğuna 
göre, insana sulam veren, kalp huzuru getiren ş artları n elveri ş liliğ i 
önemlidir. Bir câmi, bir mescit, sessiz bir oda veya k ı r, orman gibi, iç 
ayd ı nlığı na daha çok ula ş tırabilecek bir mahalde yap ı lan dua kiş isel 
bakımdan verimli olur. çünkü zihni gerginli ğ i giderme, fikirleri ay-
dınlatma ve kalbe rahatl ık vermenin esasl ı  bir ş artı  da sessizlik olup, 
ruhun Allah'a do ğ ru yücelmesinde kolayl ık Sağ lar. 

Allah-ü Taala,nı n bizim dua ve ibadetimize ihtiyac ı  yoktur, 
ancak bizim ona olan ihtiyac ı mızdandır ki dua ve ibadette bulunurliz. 
Bunu, ince duyu ş lariyle bir çok tasavvuf ehli ki ş iler ifadelendirmi ş ler-
dir. Mesela; Ş ârânî , "Duadan mahrum kalan gönül sâhibi, ruhunun 
karanlık gecede yürüdü ğünü görür,,. demi ş tin 
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Ebu İ shak El - Kazeruni; "Yarabbi, senin bize olan lütuf ve 
ihsamn sonsuzdur. Senin ihsan ı ndı r ki, bize dil ile zikretmeyi, kalp ile 
şükür ve hamdetmeyi inayet k ı lmış t ı r,,. 

Ku ş eyri ise , "Dualar ımızı  kabul etse de etmese de Allah'a şük-
retmeliyiz ; en mükemmel dua ise Tanr ıya ş ükretmek için yap ı lan-
dır.„ 

Ebû Ali El - Dekkâk bu duygu ve dü şünceyi şöyle belirtir: "Üç 
derece vard ır: Dilemek, dua etmek, hamdetmek. Dilemek bu dünyay ı  
istiyenlerin, dua etmek öteki dünyay ı  isteyenlerin, hamdetmek ise 
Rabbin kendisini istiyenlerin kar ı d ır.„ 

Ve ilave eder. 

"Benim için duadan mahrum olu ş , duyulmak ve kabul edilmek 
yoksunluğundan çok daha büyük kay ıpt ı r.,, 

Din deyince, biz, yaln ız dini bilgileri bilmek ve ezberlemek ş eklin-
de dü ş ünemeyiz. Din ki ş ilerin inan ış lariyle inançlara bağ lı  hareketler 
bütünlüğüdür. Nas ı l ki ahlaki kaideleri bilip s ıralamak ba ş ka, ahlaklı  
olmak başka ise bir insan ı n dini akideleri bilip söylemesi, o bilgiyi be-
nimsemi ş  bir inanç duygusu ta şı madıkça ki ş iyi dindar yapmaz. Bu 
husus Kur'an ı  Kerimin Mümin Suresi 65 inci âyetinde ne güzel 
belirtilmiş tir. 

"Daima ya şı yan O'dur, O'ndan gayri tapacak yoktur. O halde, 
O'na öz yürekle itaat ve ibadet ederek kendisine dua edin: Bütün 
Alemlerin Rabbi Tanr ıya Hamdolsun.,, 
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DUANIN İ NSAN RUHU ÜZERINDEKI ETKILERI 

Dr. Neda ARMANER 

Sayg ı  değ er dinleyicilerim: 

İ nsan ruhu ve zihni makine gibi sür'atl ı  iş lemeye, ona tabi 
olmaya ve yaln ız teknik icatlar içinde ya ş amaya mütehammil 
Ruh ve zihnin dinlenme ğ e, zaman zaman tam bir sükünet içinde ken-
dini dinlemeye ihtiyac ı  vardı r. Ruhumuzun , maddeden farkl ı  bir gıda 
ile beslenmesi gereklidir. Biz insalar maddi hayat ile manevi ya ş a-
yış ları mı z ı  tam bir ahenk içinde tutmaya gayret etti ğ imiz nisbette sağ -
lam bir ruh ve ş ahsiyete sahip olabiliriz. Peygamberimiz ne güzel bu-
yurmu ş lard ı r. "En iyiniz, dünyas ı nı  ah ıret için ve ahiretini dünya için 
terk eden de ğ ildir; her ikisinden de nasibini aland ır,,. 

Duada, ibadette bulunmak dinin bütünleyici bir özelli ğ i olduğu 
kadar, insanda da psikolojik bir ihtiyaçt ır : Merhametine, ba ğış lamas ı -
na inandığı mız Rabbimize, bilerek veya bilmeden yapt ığı mı z hatalar-
dan ötürü af dileyi ş , gelecek için ümitle O'na yalvar ış  bizim içimizde, 
hiç bir dış  zenginliğ in veremiyeceğ i bir ferahl ı k, sevinçle dolu bir hu-
zur yarat ır. Allah'tan hiç bir ş ekilde ümit kesilmez ve bu ümit kalp-
lerimize rahatl ı k getirir. Zira insan kandisini kudrettsiz. iradesini za-
yıf hissetiğ i anda teselli ve himaye ar ıyacaktır. Allah'a güvenen din-
dar ile dini duygudan mahrum olan ın geçirdiğ i ayn ı  zorluklar hayat 
süresince olağ an hallerdir. Bu durumda dua teselli veren bir hayati 
unsur, bir yard ı mcıdır. Mâneviyat ı  kuvvetli kimselerin yüzylerinde ve 
tavı rlarında bir sükûnet sezilmesi bizim için güzel bir ispat de ğ ilmidir. 
Zira o duygular ki, bizi manevi âlemin yüceliğ i ile temasa getirir. in- 
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san bu yolla tanr ı sına yönelir ve onun yak ı nlığı  insanın kalbinde du-
yulur. Dua insana kabahatlerini, hatalar ını  ve gururunu sezdirip 
bunlar ı  yok etme gayretini duyurur. Bu ise terbiye yönünden bir etki 
sayı lı r. Yap ılan iyi hareketlerle hay ı rlı  olman ı n sevinci ise huzur sa ğ -
lar. Böylece dini duygu ve dü ş ünceye daima derin bir heyecan e ş lik 
eder. Bu heyecan Rabbimize kar şı  derin sevgi ve sayg ıdan ötürü duyulan 
takva halidir. Rabbin bizlere vas ı tas ızca ve her ş eyden daha yak ın 
olduğunu Kur'an ı  Kerimin şu aç ık ve belirli âyetleri içinde tekrar 
edelim. 

"Biz O'na yak ın olan ş ah damarından daha yak ınız„ 

"Bana dua edenin duas ı n ı  kabul ederim. Öyleyse (kullar ı m) 
beni davetime uysunlar, Bana inans ı nlar ki dosdoğ ru yürüyebilsin-
ler,,. 

"Sizin duanız, ibadetiniz olmasa ne k ıymetiniz olur de!„ 

"Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua ediniz! kabul edeyim. Muhak-
kak ki benim ibadetimden büyüklenenler zelil olarak cehenneme gi-
rerler„. 

Dindarlığı n bir belirtisi olan duada ruhun ince ve derin bir duy-
gu içinde yaratana ba ğ lanmas ı  gerekliliğ ini bizzat Kur'an- ı  Kerim 
bizlere duyurur. Duadaki bu özelli ğ i şu kıssa da ne güzel anlat ı r: 

Bir gün mutasavvıf İ brahim Edhem Basra sokaklar ı ndan geçerken 
halktan bir topluluk etrafı nı  sarıp ş u soruyu sordular: 

—Ya İ brahim! bunca zamand ır dua ederiz. Haktaala duam ı zı  
kabul etmez. Halbuki O kitab ı  keriminde: 

(Bana dua ediniz, ben de size icabet edeyim) buyuruyor, bunun 
sebebi nedir? 

Ibrahim Edhem cevap verir; 

—Ey Basrahlar! Sizin kalbiniz on ş ey ile ölmüş tür, onun için du-
anız kabul olmaz. 

Cenab ı  Hakkı  biliriz dersiniz, lakin emirlerini tutmazs ı - 
TUZ. 

2—Kur'an- ı  Kerimi okursunuz, lakin onunla amel etmezsi-
niz. 

3—Hazreti Peygamberi severiz dersiniz, lakin sünnetlerini ter-
kedersiniz. 
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4— Ş eytan dü ş man ımız dersiniz, lakin ondan korunmaz, üstelik 
yolundan gidersiniz. 

5—Cenneti isteriz dersiniz, lakin cennet için hay ı rlı  ameller i ş -
lemezsiniz. 

6— Cehennemden korkar ız dersiniz, lakin günahlara dalarak 
kendi elinizle kendinizi cehenneme atars ı nız. 

7—Ölüm haktı r dersiniz, lakin ölüm için haz ı rlı kta bulunmas ımz 

8—Karde ş lerinizin ay ıpları n ı  sayar dökersiniz, lakin kendi ay ıp-
larınızla meşgul olmazs ınız. 

9—Allah' ı n verdiğ i çe ş itli nimetlerden faydalan ı r, lakin ş ükret-
mezsiniz. 

Ölmüş lerinizi götürür kabre gömersiniz, lakin onlardan ibret 
al ıp kendi nefislerinizi islaha çal ış mazs ı nız. 

İş te bu sebeplerden ötürüdür ki dua kabul olmaz„ buyurmu ş tur. 

Rabbimiz bizleri duyan, dü ş ünen ki ş ilerden kı lsın, sevgili dinle-
yiciler. 
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ORUCUN ISLAM D İ N İ NDEK İ  YERI 

Dr. Kemal I Ş IK 

Say ı n dinleyenlerim ! 

Biraz önce, memleketimiz ba ş ta olmak üzere, bütün islam ale-
minin büyük bir sab ı rs ı zlıkla beklemiş  olduğu, Allah' ın rahmet ve mağ -
firet ay ı  olan mubarek Ramazan ay ına kavuş manın sevinci, ne ş esi 
ve gönül rahatl ığı  içinde ailece, iftar sofralar ınızın başı na toplanm ış  
ve bu kutsal ay ı n ilk orucunu açmış  bulunuyorsunuz. Bu mubarek 
ayı n ülkemiz ve bütün islam alemi için kutlu ve mutlu olmas ını  di-
lerim. 

Sayg ıdeğ er dinleyenlerim! 

Islam inanc ında, Ramazan ay ı nı n gerçekten diğer hiç bir ayla 
kıyas edilemiyecek derecede büyük bir önemi ve müstesna bir yeri var-
dı r. Bunun için müslümanlar bu kutsal aya hakl ı  olarak onbir ay ı n 
sultan ı  adı nı  vermi ş lerdir. Esasen bu ay ı n büyüklüğünün ve kudsiye-
tinin en büyük ve an aç ık delili, şüphesiz onda Kadir gecesi gibi, Yüce 
Allah' ı n çok mukaddes k ı ldığı  müstesna bir gecenin bulunmas ı dır. Ka-
dir sûresinde Yüce Allah, bu gece hakk ında bakı nız ne diyor: "Do ğ rusu, 
Biz Kur'anı  Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldu ğunu sen 
bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hay ı rlıdı r. Melekler ve Cebrail 
o gecede Rablerinin izniyle, her türlü i ş  için yer yüzüne inerler. O 
gece tan yerinin ağ armas ı na kadar bir esenliktir,,. 

İş te bütün insanl ığı  karanl ıktan aydı nlığ a ç ıkaran, cehaleti or-
tadan kald ı rarak yerine akl ı , bilimi ve doğ ru dü ş ünceyi ikame eden 
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Ve nihayet insanlar ı  mutlak bir sap ıklıktan kurtarak onlara hidayet 
ve kurtulu ş  yollar ı nı  gösteren ve böylece kendilerine dünya ve ahiret 
saadet ve mutluluk kap ı ları n ı  ard ına kadar açan Kur'an- ı  Kerim 
gibi mukaddes bir kitab ı n indirilmiş  olduğu ve bilhassa bin aydan daha 
hayı rlı  bulunduğu bizatihi Allah tarafı ndan bildirilen Kadir gecesinin 
bulunduğu Ramazan ay ını n büyüklüğüne, kudsiyetine ve yüceli ğ ine 
bundan daha büyük, daha aç ık bir delil olur mu? 

Aziz dinleyenlerim! 

Böylesine mukaddes olan Ramazan ay ını  idrak eden ve ş artlar ı  
tahakkuk eden her müslüman ın oruç tutmas ı  farzd ı r. Bu ayda oruç 
tutmak, islam ın beş  temel ş artlar ı ndan birini te ş kil eder. Daha aç ık bir 
deyimle, oruç da ayn ı  namaz gibi dini bir ibadet olup tutulmas ı  farz- ı  
ayınd ı r. Kur'an- ı  Kerimde oruç, savm ve s ıyam ş eklinde geçer. Dil 
yönünden orucun manas ı  ; nefsin arzu etti ğ i ş eylerden kendini tutma 
ve uzakla ş t ı rmad ı r. Dini terim bak ı m ından da hemen ayn ı  anlamda, 
tan yeri a ğ armağ a baş ladığı  zamandan ak ş am güne ş i bat ıncaya kadar 
yemekten, içmekten ve her türlü cinsi arzulara yer vermekten ibadet 
niyetiyle nefsi al ıkoymaktır. 

• 
Oruç, Yüce Allah' ın da Bakara süresinin 183 üncü âyetinde "Ey 

İ man edenler! Oruç, sizden öncekilere farz k ı lı ndığı  gibi, Allah'a 
karşı  gelmekten sak ı nas ı nız diye size say ı l ı  günlerde farz k ı lı ndı „ 
demek suretiyle i ş aret etti ğ i gibi, her ne kadar diğ er dinlerde de yer 
alan ve çok eski devirlerden beri bilinen bir ibadet ş ekli ise de, islam 
dininde ayr ı  ve özel bir durum gösterir. Bu ibadet, ilk defa hicretin 
ikinci yı lında Medine' de farz k ı lı nmış  ve böylece müslümanlar ı n mükel-
lef bulundukları  dini vecibeler aras ı na girmiş tir. 

Orucun farziyeti ancak Ramazan ay ına yeti ş mekle ba ş lar. Bu hu-
susu Yüce Allah Bakara süresinin 185 inci âyetinde şu ş ekilde aç ıklar: 
"Ramazan ay ı  ki onda Kur'an, insanlara yol gösterici ve do ğ ruyu yan-
lış tan ayırı cı  belgeler olarak indirildi. Sizden bu ay ı  idrak eden, onda 
oruç tutsun,,. 

Ramazan ayı nı n baş langı cı  hilâli bizzat görmekle veya genellikle 
ülkemizde olduğu gibi hesapla sabit olunca, o günden itibaren bir ay 
müddetle, yâni Ramazan ay ını n sonuna kadar oruç tutmak, ş artlar ı  
tahakkuk eden her müslüman için farz olur. Ancak Ramazan ay ı  
senenin durumuna göre bazan 29, bazan 3o gün sürer. Bizde de eskiden 
olduğu gibi, hala Ramazan ay ı nın girip girmediğ ini hilâli bizzat gör- 
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mekle tesbit eden baz ı  islâm ülkeleri vard ır. Fakat memleketimizde 
iklim ve hava ş artlar ı  buna müsait bulunmad ığı ndan bu gün kullan-
mış  olduğumuz hesap sisteminin en uygun bir sistem oldu ğunda 
şüphe yoktur. 

Yarı n akş amki iftar sohbetinde sizlere orucun baz ı  önemli hüküm-
lerinden bahsedece ğ im. 

Orucunuz ve ibadetleriniz makbul, s ıhhatiniz tam ve her dile-
ğ iniz gönlünüzce olsun aziz dinleyenlerim. 
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ORUÇLA ILGILI BAZI HÜKÜMLER 

Dr. Kemal I Ş IK 

Sayı n dinleyenlerim! 

Bu akş am sizlere oruçla ilgili ve önemli gördü ğüm baz ı  hüküm-
lerden bahsedece ğ im. 

Oruç; farz, vacip, sünnet, mendub, nafile ve mekruh olmak üzere 
alt ı  kı sma ayrı lı r. Bunlar ı  burada ayr ı  ayrı  izah etmek, vaktimizin 
darlığı  yüzünden mümkün değ ildir. Esasen bütün bunlar ve daha oruç-
la ilgili birçok hükümler dini kitaplarda ve özellikle İ slâm Hukuku ile 
ilgili eserlerde aç ık aç ı k izah edilmiş tir. Bu konularda bilgi edinmek 
isteyen her müslüman ı n, özellikle içinde bulundu ğumuz bu mubarek 
ayda, ciddiyetinde ve ilmi değ erinde ş üphe bulunmıyan bu eserler-
den en az birisini okumas ı  veya bu konular ı  yetkili din adamların-
dan öğ renmesi elbetteki çok yerinde bir hareket olur. Böylece hem 
dinine ait birtak ı m faydal ı  bilgiler edinmekle zaman ı nı  değ erlendir-
miş , hem de orucunu ve ibadetini noksans ız olarak huzur içinde 
yapmış  olur: 

S ayg ıdeğ er dinleyenlerim! 

Oruç, dini bir ibadet oldu ğundan ne yap ı ldığı nı  bilmenin ş artı  
olarak niyet etmek lâz ı mdır. Niyetsiz oruç sahih de ğ ildir. Oruca gece-
den ba ş lıyarak ku ş luk vaktine kadar niyet etmek caizdir. Bu müddet 
içinde ne zaman niyet edilirse sahih olur. Bundan ba ş ka oruç tutmak 
üzere sahura kalk ıp yemek ve içmek de bir niyet say ı labilir. Çünkü 
niyet, as ı l insanın kalbindedir. Ancak dil ile söylemek Hz. Peygam- 
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berin sünnetine uymakt ı r. Niyet edildikten ve fiilen oruç ba ş lad ıktan 
sonra orucu bozan, hatta zedeleyen ş eylerden sak ınmak farzd ı r. 

Ramazan orucu ak ı llı  ve erginlik ça ğı na ermi ş , kad ın ve erkek her 
müslümana farzd ır. Erginlik ça ğı na ermiyen çocuklara Ramazan 
orucu farz olmad ığı  halde onlar ı  da yava ş  yava ş  oruca al ış tırmak ve 
buna heveslendirmek lâz ımd ı r. 

Yolcu veya hasta olanlar da oruç tutmakla yükümlüdürler. Ancak 
bu gibi insanların oruçlar ı nı  mutkaka Ramazan ay ında tutmalar ı  ş art 
değ ildir.Bunlar hakkında Yüce Allah Bakara sûresinin ı  84 ncü âyetinde 
"İ çinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamad ığı  günlerin 
sayı sınca diğer günlerde oruç tutar„ demek suretiyle izin vermekte ve 
başka bir gün bu orucu tutabileceklerini bildirmektedir. Demek olu-
yorki, bu durumda olan müslümanlar isterlerse oruçlar ını  Ramazan 
ayı nda tutarlar, isterlerse tutm ıyarak hastalar iyi olduktan, yolcular 
da çıktıkları  yolculuktan döndükten sonra günü gününe kaza ederler. 
Burada hemen ilave edelim ki Kur'an- ı  Kerimde geçen yolculuk veya 
misafirlik ş artı ,bir kimsenin bulunduğu yerden yayan olarak ve normal 
bir yürüyü ş le 18 saatlik bir mesafeye veya daha uza ğa gitmesi ve 
gittiğ i yerde de 15 günden fazla kalmama ğ a niyet etmesidir. E ğ er 
orada 15 günden fazla kalaca ğı na niyet ederse, misafirlik ş artı  kalkm ış  
olacağı ndan o kimsenin orucunu zamanı nda tutmas ı  ve başka bir güne 
bırakmamas ı  icabeder. Yayan olarak bildirilen 18 saatlik mesafe veya 
fazlası  bir kı stas okluğudan ayn ı  mesafenin herhangi bir araçla al ınması  
ş üphesiz yolculuk hal ve ş artlar ını  değ iş tirmez. Ba şka bir deyimle, 
normal olarak bir insan ı n yayan olarak saatte 4 km. yürüyebilece ğ ini 
kabul edersek, bu kimsenin 18 saat içinde 72 km. lik bir mesafeyi 
katetmesi gerekir. İş te bu mesafenin otobüs, uçak vesaire gibi araç-
larla al ı nması  ş artlarda bir de ğ iş ikliğ i icabettirmez. 

Gebe ve çocuk emziren kad ı nlar için de Kur'an- ı  Kerim izin ver-
mektedir. Ş ayet bunlar ı n gerçekten oruç tutma ğa kudretleri yoksa veya 
oruç tutuklar ı  zaman zay ıf dü ş üp sütlerinin azalaca ğı ndan ve dolayı -
siyle çocuğ a bir zarar gelec ğ inden korkuyorlarsa, onlar da oruçlar ını  bu 
halleri geçtikten sonra kaza ederler. 

Lohusalar ile belirli zamanlarda adet gören kad ınlar, o hallerinde 
iken oruç tutamad ıkları  gibi namaz da kı lamazlar. Ancak bu halleri 
geçtikten sonra oruçlar ı nı  günü gününe kaza ettikleri halde namaz ı  
kaza etmezler. 

Çok ya ş lı , sürekli ve müzmin bir hastal ığ a müptela olanlar, devam-
lı  olarak çok a ğı r iş lerde çal ış anlar, içinde bulunduklar ı  durumlar ı  
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oruç tutmağ a elveri şli bulunmayanlar, özellikle pilot, kaptan ve uzak 
mesafe şoförü gibi, her an bir çok insan ın hayat ı , kendisinin dikkatine 
bağ lı  bulunanlar, devaml ı  olarak insan hayat ı  ile oynıyan ve elinin tit-
rememesi gereken operatörler için de Kur'an- ı  Kerim izin vermektedir. 
Bu gibi insanlar ın,daha sonra da tutamad ıklar ı  oruçlar ını  kaza etme ğ e 
kudretleri yoksa, Yüce Allah, Bakara süresinin 184 ncü âyetinde, bun-
ları n tutamad ıkları  orucun yerine bir yoksulu doyuracak kadar fidye 
vermelerini istemi ş  ve şöyle demi ş tir : "Oruca gücü yetmiyenler, bir 
yoksulu doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o 
iyilik kendisinedir. Oruç tutman ız, bilseniz sizin için daha hay ı rlıdı r„. 

Yarın akş amki sohbetimde sizlere orucun ki ş isel ve sosyal yönünden 
bahsedeceğ im. 

Hoş ça kalın sayın dinleyenlerim. 
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ORUCUN ÖNEMI 

Dr. Kemal I Ş IK 

Kıymetli dinleyenlerim ! 

Bu akş amki sohbetimde sizlere orucun insan hayat ı  üzerindeki 
öneminden bahsetmeye çal ış aca ğı m. Biliyorsunuz ki orucun ki ş isel 
ve sosyal hayat ı mı z yönünden büyük ve çok önemli bir rolü vard ır. 
Gerçekten orucun gaye ve hikmetleri say ı lamıyacak kadar çoktur. 
Bunun için oruç tutmakla mükellef olan her müslümmun orucunu gere-
ğ i gibi tutmas ı  ve her türlü kötülüklerden, kötü dü şünce ve fiillerden 
arınmış  olarak temiz bir kalple, gönül ferahl ığı  ve huzuru içinde bu 
ibadetini yerine getirmesi laz ımdır. Zira oruç doğ rudan do ğ ruya Allah 
ile kul aras ında olan ve mükafat ı nın da bizzat Allah tarfı ndan verile-
ceğ i vadedilen bir ibadettir. Onun için bu ibadetin de en az di ğ er iba-
detlerde oldu ğu gibi, her türlü riya ve gösteri ş ten uzak olarak ancak 
Allah için ve sadece O'nun r ızas ı na nail olmak için yap ı lmas ı  lazı mdı r. 
Esasen, insanı  her türlü durumda riyas ızlığ a, gerçek ve halis bir duy-
guya al ış tıran ve içine en az riya kar ış an ibadet oruçtur. 

Orucun tam ve noksans ız olmas ı , ancak her müslüman ın yüküm-
lü bulunduğu diğ er ş artlar ı  da yerine getirmesiyle mümkün olur. Bunun 
için oruçlu olan her müslüman, bu mübarek ay ın gecesini ve gündüzü-
nü be ş  vakit namazlar ıyla, teravihleriyle, zekât ve fitreleriyle, yoksul ve 
düşkünlere yard ı mlarıyle ve diğer hayır ve hasanatlariyle süslemeli 
ve böylece Allah'a daha yak ı n olmağ a çal ış malı dır. Esasen bu konuda 
gerek Kur'an- ı  Kerimde geçen, gerekse Hz. Peygamberin söylemi ş  
oldukları  bir çok ayet ve hadisler vard ır. 
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Oruçluluk hali, sadece yemek ve içmekten , bedeni ifratlardan nef-
si alıkoymak değ il, aynı  zamanda dilin, dü ş üncenin ve genel olarak 
kalbin de orucu say ı lır. Başka bir deyimle oruç, insan sabr ı nın bir 
deneme sahas ı  ve bu sabr ın bilfiil ya ş anmas ı  ve duyulması  anlamını  
taşı r. Oruçlu olan ki ş i meleklere has safi* duyarak manevi de ğ erleri, 
nds'e hakimiyeti geli ş tirir. Diğer taraftan oruç insan ı  zaman zaman 
açlığ a, susuzluğ a karşı  dayanıklı  olmağ a haz ı rladığı  gibi, açl ık elemini 
bizzat kendi nefsinde duymakla, mahrumiyeti sezinleme ğ e, Allah' ın 
verdiğ i say ı sı z nimetlerin de ğ erini bilmeğ e ve dolayı siyle muhtaçlar ın 
ve dü şkünlerin durumlariyle hemhal olup, onlar ın elemlerine ve ist ı -
raplrına karşı  anlayış lı lık, ş efkat ve merhamet gösterme ğ e sevkeder. 
Bu itibarla her müslüman ı n bu halleri ya şı yarak ve duyarak orucunu 
tutmas ı  lâz ı mdır. Aksine bir insan ın oruçluluk halini bahane ederek 
sinirlilik ve ta ş kınlık hareketleri göstermesi ve dolay ısiyle, her nerede 
olursa olsun, gerek diliyle, gerekse her türlü fiilleriyle di ğ er müslüman 
karde ş lerini rahats ız etmesi, onlar ı  incitmesi ve kırmas ı  elbetteki 
orucun yukar ıda belirttiğ imiz hikmet ve gayeleriyle ba ğdaş t ı rı lması  
imkâns ızd ı r. Böyle bir orucun hiç bir sevab ı  ve ecri yoktur. Zira Allah 
insana, s ırf kendisinin özel olarak yükümlü bulunduğu bir ödevi yerine 
getirmesi için ba şkas ını  rahats ız etmek hakk ı m vermemi ş tir. Esasen 
Peygamberimiz (A. S.) oruçlu olan müslümanlar ı  bu gibi hallerden 
ş iddetle nehyetmi ş  ve bir çok hadislerinde şöyle demiş tir : "Yemekten ve 
içmekten kesilmek gerçek oruç de ğ ildir. Oruç ancakfenasözlerden, kötü 
ve nefsanî arzulardan vazgeçmektir„ ; "Sizden biriniz oruçlu iken sak ı n 
kötü, çirkin söz söylemesin ve kimse ile çeki ş mesin• Eğer biri kendisine 
küfreder veya çatarsa : Ey Allah ım! Ben oruçluyum, kar şı lık vermem 
desin,,; "Bir kimse hainli ğ i ve yalan ı  b ırakmazsa, yemekten ve içmek-
ten uzakla ş masına Allah' ın ihtiyac ı  yoktur,,. 

Eğer oruç bir insan ı  gerçekten rahats ı z ediyorsa, hasta yap ıyorsa 
ve oruca gücü yetmiyorsa, Yüce Allah ona gerekli kolayl ığı  göstermiş -
tir. Bunun için de fidye müessesesini getirmi ş tir. Zira Allah Bakara 
süresinin 286 nc ı  âyetinde hiç bir kimseye kudretinin d ışı nda olan bir 
ş eyi yüklemiyece ğ ini aç ıkça beyan etmektedir. 

Diğer taraftan baz ı  müslümanlarda görüldüğü gibi oruçlu olan 
bir kimsenin, ben oruçluyum diyerek i ş ini gücünü b ı rakmas ı  ve bu 
mubarek günleri bir duraklama ve atalet devri haline getiresi de asla 
doğ ru değ ildir. Zira İ slâmiyet hiç ölmiyecekmi ş  gibi çalış mayı  ve yar ın 
ölecekmi ş  gibi ibadet etmeyi emreden bir dindir. Bu hususu aç ık olarak 
meydana koymas ı  yönünden önemli gördü ğümüz şu tarihi hadiseyi 
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burada zikretmeden geçemiyece ğ iz. Hz. Peygamberin islam tarihini 
süsleyen me şhur gazvelerinden birinde, müslümanlar ın bir kısmı  
oruçlu, bir k ısmı  da oruçsuz idi. Oruçlu olanlar yorgun ve halsiz dü ş -. 
tüklerinden, istirahat an ında, abdest alacaklar ı  suyu kendilerine oruç-
suz olanlar ta şı yorlard ı . İş te bu durumu gören Hz. Peygamber 
onlara: Su ta şı yan bu insanlar ı n ecri ve sevab ı , sizin tutmu ş  olduğunuz 
orucun ecir ve sevab ından daha büyüktür, demi ş tir. 

Aziz dinleyenlerim! 

Konuyu burada kesmeden önce bir noktaya daha i ş aret etmek 
yerinde olacakt ır. Bu da, baz ı  müslümanlar aras ında yayg ı n olduğu 
gibi, "Yevmu' ş-Sek„ ad ı  verilen günde oruç tutma adetidir. Yev-
mu' ş - Sek, Ramazan ay ının girip girmediğ i hususunda şüphe ve tered-
düde dü şülen gün demektir. İş te bu günde baz ı  müslümanlar: Eğer 
bu gün Ramazan ise, orucum Ramazan orucu, de ğ ilse nafile olsun, 
diye niyetlenip oruç tutarlar. Böyle bir oruç niyette kesinlilik olmad ığı  
için mekruhtur, tutulmas ı  doğ ru değ ildir. Hz. Peygamber böyle bir 
oruçtan müslümanlar ı  sakı ndırmış  ve "Ramazan ı  bir veya iki gün 
önce oruç tutmak suretiyle kar şı lamayı n„ demi ş tir. 

Bu kutsal ay ı n bütün islam alemi, özellikle ülkemiz için kutlu 
ve mutlu olmas ını  dilerim. 

Ho ş ça kal ın sayı n dinliyenlerim. 

53 



AREFE GÜNÜ 

Dr. Kemal I Ş IK 

Sayı n dinleyenlerim ! 

Bugün arefe günüdür. Biraz önce Allah'a kar şı  görevini hakkiyle 
yapan insanlar ı n huzuru ve mutluluğu içinde mubarek Ramazan ay ı -
nı n son gününü de iftar etmi ş  bulunuyorsunuz. 29 gün gibi kısa bir müd-
det aram ı zda kalan ve bu müddet içinde insani duygular ın daha çok 
geliş mesine, olgunlaşmas ı na, müslümanlar ı n Yüce Allah'a daha yak ın, 
O'nun affı na, sonsuz merhametine daha lay ı k olmaları na vesile olan bu 
kutsal ayı  bugün uğurlarken daha ş imdiden yarı n, sabah güne ş i ile 
beraber do ğ acak olan yeni bir günün, bayram gününün havas ına, 
neş esine kendimizi kapt ı rmış  bulunuyoruz. İ çinde, bin aydan daha 
hayı rl ı  olduğu bizatihi Allah tarafı ndan bildirilen Kadir gecesinin 
bulunduğu bu kutsal ayda Allah'a ve dinda ş larına kar şı  vazifesini 
hakkiyle ifa etti ğ ine inanan bir müslümanın elbetteki sevinmeye, 
mutlu olmağa ve nihayet bayram yapma ğ a hakkı  vardı r. 

Sayı n dinleyenlerim ! 

Yarın sabah islam aleminin her taraf ında, özellikle ülkemizde 
müslümanlar, kalplerinin derinliklerinden gelen gerçek bir imanla, 
Allah'a kar şı  olan sonsuz sevgi ve ba ğ lı l ıklarını n kendilerine bah ş et-
tiğ i mutluluk, manevi huzur içinde topluca bayram namaz ı m kı lmak 
için Cami ve Mescitlere teveccüh edecek, orada bütün varl ıklarıyla 
Rablerine yönelecek, O'ndan rahmet ve ma ğ firetini esirgememesini 
dileyecek, ülkemizin selâmeti ve mutlulu ğu için bol bol dua ve 
niyazda bulunacaklard ı r. 
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Bu münasebetle burada, müslümanlarla yak ından ilgili bulunan 
baz ı  hususlara k ısaca temas etmeye çal ış acağı m. Yar ın sabah hep 
beraber k ı la.cağı mız bayram namaz ı , Kur'an ı  Kerimde geçmemi ş  
olmakla beraber vacip, yâni kı lı nmasını n gerekli, zorunlu bulundu ğu 
kesin olarak kabul edilmi ş  olan bir ibadettir. Toplulukla k ı lı nmasını  
gerektiren diğ er bir ibadet te şüphesiz cuma namaz ıdı r. Cuma namaz ı  
farzd ır. Yâni bu ibadetin yerine getirilmesi Yüce Allah' ın buyruğu 
ile Kur'anda beyan edilmi ş tir. 

Cuma, bayram ve teravih namazlar ı  gibi büyük sayı da topluluk-
la yap ılan ibadetlerde mü ş terek bir his ve fikir üzerinde birle şmiş , 
ortak bir ülkü ve hedef üzerinde ittifak etmi ş  insanlar ı n ruhlar ı  aras ı nda 
bir birine sirayet eden manevi gürlükten, manevi olgudan faydalan ı -
lı r. Camileri dolduran ve bütün kalpleri ile Allah'a ve O'nun Resu-
lüne iman eden müslümanlar ı n, böyle günlerde eda etmi ş  olduklar ı  
toplu namazlar ında elbetteki müslümanlar ın toplum hayatlar ıyla, 
sosyal yaş antı larıyla yakından ilgili , çok ulvi bir anlam vard ır. Bu gibi 
namazlar ı n diğ er bir özelliğ i de zenginlerin ve büyüklerin, en iyi k ı lık-
lanyla, en temiz elbiseleriyle camiye gelen fakirlerle, yoksullarla ayn ı  
saflarda yan yana, omuz omuza durmas ı  ve böylece müslümanlar ara-
sı nda sosyal bir bütünlük ve e ş itlik meydana getirmesi, inanç ve ülkü 
birliğ ini sağ lamas ı , nihayet s ı nı fs ız, imtiyazs ı z, birlik ve beraberliğ in 
timsali bir topluluğun, bir milletin en güzel örneğ ini vermesidir. Esasen 
islâmiyet müslümanlar aras ındaki her türlü s ınıf farklar ı nı , her çe ş it 
imtiyazları  kaldı rmış  ve aralar ındaki üstünlüğ ü, ş erefi sadece bir gerçe-
ğe bağ lam ış  olan çok ulvi bir dindir. Bu da kulun Allah'a olan takva 
ve ona karşı  gelmekten sak ı nma derecesidir. İş te Yüce Allah bu hakikat ı  
Hucurât sûresinin i3 ncü âyetinde ş u ş ekilde aç ı klamış tır: " Ş üphesiz, 
Allah kat ında en değ erliniz, O'na kar şı  gelmekten en çok sakınanızd ı r,,. 

Saygı değ er dinleyenlerim! 

Cuma ve bayram namazlarma kad ınlar, hastalar, gözleri gör-
meyenler ve kötürümler gitmezler. Ayr ı ca herhangi bir tehlikeden kork-
ma, yoldan al ıkoyacak derecede kar veya ya ğmur fı rt ınası  ve benzeri 
gibi hususlar da uzak camiye gitmeye bir mazeret te ş kil edebilir. Fa-
kat ortada hiç bir sebep yok iken bu toplu ibadetlere kat ı lmak üzere 
camiye gitmemenin islâmiyetle, müslümanlarla ilgiyi kesmek gibi bir 
anlam taşı yacağı nda ş üphe yoktur. 

Cuma ve bayram namazlarma gitmeden önce bir müslüman ın 
yıkanmsı , hatta di ş lerini temizlemesi, en yeni , en temiz elbiselerini giy-
mesi en ucuz cinsinden dahi olsa yeni giyilmi ş , yeni yıkanmış  bir çorap 
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giymesi islâm dini'nin iyi gördüğü, teşvik ettiğ i hususlardand ı r. Nitekim 
Yüce Allah, A'raf süresinin 3 i nci âyetinde meâlen "Ey insano ğ ul-
ları  ! Her mescide, ziynetinizi alarak, güzel elbiselerinizi giyinerek 
gidin„ ; Teybe süresinin io8 nci ayetinde de "orada insanlar vard ı r ki 
tertemiz olmay ı , arınmayı  severler. Allah'da ar ı nmak isteyenleri, ter-
temiz olanlar ı  sever„ demek suretiyle bu konunun önemini ve islâm 
dinindeki yerini belirtmi ş tir. 

Bu mubarek ay ı n son gününü iftar ederken, k ı ldığı nız namazlar ın, 
tuttuğunuz oruçlar ı n, verdiğ iniz zekât ve fitrelerin Yüce Allah' ın 
indinde makbul ve içine girmekte oldu ğumuz Ramazan bayram ının 
da ülkemiz için kutlu ve mutlu olmas ı nı  dilerim aziz dinleyenle-
rim. 
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HAC ÜZERINE 

Dr. Kemal I Ş IK 

Değ erli dinleyenlerim! 

Islâmın temel ş artlar ı ndan biri de hacca gitmektir. Çok k ısa bir 
zaman sonra hac mevsimine girmi ş  ve bu kutsal ödevi yerine getirmek 
üzere müslümanlar dünyan ın her tarafindan Beytullah' ın bulunduğu 
mukaddes diyara doğ ru, akın akın, çok kutsal bir yolculuğa ç ıkmış  
olacaklard ı r. 

İş te bunun için bu akş amki konu ş mamda her müslüman' ın, 
özellikle bu mukaddes ödevi yerine getirmek isteyen müslümanlar ın, 
öğ renmesinde büyük faydalar gördü ğüm baz ı  noktalra temas edece-
ğ im. 

Bu cümleden olarak, bütün islâm aleminin k ı blegâh ı  olan Kâbe 
hakkında bir kaç söz söylemek suretiyle konuya girece ğ im. 

Al-i Imrân sûresinin 96 nc ı  âyetinde Cenab ı  Hak Kâbe hakk ında 
şöyle der: "Doğ rusu, insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de âlemler 
için mubarek olan ve do ğ ru yol gösteren Kâbedir„. 

Bu âyeti kerimeden de gayet aç ı k ve seçik olarak anla şı lmaktad ır 
ki, Allah tarafından insanlar için ilk kurulan ev, âlemler için bereket 
ve hidayet kayna ğı  olan Mekke'deki Kâbe'dir. Ba şka bir deyimle o, in-
sanlara tahsis edilen ilk mabettir. Bu konu ile ilgili olarak Peygamberi-
miz, kendisine soranlara, insanlara tahsis edilen ilk mescidin Haremi 
Ş erif, yani Kâbe oldu ğunu ve onu da k ırk sene ara ile Kudus'deki 
Mescidi Aksanın takip ettiğ ini söylemiş tir. 
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Güvenilir kaynaklar ı n belirttiğ ine göre, Kâbeyi ilk bina eden Hz. 
İ nrahimdir. Bundan sonra Kâbe, çe ş itli zamanlarda ve çe ş itli hüküm-
darlar tarfı ndan onarı lmış  ve tezyin edilmi ş tir. Bu cümleden olarak 
daha islâmiyet doğmadan önce Kurey ş liler tarafından esasl ı  bir onarı -
ma tabi tutulmu ş  ve daha sonralar ı  da Osmanl ılar devrinde, Kanuni 
Sultan Süleyman, Üçüncü Mehmet ve Birinci Ahmet zamanlar ından 
önemli surette tamir ve tezyin edilmi ş tir. En son olarak ta büyük bir su 
baskını  neticesinde harap olunca, Dördüncü Murat taraf ından bu 
günkü ş ekli ile yeniden in ş a ettirilmi ş tir. 

İ bn Abbas'dan rivayet dildi ğ ine göre, tufandan sonra ilk hac 
edilen mabet, Kâbedir. Di ğ er çe şitli rivayetler aras ında Kâbenin yer 
yüzünden iki bin yı l önce yarat ı ldığı , onun Hz. Adem tarafindan yer 
yüzünde ilk inş a edilen bina oldu ğu da söylenir. 

Daha`buna benzer bir çok rivayetlerin bulunmas ına rağmen kana-
atimizce en doğ ru olan ı , biraz önce de söyledi ğ imiz gibi, Kâbenin 
Hz. İ brahim tarafından inş a edilmiş  olmas ıdır. Esâsen Kuran- ı  Kerim 
de Hac süresinin 26 nc ı  âyetinde bu hakikati şu ş ekilde teyit etmek- . 
tedir : "Bana hiç bir ş eyi ortak ko ş ma; tavaf edenler, orada k ıyama 
duranlar, rüku eden ve secdeye yaral ılar için evimi temiz tut; diye 
İ brahime Kâbenin yerini konak yapm ış tık„• 

Say ın dinleyenlerim! 

Hac, muayyen bir mekân ı , muayyen bir zamanda, muayyen bir 
fiil kasdiyle ziyaret etmektir. Daha aç ık bir deyimle hac, zaman ında 
Kâbeyi ziyaret etmek ve Arafat'ta vakfe, yâni durmad ır. Buna göre, 
Kâbeyi ziyaret zaman ında yap ı lırsa hac, zaman ın da yap ılmazsa, 
ziyaret manas ında Umre'dir. Ş u kadar varki, Umrede Arafatta dur-
mak ş art değ ildir. 

Hacc ın sahih olmas ı  için ilk önce niyet edip ihrama girmek lâ-
zı mdır ki, dünyanın çe şitli yönlerinden gelen hacı  adaylarını n ihrama 
girmesi için belirli mesafeler ve belirli mevkiler vard ır. Bundan sonra 
Zilhicce ay ının dokuzuncu günü öğ le vaktinden, onuncu yâni bayram 
gününün tan yeri ağarmazdan biraz eyveline kadar Arafat'da bulun-
mak ve bayram günü Arafattan dönü ş te Kâbeyi tavaf etmek, yâni iba-
det kasdiyle Kâbenin etrafında yedi defa dönmek lâz ı m.dı r. İş te böylece 
haccın farzlar ı  tamamlanm ış  olur ki, bunlar da biraz önce söyledi-
ğ imiz gibi ihram, Arafatta vakfe ve Kâbeyi tavaf olmak üzere üçtür. 

Hac, müslümanlara ilk defa hicretin dokuzuncu y ı lında şu âyeti 
kerime ile farz k ı lı nmış  ve onlardan gücü yetenlerin Beytullah' ı  ziyaret 
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etmeleri istenmi ş tir : "Orada ap aç ık deliller vard ır, İ brahimin maka-
mı  vard ı r; kim oraya girerse, güvanlik içinde olur. Oraya yol bulabi-
lenlerin, gücü yetenlerin Kâbeyi hac ve ziyaret etmesi Allah' ı n insan-
lar üzerinde bir hakk ıdı r. Kim inkâr ederse bilsin ki, do ğ rusu Allah 
âlemlerden mustağ nidir„ (Al - i İ mran : 97). 

Bu âyeti kerimenin nazil olmas ı  ile o sene Hz. Peygamber, hacca 
gitmek istiyen müslümanlar ın başı na, hacc ın adap ve erkannu ö ğ retmek 
ve islam dininin gerektirdiğ i ş ekilde bu kutsal ödevi yerine getirmeleri-
ni sağ lamak amaciyle, Hz. Ebu Bekir'i hac emiri olarak tayin etmi ş tir. 
Ertesi sene yâni hicretin onuncu y ı lı nda da bizzat Hz. Peygamber 
müslümanlar ı n başı nda olduğu halde Mekkeye giderek ilk defa hac fari-
zas ım yerine getirmi ş tir ki, bu da Peygamberimizin ayn ı  zamanda en 
son olarak ifa ettikleri hac, yâni veda haclar ı  olmuş tur. 

Yarın akş amki konu ş mamda sizlere hacc ın ş artlar ından bahset-
meğ e ve hacca gitmek isteyen bir müslüman ın ne ş ekilde hareket et-
mesi gerektiğ i hususunu vaktimizin müsaadesi nisbetinde anlatma ğ a 
çalış acağı m. 

Hoş ça kal ın kıymetli dinleyicilerim. 
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HACCIN Ş ARTLARI 

Dr. Kemal I Ş IK 

Değ erli dinleyenlerim! 

Bir önceki konu ş mamda sizlere Kâbe hakk ında kı sa da olsa, bi-
raz bilgi vermeğ e ve bu arada hacc ı n ne demek olduğunu ve hacc ın 
sahih olması  için nelerin yap ı lmas ı  gerektiğ ini, en son olarak da Pey-
gamberimizin veda haclar ı ndan bahsetmeğ e çal ış m ış t ı m. 

Bu akş amki konu ş mamda da sizlere hacc ın diğer baz ı  ş artlar ı n-
dan vaktimizin müsaadesi nisbetinde bahsetme ğ e çalış acağı m. 

Sayın dinleyenlerim! 

Hacca gitmek isteyen bir müslüman ın her ş eyden önce hac için 
gereken ş artlar ı  iyice bilmesi ve öğ renmesi, daha sonra da bu ş artlar ı n 
kendi durumuna ne dereceye kadar uygun olup olmad ığı nı  incelemesi 
ve ona göre hareket etmesi lâz ımd ı r, 

Hacla ilgili ş artlar ın ve merasimlerin tümünü burada zikretmek 
mümkün değ ildir. Her müslümanı n bunları  yetkili din adamlar ı ndan 
ve bu konular ı  içine alan güvenilir dini eserlerden ö ğ renmesi lâz ım-
dı r. 

Bu itibarla ben burada bu konunun cemiyetimizle , toplum haya-
tı mızla yakından ilgili gördü ğüm baz ı  ş artlar ından bahsetmekle yeti-
neceğ im. 

Hac, sağ lık ve mali bakı mdan iktidarı  yerinde olan ak ı llı , bulu-
ğ a yani erginlik ça ğı na ermi ş  ve hür olan, kad ın erkek her müslü-
mana farzd ır. Böyle bir müslüman ı n ömründe bir defa hacca gitmesi, 
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üzerine borçtur.Demek oluyor ki,bir insan ın üzerine hacc ı n farz olmas ı  
için, o insanı n her ş eyden önce sa ğ lık durumunun iyi olmas ı  ve kendi-
sinin bu seyahata katlanabilecek bir durumda bulunmas ı , yâni vü-
cutca sağ lam olup kötürüm olmamas ı  laz ı mdır. Sonra, bu insan ı n 
mali bakımdan da iyi bir durumda bulunmas ı  zorunludur. Ba şka 
bir deyimle, borçlar ından, evinden ve ev e şyas ından, tezgah ından, 
avadanl ığı ndan , hacca gidip gelinceye kadar bakmakla mükellef 
bulunduğu ailesinin, çoluğunun çocuğunun nafakas ından fazla paras ı  
olması  ş artt ı r. Evini bark ını , malı n ı , mülkünü satarak hacca gitmek, 
sı rf hac ı  oldu desinler diye kendisine en yak ı n olan kimselerin, çolu-
ğunun çocu ğunun nafakas ını  alıp gitmek asla caiz de ğ ildir. Bütün bun-
lardan ba ş ka hacca gidip gelinceye kadar yollarda emniyet ve asayi ş in 
temin edilmi ş  olması  ve insanın korkusuzca ve hiç bir tehlikeye maruz 
kalma endi ş esi bulunmaks ız ın seyahat edebilmesi laz ı mdı r. 

Hacca gitmek isteyen kad ı nın ise, yanı nda mutlaka zevci veyahut 
bir mahremi bulunmal ı dı r. 

Aziz dinleyenlerim! 

Hac, bedeni ve mali bir ibadettir. Onun için bu ibadet de, ş art-
lar tahakkuk etti ğ i takdirde, her türlü riya ve art dü ş üncelerden uzak 
olarak, sadece Allah için ve O'nun r ızas ı na nail olmak için yap ı lma-
lı dı r. Bu itibarla hac farizas ı nı n me ş ru ve kanuni yollardan ifa edilmesi 
ş artt ı r. Hacca gitmek, döviz kaçakç ı lığı  ve benzeri gibi gayri me şru 
yollarla yap ı lırsa bu, helal para ile yap ı lmış  sayı lmaz. Zira helal olan 
bir ş ey gizli ve sakl ı  olarak yap ı lmaz. 

Hacca giden bir kimsenin, her ş eyden önce bütün dünya müslü-
manlar ı nı n delegelerini bir araya getiren manevi büyük bir islam 
kongresine gittiğ ini ve orada kendi memleketini ve milletini temsil 
edeceğ ini hiç bir zaman hat ırından ç ıkarmamas ı  ve ona göre hareket-
lerini ayarlamas ı  laz ı md ır. Bu itibarla hac ı ları mız kı lık ve kıyafetlerinin 
düzgün olmas ı na ve bilhassa, k ıyıda bucakta bar ı nan eli ibrikli, s ırtı  
heybeli, kıyafeti uygunsuz vatanda ş ları mı z gibi olmamağ a çok dikkat 
etmeli ve gittikleri her yerde bütün davran ış larıyle bu büyük millete 
lay ı k bir ş ekilde hareket etme ğ e çal ış malı dırlar. 

Sözlerimi burada bitirmeden önce ş u hakikati da bir kere daha be-
lirtmek isterim. Biraz önce de söyledi ğ im gibi, ş artlar ı  tahakkuk eden 
bir kimsenin ömründe bir defa hacca gitmesi farzd ır. Üzerine hac 
farz olan böyle bir insan ı n, o anda hemen edas ı  farz olmamakla bera-
ber, müsait bir zamanda bu ödevi yerine getirmekle yükümlüdür. 
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Hacca bir defadan fazla gitmek ise nafiledir. Yâni nafile bir iba-
det hükmündedir. Bu itibarla gönül ister ki, hacca bir defadan fazla, 
hatta s ık sık gitmeyi adet haline getiren baz ı  varlıklı  vatanda ş larımı z 
nafile hükmünde olan böyle bir ibadete harc ıycakları  kıymetli döviz-
leri yol, su, okul, ibadethane, vesaire gibi memleketimiz ve milleti-
miz için yap ı lması  çok önemli, hatta farz ı  ayın hükmünde olan husus-
lara, hayır iş lerine harcas ınlar. Böylece hem memleketimizin kalk ı n-
masında büyük ve hay ı rlı  bir rol oynam ış , hem de kendilerinin, dünya 
ve ahiret hay ırla yadedilen ve ebedi saadete eren mutlu kimselerden 
olmaları nı  sağ lamış  olsunlar. 

Hoş ça kalı n sayı n dinleyicilerim. 
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ISLAM VE ÖTEKI DINLER 

Dr. Mehmet MAKSUDO Ğ LU 

Saygıdeğ er Dinleyenlerim : 

Allah, insan ı  yaratmış , ona, inanma kabiliyeti ve ihtiyac ı nı  vermiş -
tir. Yeryüzündeki ilk insan Hz. Adem, ayn ı  zamanda ilk peygam-
berdir. Sonra, insanlar ço ğ aldıkça, Allah, onlara kendi içlerinden pey-
gamberler gönderdi, uymalar ı  gereken ilahi buyruklar ı  yeniledi, geliş -
tirdi. 

Islam inanc ına göre gelip geçmi ş  bütün peygamberler gerçektir, 
son peygamber de -Allah ı n selamı  üzerine olsun - Hz . Muhammeddir. 
Günümüzde yeryüzünde yayg ın bulunan dinlerden üçü, yani, 
Yahudilik, Hristiyanl ık ve Müslümanlık, kayna ğı  ilahi olan dinlerdir. 
Budizm, Taoizm gibi ilahi kaynaktan gelmeyen, gayri semavi denen 
dinler de, insandaki inanma, bir kutlulu ğ a bağ lanma ihtiyac ını n, geni ş  
kitleler çap ı ndaki bir tezahürü olarak al ı nabilir. 

Yahudilik ve Hristiyanl ığı n da, İ slam gibi, ilahi kaynaktan geldi-
ğ ini, yani semavi birer din oldu ğunu belirttik. Ancak günümüzdeki 
Yahudilik ve Hristiyanl ıkla, gerçek Yahudilik ve Hristiyanl ık aras ında, 
eldeki Tevrat ve Incil ile gerçek Tevrat ve Incil aras ı ndaki fark kadar 
fark vard ı r. Bilindiğ i üzere, bugünkü Tevrat ve İ ncile, kendilerinden 
olmayan çok ş ey karış mış tır. Sözgeli ş i, bugünkü Incil, Mattaya göre, 
Markos'a göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre olmak üzere, dört İ n-
cili içine almaktad ır. Kald ı  ki yeni bir kanun ç ıktığı  zaman, eski kanun 
nas ı l yürürlükten kalk ıyorsa, Allah yeni bir Resul gönderdi ğ i zaman 
da, eski Resulun dini nesholuyor, hükümsüz kal ıyordu. Nitekim Hz. 
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Adem ça ğı nda insanlar henüz çok az say ıda olduğundan, bir erkek 
kı z karde ş iyle evlenirdi. İ nsanlar ço ğ ald ı ktan sonra, bu i ş  yasaklanm ış  
eski dinin hükmü kalmamış tı r. 

Allahın, son elçisi ile, bütün insanlar ı  mutluluğa kavuş turmak 
için gönderdiğ i Kuran ı  Kerimde ise en küçük bir de ğ i ş iklik, bir tahrif 
olmamış t ı r. Kuran, ondört yüzy ı l önce ne durumda idiyse, hiç değ i-
ş ikliğe uğ ramaks ı z ın, bir yandan Yüce Peygamberin günündenberi 
yaz ı larak, bir yandan da her nesilden birçok hâf ız tarafından ezber-
lenerek bugüne kadar gelmi ş tir. 

Durum böyleyken, Yahudilerin ve Hristiyanlar ı n, kutlu bildik-
leri kitaplar ı na gösterdikleri ba ğ lı lık, cidden örnek al ı nmağa değ er. 

İ slam ise, son gerçek dindir ve art ık peygamber de gelmiyecektir. 
Bütün insanlara hitabeden, onlar ı  Allahın birliğ ini kabule ça ğı ran 
İ slam, en ilkelinden en modernine kadar hepsinin ak ı l ve gönül ihti-
yaçlar ı na cevap verir niteliktedir. 

islâmın esas ı , Allah ı n birliğ ini. Hz. Muhammedin (A. S.) onun 
elçisi olduğunu kabul etmektir. Bu iman ı  samimiyetle kabul eden 
herkes, İ slam dairesi içine girer. 

Allahla kul aras ı ndaki münasebeti sa ğ layan namaz, müslüman ın, 
günlük kayg ı lar üstüne yükselerek, onlarla ili ş kisini kı sa bir süre için 
de olsa keserek, bütün varl ığı yla Yaradan ı na yönelmesidir. Allah ı n 
sevgili kullar ı , Onu görüyormu ş cas ına ibadet ederler. 

Müslümanı n Ramazan ay ı  boyunca tuttu ğu oruç ise, nefsini 
terbiye etmesi, olgunla ş tırmas ı  için, en etkili ibadettir. Oruç tutan, 
yalnız, gün bat ıncayadek yemeden içmeden kesilmekle kalm ıyacak, 
dilini dedikodudan, elini baş kaları nı  incitmekten, kalbini kötü duygu 
ve dü ş üncelerden uzak tutmaya çal ış acakt ır. 

Zekât ise temizlik demektir. Bir müslüman ın malı nın kı rkta 
birini din karde ş lerine vererek, mal ı nı  kul hakkından temizlemesi de-
mektir. 

Hac, bedence sa ğ lam olan her zengin müslüman ın, ömründe bir 
kere, Kâbeyi ve çevresindeki kutlu yerleri ziyaret etmesi, ayn ı  zamanda 
çe ş itli ı rk, renk ve dillerde din karde ş leriyle tan ış arak onlar ın mem-
leketleri hakk ı nda bilgi edinmesi, görü ş ünün geni ş lemesi, medenile ş -
mesidir. En yeni prensiplerin bile henüz seviyesine eri ş emediğ i islâm 
anlayışı , yeryüzünde insanlar ya ş adıkça ya şı yacakt ır. Attığı mz her 
ad ım bizi ona biraz daha yakla ş t ı rmaktad ı r. Medeniyetin girdi ğ i her 
yere İ slâm prensipleri de ismiyle olmasa bile manasiyle girmektedir. 

Hoş ça kal ın sevgili dinleyiciler. 
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ISLAMI ÖĞ RENME VE ÖĞ RETME 

Dr. Mehmet MAKSUDO Ğ LU 

Saygı değ er Dinleyenlerim; 

Yüce Peygamberimize gelen ilk vahiy, "oku„ sözüyle ba ş lamış , 
okumak, öğ renmek islamı n ilk buyruğu olmu ş tur. 

Birçoğumuz, kitapçı  dükkanlarma girer, çe ş itli kitaplara bakar, 
seçtiğ i kitaplar ı  satın al ır. Herbirimizin kendine göre meseleleri vard ır, 
seçeceğ imiz kitab ı n bu meselelere ışı k tutacağı m umarız. "İnsan„ 
hakkı nda "Kiiinat„ hakkında "Hayat ve Ötesi„ hakkında bizim gibi 
yarad ı lmış lardan birçoğunun ne dü ş ündüğünü, ne dediğ ini öğ reniriz 
de, bütün bunlar ı n Tek ve Gerçek Sahibinin, Allah ın bu konularla ilgi-
li buyruklar ı  üzerinde dü şünmeyi çoğu zaman daha sonraya b ırakırız 
Kuranı n güvenilir bir çevirisini, bir kez olsun okuma ğa bir türlü s ıra 
gelmez. Gerçi ço ğumuz, Kuran', ibadet için s ı k sık okuruz. Bu güzel bir 
davranış  olmakla birlikte, Kuran ı  Kerimin as ı l gayesi, anla şı lmas ı , 
ondaki manalar ın ya ş anı lmas ıdı r. 

Bir müslüman ın ilk okuyaca ğı  kitaplar ın başı nda gelen Kuram 
Kerimin çevirilerini baz ı larımız, çe ş itli meşgalelerden ötürü hala 
okuyamamış  olabilir. Günlük, geçici hayat ı n teferruatiyle u ğ raşmak, 
birçoğumuzu, esasla, müslüman ı n ilk bilmesi gerekenle uğ ra ş maktan 
alıkoymu ş  olabilir. Ba ş lamak için hiçbir zaman geç de ğ ildir. İ çinde 
bulunduğumuz Ramazan ay ı , bu hayı rlı  iş e baş lamak için iyi bir ve-
sile olabilir. 

Müslümanlar aras ında Allah ın Kitab ına gösterilen sayg ı  gözle 
görünür derecededir. Kuran ı  Kerim hemen hepimizin evinde, yüksek 
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bir yere konmu ş tur, çoğu zaman süslü, güzel bir k ı lıf içindedir. Ve ona 
ancak en hürmetkâr bir tav ı rla el sürülür. Bütün bunlar güzeldir. Fa-
kat, Kurana gösterilecek gerçek sayg ı , onu o kı lıftan s ık sık ç ıkar ıp 
okumak, manas ım anlamak, anlad ığı na göre yaş amakla olur. Kuran ı  
Kerimin birçok türkçe çevirileri vard ır, bunlar ın içinden güvendiğ i-
miz birini seçip okumak, pek güç olmasa gerektir. 

Yine kitapç ı  dükkânlarma girer, çe ş itli milletlerden yeti ş miş  
büyüklerin hayat ını  anlatan kitaplar al ır, o büyükleri tan ı m. Bunlar ı n 
yanısıra, büyükler büyü ğü Yüce Peygamberimizin hayat ı nı , kiş iliğ ini 
anlatan kitapları  da almak, okumak, bize çok ş ey kazandıracak, far-
kına pek varmad ığı mız, eksik bir yan ı mızı  tamamlıyacakt ı r. 

Bir yandan fert olarak, Allah ı n Kitab ını , Peygamberimizin haya-
tım, sözlerini okuyup, bize çok gerekli bilgileri ö ğ renmek, tazelemek, 
öte yandan, cemiyet olarak bu ö ğ renmeyi düzenlemek, verimlile ş tir-
mek ihtiyac ındayız. 

Bir tüccar ın yı llık bilânço yap ışı  gibi, müslüman olarak herbirimiz, 
Ramazan ayında durumumuzun muhasebesini yapmal ıyız. Ramazan 
ayı  daha iyiye yönelmemiz için vesile olmal ıdı r. 

Bunun yan ında, içinde yaş adığı mız cemiyete kar şı  da vazifeleri-
mizi dü şünmeliyiz. islâmda, öğ rendiğ ini öğ retmek, sadakalar ın en 
güzelidir. Her müslüman, hem ö ğ renici, hem öğ retici durumdad ı r. 
Bildiğ ini saklamak ise cimriliğ in en koyusudur ve bizi peygamberimizin 
ş efaatinden mahrum b ırakır. Çocuklar ın anne ve babalar ı  üzerindeki 
en önemli haklar ı , onların, Allahın buyruklar ına uygun olarak, bil-
gili ve görgülü bir ş ekilde yeti ş tirilmeleridir. Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu? 

Rabbimiz, ilmimizi art ı rs ı n ve ilmimizden faydaland ı rs ın sevgili 
dinleyiciler. 
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İ SLAMDA SORUMLULUK 

Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU 

Saygıdeğer Dinleyiciler. 

Insanoğ lu, herş eyden önce, ya ş adığı  sürece, hayat bilgisini, yani, 
neleri yapmas ı , nelerden kaç ınması  gerektiğ ini bilmelidir, öğ renmeli-
dir. Insan ı  öteki yarat ıklardan ayı ran en önemli fark, şuurlu olması , 
düşünebilmesi ve sorumluluk ta şı ması dır. 

Gördüğümüz görmediğ imiz, bildiğ imiz bilmediğ imiz her şeyi 
yaratan Allah, Kuram Kerimde, insamn dünyada hayat ı  boyunca bir 
imtihanda olduğunu bildiriyor. 

Dairede çal ışı rken, çar şı da gezerken, ders verirken, ders dinlerken, 
idare ederken, idare edilirken, sohbet ederken veya yaln ızken, kar şı -
laş tığı mız olaylar kar şı sında tavır takınırken hep imtihanda de ğ il 
miyiz? Ve bizi, bütün bu sebeplerin arkas ında as ıl imtihan eden 
Kiş i Yarat ıcımız değ il mi? 

Anas ı nı , atasım, doğacağı  yer ve zamanı  seçmek elinde olmaks ızın 
dünyaya gelen insanoğ lu, farkı nda olarak veya olmayarak, davran ış -
larım, iş lediğ i iş leri, kendisinde yerle ş miş  bulunan mefhumlara göre 
ayarlar, düzenler. 

I ş lediği her i ş in hesab ını  vereceğ ine inanan insanoğ lu, bu sorumlu-
luğunun şuuruna var ırsa, uyan ık davran ı r. Allahın buyruklarım yeri-
ne getirmeğe, yasakları ndan kaçı nmağ a, elinden geldiğ ince uğ raşı r. 
Öyleyse gerekli olan ilk ş ey, bu buyruk ve yasakları  iyice öğ renmek ve 
bellemektir. Allah ın buyruk ve yasaklar ını , bize dinimizin kutlu kitab ı  
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Kuranı  Kerim ile (Allah ın selamı  üzerine olsun) Yüce Peygamberimizin 
sözleri ve her müslüman ın kendine örnek edinmesi gereken davran ış -
ları  öğ retin Dinin bu iki kaynağı na kitap ve sünnet denir. 

Davranış larının, Allahı n buyruklarına uygun dü şmesi için, insan, 
herseyden önce islami bu iki ana kayna ğı ndan öğ renmek, yerle ş miş  
mefhumlarım islamileş tirmek durumundadır. Muhakkak ki, öğ renilmesi 
gerekenpek çok ş ey vard ır. Ancak, ö ğ renilecek ş eyler bir s ıraya konmal ı , 
öğ renmeye en gerekli olandan ba şlanmalıdı r. Yüce Peygamberimiz, 
faydas ız ilimden Allaha s ığı nmış tır. Hergün az da olsa belli bir zaman 
ayırarak, önce Kuran ı  Kerimin türkçe, güvenilir bir çevirisini, sonra 
Peygamber Efendimizin (A. S.) sözlerini (hadislerini), daha sonra bun-
larla ilgili öteki kitaplar ı  okuyup, muhtevalar ını  ruha sindirmek, isteyen 
herkes için mümkün olsa gerektir. 

İ slami iyice öğ renen, kendi kendini yenecek, a ş acak, kötü al ış kan-
lıklarını  bırakacak, iyi al ış kanl ıklar kazanacak, kendi kendini yenile-
yecektir. 

İ nsani insan ın kendisinden daha iyi tan ıyan, ona kendisinden 
daha yakı n olan Yaradan ı  tarafından, insan ı n uymas ı  için konan 
Islam, hiç kimseye, gücünün yetti ğ inden fazlas ı nı  yüklememektedir, 
yeter ki kiş i, kendisini onun yoluna koymu ş  olsun. 

, 	İ slama göre ki ş i, iş lediğ i her i ş i bilen Allaha kar şı  sorumludur. Ay- 
rı ca ailesine, yak ı nlarına, içinde bulundliğu çevre ve cemiyete, milletine 
karşı  sorumludur. Yüce Peygamberimiz (A. S), "herbiriniz birer çoban 
sı nız ve herbiriniz buyruğunuz alt ındakilerden sorumlusunuz„ bu-
yurmuş tur. Kiş inin yalnız başı na iyi olmas ı , kendini düzeltmesi yet-
mez; yakınları nın ve çevresindekilerin de iyi olmas ı  için çalış ması  gere-
kir. Toplumun içinde bulunan bir kötü bazen bütün iyileri gölgeleye-
bilir ve onların gayretlerini s ıfıra indirebilir. Nitekim Ulu Yaradan 
Allah, Kuran ı  Kerimde "aramzdan yaln ız zalimlere eri ş mekle kal-
mayacak olan fitneden sak ın ın ve bilin ki, Allah ın azab ı  ş iddetlidir„ 
buyurmuş tur. 

Geceniz hay ı rlı  olsun sayg ı değ er dinleyiciler. 
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ALLAHA DÖNÜ Ş  

Dr. Mehmet MAKSUDO Ğ LU 

Saygıdeğ er Dinleyiciler: 

İ nsan daima kendini düzeltmek, daha iyiye yönelmek, iyi olmayan 
alış kanl ı kları nı  bırakıp iyi alış kanl ıklar edinmek durumundad ı r. Bu, 
insanın kendini a ş mas ı , kendi kendini yenilemesi demektir. Herkes 
iyi olmayan huyları nı  bırakabilir ve eski durumuyla k ıyaslanamayacak 
yüceliklere eri ş ebilir. Buna içten inanmayan, her ş eyden önce, "insan„ 
denilen en ş erefli mahlûka güvenmiyor, ona az sayg ı  duyuyor demektir. 
Kıyamet Gününde, bu dünyada iken i ş lediğ i her i ş in hesab ı nı  vereceğ i-
ne inanan ki ş i, bütün hareketlerinde dikkatli davran ır Yüce Allah 
Kuran ı  Kerim'de ş öyle -buyuruyor : 

"Bilmediğ in şeyin ardı na düşme, doğrusu, kulak, göz ve kalb, 
bunların hepsi o şeyden sorumludur,,. 

Bu âyet-i kerime'nin şuuruna varan, onun sars ıcı  anlam ı nı  yaş a-
yan kiş i, kolay kolay kötülük iş leyemez. Ondan ancak en iyi ve en güzel 
davranış lar beklenebilir. 

Kuran- ı  Kerim'in Hucuriit sûresinde ş öyle buyruluyor : 

"Ey inananlar, çok zanda bulunmaktan kaçı n ın, çünkü zann ın bazısı  
suçtur. Birbirinizin ay ı b ı n ı  araş tırmay ın. Birbiriniz hakk ı nda dedikodu 
yapmay ın ; hanginiz ölü kardeş inin etini yemekten ho ş lanı r? ondan tiksinir-
siniz ; Allahtan sak ı n ı n, şüphesiz ki Allah tevbeleri daima kabul edendir, 
Ac ıyan' dı r". 

İ nsana dü ş en, din karde ş inin dedikodusunu yapmak ş öyle dursun, 
onun kusurunu örtmek, onu iyili ğ e yöneltmeğ e çal ış maktır Allahın 
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salât ve selam ı  üzerine olsun, Yüce Peygamberimiz "Bir kul Dünyada 
diğer bir kulun ayı b ı n ı  örterse, Kıyamet Gününde Allah da onun ay ı b ım 
örter" buyurmu ş lard ı r. 

İ nsan ı n, iş lediğ i günahlardan teybe edip Allah ı na dönmesi için 
hiçbir engel yoktur. Kuran ı  Kerimin çe ş itli âyetlerinde ş öyle buyurul-
maktad ı r : 

''Ettiğ i zulümden sonra tevbe edip düzelen kimse, bilsin ki, Allah onun 
tevbesini kabul eder. Allah şüphesiz çok Ba ğ, ış layandı r, Merhametli'dir". 

"Ancak teybe eden, inan ıp yararlı  iş  iş leyen kimselerin, i ş te Allah 
onları n kötülüklerini ıyiliklere çevirir. Allah bağış lar ve merhamet eder. Kim 
teybe edi p iyilik yaparsa, şüphesiz ki Allaha gerekti ğ i gibi yönelmi ş  olur•„ 

Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister, şevhetlerine uyanlar ise, sizin 
büyük bir azg ı nlığ a sapmanız ı  isterler.,, 

"Ey inanm ış lar, hepiniz teybe edin, Allaha dönün ki saadete eresiniz•„ 
Büyükler büyüğü Peygamberimiz, Allah ı n selâmı  ona olsun, Müslim'in 
rivayet etti ğ i bir hadis-i ş erif'te: 

"Ey insanlar, Allaha teybe ve isti ğfar ediniz, ben günde yüz kere teybe 
ediyorum„ buyurmuş lardı r. 

Yine Peygamberimiz, Allah ı n selâm ı  ona olsun, Buhâr'i ve Müs-
lim'in rivayet etti ğ i bir hadis-i ş erif'te şöyle buyurmuşlardır: 

"Kulun tevbesinden dolay ı  Yüce Allah ın sevinci, sizden birinin ıssız 
çölde devesini yitirip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladı r. 

Evet say ın dinleyiciler, teybe etmek, Allaha dönmek için hiçbir 
zaman geç de ğ ildir. Yüce Peygamberimiz, "Bir kul can çekişmeye ba ş -
lamadıkça Allahu Teala onun tevbesini kabul eder„ buyurmuş lardır. 

O büyük, her tarifin üstünde büyük insan ın her gün yüz kere teybe 
ettiğ ini hatırı mı zdan ç ıkarmamal ı , Allaha dönmekte, O'na bütün var-
lı lığı mızla yönelmekte geç kalmamal ıyız. 

Yüce Allah hepimize Nasülı  tevbesi nasip etsin ve tevbelerimizi 
kabul buyursun. 
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KENDIMIZ VE DAVRANI Ş LARIMIZ 

Mehmet Rami AYAS 

-Kasdı m budur şehre varam 
Feryâd u figan koparam- 

rânus EMRE 

Hemen hepimiz, ya şaman ı n günlük tedirginliğ i içindeyiz. Olay-
ları n akışı na kendi kendimizi kapt ırmış  gidiyoruz. Içimizde, ne yapa-
cağı nı  iyice bilemese de bir ş eyler yapmak isteyenlerimiz var; din-
darları mız,serbest dü ş ünürlerimiz, şüphecilerimiz, ayaklar ı nın altından 
yerin kayd ığı m farkeder gibi olanlar, bir ş eye inanmak ihtiyac ı nı  du-
yanlar, hiçbir şeye inanmamay ı  tercih edenler, günümüzün, Yurdu-
muzda moda olan birtak ım ideolojilerine kendilerini kapt ı rıp giden-
lerimiz, tanr ı  tanımazları mız, velhâs ı l, öyle çe ş itli bir yurt çevresi, 
bir toplum çevresi varki ortada; az da olsa, kap ı larını  hepsine aç ık 
tutan ki ş iler bu kar ışı klığı n, kopuk kopuk ya ş amaların, bunalı mın, 
bu yoğun fakat fark ına varı lmayan, fark ına varı lsa da çâresizlik duyu-
lan durumun ac ı sını  kendi ş ahsiyetlerinin derinliklerinde duysalar 
gerektir. Ve insana öyle geliyor ki, daha çok kendimizin d ışı nda ya şı -
yoruz; kendi kendimizin fark ında değ iliz. Bir ş eye kap ıldık mı , bütün 
bütün kap ı lıp gidiyoruz. Ve, o akış  içinde olmayanlar' dü ş man göz-
lerle, tiksinme ile, kaba davram ş ları mızla değ erlendirme ğe yöneli-
yoruz. Değ iş ik düş ünsek bile, dengeli davranma ğa , imkân ve ş artlar-
dan yararlanmak için ötekine hak tan ımağa tahammülümüz yok. 
Herkes, kendi alış kanlıkları n ı , kendi kafa yap ı sını , kendi tutumunu 
ölçü edinmiş  davram ş lannda. Ama, yine de kendi d ışı ndad ır. Derin 
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bir değ erlendirmeyle denilebilir ki, bütün bu davran ış larında, bir oyun-
caktan farks ızd ı r. Muhtevas ı  sathi birtak ı m ş artland ı rmalar ı n, bir-
tak ı m menfaat grupla ş malarımn ve kendi ferdiyetinin kolayca istisma-
ra müsâit yanlar ı nı n bir oyunca ğı d ı r; ki bununla birlikte özgürlükten, 
insan hakları ndan söz eder, bununla birlikte bask ı lardan ş ikayet eder. 
Tabii, o baskı lar da, kendini kapt ı rmadığı  yönlerden gelen tesirlerdir, 
vaziyet al ış lard ır. Kendisi de, kendi grubu ile bir ba ş kası  için, ayn ı  
ş ekilde bask ı  unsurudur. Yine, bununla birlikte kime ve neye kulluk 
ettiğ ini hesaba katmadan (dü ş ünmeden) Allah'a kulluk edeni küçüm-
ser, onunla alay eder; yahut, kendi kendini dindar sayan bir ba ş kas ı  
da, tiksinti ile ötekini reddeder. 

Toplum yap ı mızdaki çatlaklar derindir ve çoktur; ferd olarak 
bizler de, dış tan gelen değ iş ik tesirlerde kaybolmu ş , halkı mı zı n deyi-
miyle "ortada çarçur olmu ş  „ birtak ı m varl ıklarız, denebilir. Bu çar-
çur olman ı n ş artlar ı , kendi kendimizi avutmay ı  da bize pekala ö ğ -
retmi ş tir. 

Neden, kendi kendimizin gerçekten fark ında değ iliz? Neden, 
"ne oldu ğ umuzu„ sormaktan çekiniyor veya hiç akl ı mıza getirmiyo-
yoruz ? "Biz neyiz ?„ diyemiyoruz, ve bak ışı mızı  kendi varlığı mı z ın 
derinliklerine çeviremiyoruz ? Ş u, çeş itleri, adlar ı  değ iş ik, çe ş itli putlar-
dan bir an kendimizi s ıyırı p , "geçici varl ığı m ı zı n Ası l Varolan'la 
ili ş kisini„ görebilsek; O'nunla, yak ı ndan tanışı p bilişsek; neden bunu 
yapamıyoruz ? Ş üphesiz ki, kendi kendimizle bili ş ip tanış mak, her ş ey-
lerle tan ış mağa, kendimizle ve her ş eylerle barışı klığ a yol açacak; 
Yûnus Emre'yle birlikte, "Gördü gözüm Dost yüzünü - Kamu yas, 
düğündür bana„ diyebilece ğ iz. Bu, hayal de ğ ildir. Ama, ne yaz ık ki, 
bütün gölgeleri gerçek sanan, bununla birlikte, As ı l Varolan' ı  yad ı r-
gayan bir havay ı  teneffüs ediyoruz. Ş u kadar var ki, bütün görünü ş -
lerin derin manas ı n ı , ancak, yine kendi ferdi derinliklerimizde bula-
biliriz ; ş ahsiyetli bütün kültürlerin temelini orada görebiliriz. Ş üphe-
siz, en küçük davram ş ları mı zdan ba ş layarak, bütün davran ış ları mı zda 
yarat ı cı  insan gücünü ar ı tmış  ve arı tacak olan da ancak, o derinlikte 
meydana gelen i ş tiraktir. Neden, kendi kendimize, i ş tirâklerimizin pek 
sathi olduğunu söyliyemiyoruz? Neden, birtak ı m çıkarları mızla ak-
lım ı z böylesine pusmu ş , ve gözlerimiz böylesine kararm ış ? Gönüllerimi-
zin daraldığı m, neden, bu kadar hissedemez olmu ş uz ? Bir dersten ba ş a-
rı lı  imtihan vermek, bir çay partisine gitmek, be ğ endiğ imiz bir ş eyi 
alabilmek, bir tart ış mada kar şı mı zdakini yere sermek... bir övünme 
konusu olabiliyor da; bir an kendimizi derinden sars ıp, kendi özümüz- 
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le, sakl ı  cevherimizle yüzyüze gelmek dile ğ ini belki bütün bir ömür 
boyu gerçekle ş tiremeden, bu dünya plân ı ndan göçüp gidiyoruz. 

Gerçekten, biz neyiz, biz neyin nesiyiz ? İ çinde bulunduğ umuz sat-
III görünü ş ü aşı p, yine bunun kadar gerçek olan, muhtevâ bak ı mı ndan 
çok zengin bir görünü ş te bizi Vareden'le yak ından tanış amaz m ıyız? 
Dindarlar, dinsizler, ş u ya da bu görü ş ü savunanlar, ortadaki denge-
sizler, ş aşkı nlar, ş üpheciler...' hemen hepimiz, bu sorunun muhâtab ı  
olabiliriz. 
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ZEKAT ÜZERINE 

M. Rami AYAS 

"Esirgeyen, yarl ıgayan Allah ad ı  ile : 

Mü'minler saadete ermi ş lerdir. 
Onlar namazda hu ş tsr içindedirler 
Onlar boş  sözlerden yüz çevirirler 
Onlar, zekâtlar ı nı  verirler„ 

(Mu'minûn sûresi, i - 4. âyetler) 

Zekât : islâm' ın en önemli temel ilkelerinden biri, ve onunla hakl ı  
ibâdet ve içtimai davram ş tı r. Servetle ilgili bir iyiliktir. Dinimizce 
zengin say ı lan müslümanlar ın, muhtaç durumda olan din karde ş -
lerine, servetlerindeki haklar ı nı  i vererek, bu ş ekilde, kendi servet-
lerini onların haklar ından temizleme görevidir. Peygamberimiz Haz-
reti Muhammed, zekât ı , zenginlerle fakirler aras ında bir köprüye 
benzetmi ş ler ; zekâtla, toplum ya ş amında bir âhengin sa ğ lanacağı n ı  
bildirmiş lerdir. 

Zekât vermekle mükellef olan mü'minin, kendisinin ve bak-
makla görevli oldukları nın gelecek zekât verme vaktine kadar yâni 
bir yı llık geçimi ve normal bütün ihtiyaçlar ı  ç ı karı ldıktan sonra, elin-
deki serveti zekât ile ilgilidir. Ve zekât olarak verilecek miktar, bu 
servet in k ı rkta biridir . Verilen vergiler zekâtla ilgili de ğ ildir. Kazançla 
bağ lı  vergileri her yurdda ş  vermektedir. O ki lâik devletin, bütün yurd-
daş lara yönelttiğ i bir sorumluluktur. Hattâ, bu vergi nisbetleri inceleme 

(1) " Onlar ın mallar ı nda, muhtaç ve yoksulun da bir hakk ı  vard ır." 

(az-Zâriyât süresi, 19. âyet) 
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konusu edilmeğ e değer. Zekât ise, dini bir fonksiyondur. Ama, biz 
bugün onu, iş ler bir durumda bulam ıyoruz. Bu konuda da cemaat 
ş uurunun sönüklüğü, toplum yaş ayışı m ızda ortaya birtak ı m sorunlar 
çıkarmaktad ı r. 

Ne var ki, zekat ı  tam verilmeyen servet, y ı ldan y ı la, haram bir 
servet oluverir. Ş imdi, ki ş inin bu elindeki, geliş tirdiğ i servetini ba ğ -
lıyan çevresini umursamadan, o çevredekilerin haklar ı nı  dü ş ünmeden 
didinmeleri; ilerideki, ahretteki mutlulu ğunu hepten yokedeceğ i gibi, 
dünya ya ş ayışı  bakımından da birtak ı m tehlikeler sakl ıyabilmektedir. 

Bir kere, ölüm, gelecektir. Bu, ya ş amanı n büyük gerçekliğ i, bir 
gün kiş iyi buradaki ba ğ landıklar ından ayı rıp götürecektir. Ve as-
lında, kiş inin, sonucu elinden ç ı karaca ğı  servet için bir ömür boyu 
çırpınışı , ona öylesine tutulmu ş luğu, ona kulluk etmekten ba şka bir gö-
rünü ş  değ ildir. İş te o ölüm an ı , keskin bir kopu ş , keskin bir ayr ı lık, 
keskin bir azâp olacakt ır. O büyük ölüm gerçekliğ inde, bütün an ı ların 
bir anda yaş anmas ı ; kiş inin, büyük aldan ışı nı  ve mutsuzluğunu yaş a-
mas ı nın ac ı sı , çok keskin olacakt ır. Ki ş i, bu alandaki gerçek görevini 
yitirmiş liğ inin anlam ı nı  ve bütün s ıkı nt ı ları , korkuları  bastıran çare-
sizliğ ini, derinden duyacakt ı r. 

Gerçekten, ölmiyecekmiş  gibi çalış mak, bir cemaat olarak da 
öteki toplumlardan ileri, üstün olma at ı lı mı nı  ya ş amak, buyurulmu ş -
tur. Ne var ki, bu ya ş amak; ilkin, ne olduğumuzu bilmekle, bizi va-
redeni, özelliklerimizi ve imkânlar ım ı z ı  vereni, Sahibimizi, gönülden 
görüp tan ı makla, O'nunla ya ş amaktı r. Ş üphe yok ki, hiç birimiz kendi 
kendimizi var etmedik. Ve varl ığı mız, görünen kendimizle bağ lı  
değ ildir. Kiminle olduğumuzu bilmek, ne olduğumuzu bilmektir. 
Böyle olunca bütün ba ğ lant ılar değ erlendirilmelidir. Özgecilik, kar-
deş lerimizi dü şünmek, bencil ve güdük ç ıkarcı lığı n yerini almal ı ; 
varlığı mı zın anlam ı  ve yalnız olmadığı mız, derinden kavranmal ı dı r. 
Bizi ku ş atan, kavrayan As ıl Varolan'la duyduğumuz varl ık iradesi 
O'nunla görünce, yabanc ı  görmüyor. Hiçbir nesnenin bizim olmad ı -
ğı nı , geçici varlığı mıza bağ lı  olmadığı nı  da yak ından anlıyoruz. 
Bu anlayış la, çoklukta birliğ i, kim olduğumuzu, buraya geli ş imizi ve 
gidiş imizi, doğumu ve ölümü, bir anda ya şı yoruz. Bütün ya ş aman ı n 
anlamı , böylece, bir dengeli ya ş amada geliş iyor. İ nsanlar, birbirlerinde 
ve her görünü ş te O'nu buluyorlar; birtak ı m görünü ş ler olarak, O'n-
dan, Rabbimiz Allah'dan görünüp yeniden O'na çekiliyorlar. Uzak-
lıklar yak ı n oluyor, yak ınlı klar O'nda birleniyor. 

Bütün bunlar ı  konuş makla, zekât konusundan uzakla ş mış  olmu-
yoruz. Onun nedenlerinin, ne kadar derinlerde bulundu ğunu daha iyi 
anl ıyoruz. Ve T eslimiy e t'in yerine, Müslümanl ık ad ı na nas ı l 
ve ne çe ş it bir aldan ışı n yaş and ığı n ı  görüyoruz. 
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ZEKAT ÜZERINE II 

M. Rami AYAS 

Karde ş lerim, 

Kur'ân- ı  Kerim'in io7. süresi ile, esirgeyen ba ğış layan rabb ımı z 
Allah ş öyle buyurur: 

"Dini yalan sayan ı  gördün mü? 
İş te, yetimi unf-u ş iddetle iten, 
Yoksulu doyurmay ı  te şvik etmeyen odur. 
İş te (bu vas ıflarla) namaz kı lanları n vay haline ki, 
Onlar namazlar ı ndan gafildirler; 
Onlar, riyakarlarm tâ kendileridir. 
Zekat ı  da menederler onlar.,, 

Şüphesiz ki her müslüman ı n, bu ayetlerin ışığı  alt ı nda kendi dav-
ranış ları nı  murakabe etmesi ve de ğerlendirmesi gerekir. Bugün, 
"Allah rı zas ı  için„ diyen çaresizlere "Allah versin„ deyip geçmek, s ı k 
s ık karşı la şı lan bir davran ış  çe ş ididir. Dilenciliğ i iş  edinmenin dinimiz-
ce kesinlikle reddedildiğ ini, bunun yanı  sı ra, yoksulluktan, gerçek 
ihtiyaçtan ötürü birtak ım yard ı m isteklerini de kar şı lamanın, geliş i-
güzel ferdi yard ı mları  aş an bir durum olduğunu biliriz. Ancak, bu 
örneğ in ve daha karma şı k bir ş ekilde cemiyetimizi saran iktisadi 
dengesizliğ in ş artlar ı  içerisinden kendi ferdi varl ıklar ı mı z ı  "sorumsuz 
olarak„ s ıyı ramay ı z (temize ç ıkaramay ı z). Müslüman topluluğumuz, 
ş ahsiyetli bir varl ık olarak kendi meselelerine e ğ ilmek, kendi bünye-
sine bağ lı  çözüm tarzlar ı  ile birtak ı m içtimai, iktisadi hastal ı klar ı  kar-
şı lamak veya tedavi etmek zarüretindedir. 
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Ş üphesiz ki devlet, birçok görev ve sorumluluklar ı  bulunan ba-
ğı msız bir içtimai müessese, bir otoritedir. Onu yan ı nda, görevleri 
değ iş ik çeş itli müesseseleri, çe ş itli içtimai zümreleri kavrayan büyük 
cemiyet bütününün de, müdrik olmas ı  gereken meseleleri olmal ı dır. 
Cemiyet, şuurlu bir varlık bütünü olduğunu anlayamazsa, bir sürü 
olmaktan kurtulamaz. Nas ı l ki cemiyet içindeki ferdler de, kendi ferdi 
ş ahsiyetlerine ka şı  hürnietkar olamazlarsa, "biribirlerinin hürriyet-
lerini yad ırgar ve s ık sık ihlal edebilirler. Müslüman bir topluluk 
olarak, bir dindarl ık şuuru içerisinde Allah'a teslimiyetimizin, gerek 
kendi ferdi varl ıkları mıza, gerekse cemiyetimize ışı k tutucu derin ma-
naları  ve zengin imkanlar ı  vardır. Olgunlukla bu imkanlara e ğ ilmemiz 
herhalde zarûridir. 

Allah' ın insan olarak yaratt ığı  her varl ık, insanca ya şama 
haklarını  hâizdir ; kendisine verilen ve ilahi buyruklarla: de ğ erlendiri-
len bu imkan ve ş artlar ı  elde etmesine ve tasarruf etmesine yard ı mcı  
olmamak, insani mâna i ş tirâkin e ayk ırı  dü ş er. Allah' ın elçisi Hazreti 
Muhammed, Buhari ve Müslim'in rivâyet ettikleri bir Hadisi ş erif-
lerinde, "sizden biriniz, nefsi için sevdiğ ini (din) karde ş i için de sev-
medikçe iman etmi ş  olmaz„ buyurmaktad ır. Başkalarının bedbaht-
lığı  pahas ına mes'ûd olacaklar ını  sananlar, en ac ı  bir aldam şı n için-
de bulunurlar. 

Ş üphesiz ki, yurdumuzda, zekatlar ım veren din karde ş lerimiz var-
- d ı r. Fakat, herhalde say ı ları  pek fazla olmasa gerektir. Bu gerçekli ğ i, 
müş ahede edilen iktisadi dengesizlik ve yoksulluklar, apaç ık söylemek-
tedir. (Tabii, bu durumun, yal ınızca zekâtla ba ğ lı  bir gerçeklik ol-
madığı m da sözün aras ında belirtmek gerekir.) Ş urası  muhakkak ki, 
kimseyi dine zorlama yetkisini Allah hiç kimseye vermemi ş tir. "Dinde 
zorlama yoktur„ ifadesi, bir ayeti kerimenin türkçesidir. Ama, müslü-
man olanları n dinin gereklerine uymak zarûreti vard ı r. Bu, toplulu-
ğun mutluluğu ve kurtulu şu bakı mından önemlidir. 

Zekât, iktisadi fonksiyonu olan bir ibâdettir. Do ğ rudan doğ ruya 
servetle ilgili hak ödemedi r. Her varl ı klı  ki ş i, her yı l, servetinin 
kırkda birini ayırıp mü'min karde ş lerinin haklarını  ödemekle, gaspe-
dici durumdan kurtulmu ş  olur. Ve o insanlar için de, çe ş itli te ş ebbüs 
imkanları  haz ırlanır ; iktisadi ve ruhi daralma ve bunlar ın doğuracağı  
içtimai hastal ıklar önlenir. Her y ıl, birkaç top keten kuma ş  dağı t-
makla, kendi kendilerini, zekât farizas ı  yönünden tatmin ettiklerini 
umarılar, ya da, Allah' ın buyruğunu dinlemekten yüz çevirenler, bu 
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davranış larını  değerlendiren Tanr ı  buyruğunun kesin gerçekliğ iyle 
karşı laş mak durumunda bulunuyorlar: "Allah' ı n fazl-u kereminden 
kendilerine verdiğ ini (sarf-u infakda) cimrilik edenler, zinhâr bunun, 
kendileri için bir hay ır olduğunu sanmas ı nlar. Bil'akis bu, onlar için bir 
ş erdir. Onlar ı n cimrilik ettikleri ş ey, K ıyamet günü boyunlar ı na do-
lanacakt ır. Göklerin ve yerin mirâs ı  Allah' ınd ı r. Allah, ne yaparsan ı z 
(hepsinden) hakk ıyle haberdârd ı r., 

(1) 	Imrân su esi, 180. âyet (Hasan Basri Çantay, Kur-an ı  Hakim ve Meâii 

Kerim, c. I. sf. 113) 
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KENDI KENDINI IDARE ETME 

Beyza MAKSUDOĞ LU 

Sevgili Dinleyiciler: 

Ne kadar mükemmel olursa olsun, hiçbir kanun, bir tembeli 
çalış kan yapamaz, bir müsrifi tutumlu yapamaz, veya bir sarho ş u bu 
huyundan vazgeçiremez. Çünkü, önemli olan, insan ın, kendi kendini 
idare etmesidir. Ba ş kası nın onu nas ı l idare edece ğ i, ikinci derecede 
önemlidir. İ yi davran ış lar, ancak, iyi huylar ve iyi al ış kanlıklarla, 
yani, nefis terbiyesi ile elde edilirler. 

Yüce Kitab ı mı z ın Erı 'm suresinde o4) "Ey imanedenler, siz 
nefislerinizi islâh etmeye bak ı n, Kendiniz doğ ru yolu bulunca, kimse 
size zarar veremez. Hepinizin dönüp varaca ğı  Allaht ır. O zaman 
O, ne yapmış sanız, hepsini size haber verecektir.,, buyurulmaktad ı r. 

İ yi bir mümin, tıpkı  toprağ a benzer. Her türlü çirkin ş eyler ona 
atı lır, fakat ondan iyilikten ba ş ka bir ş ey ç ıkmaz. Bilâkis, bu çirkin 
ş eyler bile, ondaki cevheri besler, meydana ç ıkarı r. 

Müslümanlıkta, eri ş ilecek en yüksek makam, ihsan makam ıdır. 
En güzel makam anlam ı ndad ı r. Bu makama erecek ki ş iler, her i ş lerin-
de, Allah ı  görüyor gibi davrananlard ı r. Çünkü, onlar Allah ı  görmeseler 
de Allah onlar ı  görür. Her hareketini Rabbinin r ızas ı na göre düzenle-
yen ve daima uyan ık olan mümin, öyle bir makamdan korkmu ş tur 
ve Onun buyruklar ı na kendini teslim etmi ş tir ki, ba ş ka hiçbir buyruk, 
o derece tesirli olamazd ı . İş te bu muhsin ki ş i, gerçek özgürlü ğü kazan-
mış t ı r. Bütün insanlar ondan memnundurlar. Çünkü o herkesin hak-
kını  gözetir, kimsenin kalbini k ı rmaz, verir, fakat kar şı lık beklemez, 
ne incitir, ne incinir. 
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Fakat bütün bu vasiflar ı  Allah rızası  içindir. Sevdiğ ini Onun için 
sever, sayd ığı nı  Onun için sayar, uydu ğuna Onun için uyar. Bu öyle 
bir uyumdur ki,bütün di ğ er insanlardan herbiri, bu ki ş inin, sırf kendisi 
için mültefit, saygı lı  ve cömert olduğunu sarurlar. Çünkü Allah, 
bir kulunu sevdi mi, onu aziz k ılar ve meleklerine emreder : "Siz de 
bu kulumu seviniz," severler; onlar da yeryüzündekilere duyururlar: 
"Allah bu kulunu seviyor, siz de seviniz." Ve bütün insanlar da o kulu 
severler. Böylece o kul, hem bu dünyada en güzel dereceye ermi ş , 
hem öbür dünyada en yüce makama hak kazanm ış  olur. 

Fakat i ş  bu kadarla da bitmez. O güzel ki ş iyi sevenlerin hepsi de 
onun sayesinde, Rabb ın affina eri ş irler. Çünkü insanlar, dostlar ıyla 
haş rolunacaklard ır. Kimi seviyorlarsa, onunla birlikte bulunacaklar-
dır. Bir salih ki ş iye komşu olan, bir âlimin sohbetinde bulunan veya 
ona kalben sevgi besleyen kiş i, bu durumundan muhakkak yararlana-
cakt ır. Hele salih ki ş ilerle dost olanlar.. Allah için birbirini sevenleri, 
Allah mahzun etmiyecektir. Buna misal olan ş u güzel fı krayı  analım : 

İ ki dost, iş ledikleri bir günah sevaplar ından ağı r bastığı ndan, 
cehenneme yollan ırlar. Dostlardan her biri Rabbine şöyle yalvarır: 
—Güzel Allahım, biliriz, sen dualar ı  kabul edersin, geri çevirmezsin, 
ne olur, arkada şı mın günahı nı  da benimkine ekle, ben iki misli azap 
çekeyim fakat o kurtulsun... Yüce Rabbimiz, bu derece muhabbet 
ancak bana yak ışı r, diyerek ikisini de affeder. 

Birgün peygamberimizin huzuruna bir bedevi arap gelip —Ya 
Resulallah, k ıyamet ne zaman kopacak? diye heyecanla sorar. Peygam-
berimiz bu soruyu yine soru ile kar şı layarak —Ahiret için ne haz ı rlad ın? 
buyurur, bedevi : —Ya Resulallah, benim Allaha ve Onun peygamberi-
ne muhabbetten ba şka bir haz ırlığı m yoktur, diyerek boynunu büker. 
Sevgili peygamberimiz : —Sen sevdi ğ inle berabersin, buyurur. Bunun 
üzerine sahabe sorarlar :—Ya Resulallah, ahirette biz de sevdiklerimizle 
beraber miyiz? —Evet. buyurur sevgili Resul, berabersiniz. Sahabe 
bu cevaptan pek çok ferah ve sevinç duyarlar. 

Ba şka birgün, içki içmek suçundan huzura getirilen, fakat Hz. 
Peygamberce iyi yüreklili ğ i ve sevgisi bilinen bir kiş i, birçok defalar 
olduğu gibi, bu defa da ceza olarak dövülürken, orada haz ır bulunan-
lardan bir ki ş i, —Allah şu adama lanet etsin, bu suçtan ne de çok huzu-
ra getiriliyor, der. Yüce peygamberimiz ise onu susturarak : —Ona lânet 
etmeyiniz, kati olarak bildi ğ im birş ey varsa, bu ki ş inin Allah ı  ve el-
çisini çok sevdiğ idir. buyurun 

Rabbimiz cümlemizi birbirini seven kullar ı ndan eylesin, geceniz 
hayırlı  olsun sevgili dinleyiciler. 
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KIYÂMET GÜNÜ 

Beyza MAKSUDO Ğ LU 

Say ı n Dinleyiciler: 

Eski bir temsil dinlemiş tim de, vücüdü toprak olmu ş  bir sanatç ı nın 
kendisi yaşı yor ve konu şuyormu ş ças ına gerçek olan sesi beni dü şün-
dürmü ş tü. Ondan bir süre sonra bir ahbab ı n evinde, yine, vücudü 
toprağa verilmi ş , kendisinden birşey iş itilmesi imkans ı zla şmış  bir 
büyüğümüzün sesini, teypten, incecik bir ş eritten, oymu şcas ına  dinle-
diğ im zaman da ayn ı  ş ekilde dü ş ünmü ş tüm. Bugün, sizlere hitabetmek 
üzere haz ırlan ı rken, yine bu konuyu hat ı rlad ı m. 

Müslümanlığ a göre insanlar, bir avuç topraktan yarat ı lmış lard ı r ; 
bu geçici alemde, yine geçici say ı lı  ömürleri vard ı r, misafir gibidirler. 
Bir gün gelecek, bu bedenden soyunarak as ı llarına döneceklerdir. 
Fakat, bu misafirlik hayat ı , asla, oyun olsun diye de ğ ildir. İ nsanın 
geçirdiğ i hayat, al ıp verdiğ i nefes, i ş ledikleri, hep tesbit edilmekte, 
hiçbir ş ey kaybolmamaktad ı r. Yaratan, insanlar ı  huzura ça ğı racak 
ve insanı n sözleri, ağ zı ndan o anda ç ıkıyormuş ças ına seslenecek; yap-
t ıkları , elinden o anda ç ı kıyormu ş ças ı na hareketlenecek ; insan, hiç-
bir ş eyi inkâr edemiyecektir. 

İş te, ben teypten ve mikrofondan i şittiğ im seslerle bu ilahi vahiy-
ler aras ında münasebet kurdum. 

Bir insan konu ş uyor, biz onun sesini, zaptedebiliyoruz ve art ı k 
o ses, sahibinin varl ığı na bağ lı  olmaksızın yaş ayabiliyor. Ki ş i, yaş aması  
sı ras ı nda, konultırken sesini âletimizle tesbit etmemi ş  olsak, sesinin kay-
bolduğunu, geçip gittiğ ini san acağı z ; kaydetme s ı ras ında bakıyoruz 
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ki, ses, hava titre ş imleri dediğ imiz esrarengiz bir vas ı tayla ş eride yerle ş e-
biliyor. Hava veya ne olduğunu bilmediğ imiz esrar, onu ta şı yor ve bi-
zim âletimize nakledebiliyor. Teypleri ço ğ altsak ve devaml ı laş tı rsak, 
hiçbir ses kaybolmayacak. Mesela, her insamn küçük cebinde, durma 
diye bir noksanı  olmayan teyp çal ış tığı m dü ş ünsek, bu, bu dünyada 
da mümkün olacak. 

Ş u halde bizim seslerimizi, seslerimiz vas ı tasiyle emirlerimizi, 
çirkin veya güzel, do ğ ru veya e ğ ri konu ş maları mı z ı , incitmelerimizi, 
yıkmalar ı mı z ı , bozmalar ı mı zı , -bir benzetmeyle buna hareketlerimizi 
de katabiliriz- devaml ı  olarak kaydeden birtak ım bilinmezler var. 
Öyleyse bunlar ı n birgün, bamba şka bir yarad ı lış la tekrar dirildi ğ i-
miz zaman, kar şı mı za getirilmesi neden mümkün olmas ı n? 

Hal böyle ise... hal böyle ise, insan o ğ lu başı boş  b ı rakı lmamış  
demektir. Zerre miktar ı  iyilik kaybolmadığı  gibi, zerre miktar ı  kötü-
lük de kaybolmayacakt ır. Hatta kalbimizden geçenler bile -bir farkla 
ki kötü olanlar ı  affedilmiş  olarak- kar şı mı za ç ı kacakt ı r. 

Ş imdi yine dü ş ünüyorum, dü şünmeyi dü ş ünüyorum.. Umma-
dığı  yerler ve olaylar insan ın iman ı n ı  geli ş tiriyor, anlayış a vard ırıyor. 
Tabiatta -düzenin mükemmelli ğ inden ötürü- kendili ğ inden oluyor 
sandığı mız veya insanlar eliyle yap ı lagelen bütün olaylarda, i ş lerde 
hikmetler var... Bunun için Rabbimiz bize "Dü şününüz, dü şününüz, 
düşünen insanlar için kâinat, âyetlerle, aç ı k isbatlarla doludur„ 
diye buyurmu ş ; bunun için sevgili peygamberimiz, dü ş ünmeyi de 
ibadetten saym ış , ve bir saatli ğ ini, fazla olarak yap ılan diğ er gönüllü 
ibadetlerin yetmi ş  yı llığı ndan üstün tutmu ş tur. 

Haz ır dü ş ünmeye ba ş lamış ken, konumuzda biraz ilerleyelim 
sevgili dinleyiciler: Yapt ığı mız veya söylediğ imiz zerrece iyilik ve kö-
tülük kaybolmayacak, insanlar, bu iyilik ve kötülüklerinin neticesine 
göre cennet veya cehennemden herhangibir dereceye yükselecek veya 
ineceklerdir. Biz Rabbimizin affına sığı nıyor, kusurlar ı mı z ı  bağış la-
mas ını  ve hepimizi cennetine davetini umuyoruz. 

Yine dinimize göre, insanlar, cennet veya cehennemdeki yerlerini 
rehbersiz bulabileceklerdir. Allah kullar ına zerrece zulmetmez. Fakat 
O affetmediğ i müddetçe, insanlar cehenneme kendi ayaklar ıyla ko-
ş arak at ı lacaklard ır. Onlar ı  bu kendi kendine cezaya iti ş ten, ancak 
Allahı n affı  kurtaracakt ır. 

Ben önceleri dü ş ünürdüm; nas ı l olur, hadi cenffete neyse ama, 
insanlar kendi ayaklar ıyla nas ı l isteyerek cehenneme giderler, gitmez- 
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ler... derdim. Fakat bu Allah ın bildirisiydi. Sonra ya ş adığı m hayatta 
da gördüm ki, insanlar affedilmeksizin ya ş ayamıyorlar, vicdan azab ı  
onları  cezalar ına itiyor. Bir katil polisten uzun süre saklanabilse ve 
kendisinin bulunmas ından art ı k ümit kesilse bile kendi aya ğı yla ken-
disini polise teslim ediyor, bu teslim olu ş un sonu onu, idam sehpas ına 
veya müebbed hapse götürecek olsa da. Çünkü art ık bu ceza ona 
onun çekmekte oldu ğu vicdan azab ı  yan ı nda, çok hafif görünmekte-
tedir. Suçlu olarak gezen ki ş i nefret uyand ı rı r, halbuki, nas ı lsa iş lemiş  
olduğu suçun cezas ı nı  çekmekte olan ki ş i, merhamet uyand ı rı r. 

Yine Kuran]. Kerime göre, cehennemin yak ı tı  da insanlar olacak-
t ır. Bu nas ı l bir yang ı ndır. Rabbim korusun, havsalam ız almıyor. 

Fakat ş u var ki, Rabbini inkârdan ve Ona sevgisinde ve ibade-
tinde ortak ko şmadan ba ş ka her suç affedilecektir. Ve Rabbini inkâr 
etmeyen, kelimeyi ş ehadeti getiren herkes cennete girecektir, yeter ki 
Rabbimiz dilesin. O, sevgili peygamberinin a ğ zıyla bize böyle vade-
diyor. Biz de Onun affina s ığı nıyoruz. 

Geceniz hay ırlı  olsun sevgili dinleyiciler. 
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SELAM 

Beyza MAKSUDO Ğ LU 

Sevgili Dinleyiciler: 

Allah Ademi yarattığı nda, ona ş öyle buyurdu: Git meleklere selam 
ver de, selam ı m nas ı l kar şı ladıkları na dikkat et, çünkü bu hem senin 
hem neslinin selâmla ş ma ş ekli olacakt ır. Adem gitti, meleklere selam 
verdi, onlar da -esselâmu aleyke ve rahmetullah- esenlik ve Rabbi-
mizin rahmeti senin üzerine olsun, diye kar şı lad ı lar. Böylece Adem, 
neslinin selâmla ş ma usulünü ö ğ rendi. 

islarndaki selâmla ş ma, çok man:M ıd ı r, manevi bir al ış veri ş tir 
adeta. İ nsan, tanı dığı na tan ımadığı na selam vermekle yükümlüdür. 
Tanı dığı na, tan ımad ığı na, Allah ın selâmetini, Onun rahmetini, saa-
detini dileyecek, ayn ı  dilekle kar şı lı k alacakt ır. Bu alış veri ş , onlar ı  
manen birbirine ba ğ lar, birbirlerinin emniyetini kazand ırı r. Selam-
laş an ki ş iler art ık Rablerinin koruyuculuğu altındad ı rlar, emindirler, 
karde ş tirler, birbirlerinden ş üpheleri yoktur. Herbiri, insanlar ın, el-
lerinden ve dillerinden emniyette oldu ğu, gerçek mümin ki ş ilerdir. 
Bunun Kuran ı  Kerimdeki ifadesi ş öyledir : "O, öyle Allaht ır ki, mümin-
lerin kalbini birbirine ba ğ lad ı . Eğ er sen , yeryüzünde ne varsa hepsini 
dağı tsayd ı n aralar ı nı  bulamazd ı n.,, (Enfal) 

Mümin , her namazda, her dört rekat ı n sonunda, sa ğı na ve soluna 
selam verir. Ve bu selâmlay ış , günde be ş  defa tekrarlan ır. Bu etrafa 
selam veri ş , çevresindekileri kendinden emin klima, onlar ı  Rabbin 
himayesine sunmad ı r. Ve bunun günde be ş  defa tekrarlan ışı , insanı  
gafletten korur, ona, bütün insanlar ı n, Rabbin himayesinde oldu ğunu, 
kendisinin onlara, ancak iyilikle muamele etmesi gerekti ğ ini hatırlatı r. 
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ibadet eden, kendisini ruhu ve kal ı bıyla Allaha teslim eden, Onu 
seven, Ona ba ğ lanan mümin, sevdiğ inin, değ il kendisi gibi diğ er kul-
ları na, böceğ ine, çiçeğ ine bile kötülük etmekten çekinir Onca her ş ey, 
Ondan olduğu için, mukaddestir, selâma lay ıktır, korunmağa la-
yıktır. Bunun içindir ki, böyle ki ş ilerin, içinde daimi saadeti tadacak-
ları  cennetin bir ismi de, Darüsselâm, Selam beldesidir. Birbirlerine 
hitapları  da hep selam olacakt ı r. 

Peygamberimiz, ümmetinden, ş ahs ı  için, tek ş ey istemiş tir: Ken-
disine Rabbinin selam ım dilemelerini. Bunun içindir ki her ismi 
anıldıkça Allahtan ona, ailesine ve arkada ş larına selam olsun, deriz. 

Selam vermek, ayni zamanda müslümanl ık alâmetidir. Sevgili 
peygamberimiz, "size selam veren, müslümanl ık alâmeti gösteren 
kiş iye, müslüman değ ildir, demeyin„ buyurmu ş tur. Ş u halde selam, 
insanları  ş üpheden de kurtar ıyor, selâmla şan kiş iler her yönden 
emniyet içinde oluyorlar . 

Fikir, mizaç veya inanç yönünden anla şmaya varamayan ki ş iler 
de, islam terbiyesine göre, selâmla ş arak, birbirlerine selâmet dileyerek 
ayrılacaklardı r, birbirlerine çirkin sözler söyleyerek, beddua ederek de-
ğ il. Mümin bunu karşı sındakinden beklemiyecek, kendisi böyle davra-
nacaktır. Kuran ı  Kerimde Rabbimiz, sevgili peygan-rberine şöyle buyu-
ruyor: " İmana gelmez güruhtan yüz çevirir. selâmetle de.,, (Zuhruf 89) 

Kuran ı  Kerime göre Allah, selam ve selâmetin kendisidir. Yarat-
tıklarımn hepsi, layık olsunlar, olmasınlar, Onun selam ve selâmeti 
altındadırlar'. Ş u hikaye ne güzeldir: 

İ brahim peygamber misafiri çok severdi, misafir olmadan sofra-
raya oturmak istemezdi. Bir gün sofras ı  haz ırlanmış tı , fakat hiç 
misafir yoktu. Bekledi, bekledi, nihayet yola ç ıktı , bir yolcu geçerse 
çevirmek için. Bakt ı  ki, sakalı  beline kadar uzun bir ihtiyar geçiyor, 
çağı rdı , sofras ına buyur etti, oturdular. İ brahim peygamber, besmele 
çekip elini uzatt ı , ihtiyar da elini zatt ı , fakat Allah ad ını  anmad ı . 
İ brahim peygamber ş aşı rarak, "ihtiyar, bu ya ş a gelmişsin, Allah 
adını  anmazsın, sakalından da m ı  utanmazs ın?" dedi. Ihtiyar ise put-
perestti ve Allah ı  tan ımıyordu. İ brahim peygamber "Allah ı  tan ıma-
yan kiş inin soframda yeri yoktur„ dedi, ihtiyar çekildi gitti. Fakat çok 
geçmedi, peygamber uyand ı  ve Rabbinin hitab ını  iş itti: "Ey İ brahim 
ben o kulumu bu ya şa kadar ya ş atmışı m, benim nimetlerimden ya-
rarlanmış , yemiş  içmiş  de, sana ne oluyor ki, sana yine benim verdi-
ğ im nimeti, o kulumdan esirgedin?" İ brahim peygamber, büyük bir 
piş manl ıkla koş tu, ihtiyara yeti ş ti, onu s ırtında taşı yarak sofras ına 
getirdi ve durumu ona anlatt ı . ihtiyar, o nası l Allahtır ki, benim gibi 
bir zavall ı  için, peygamberini k ınar diyerek, müslümanl ığı  öğ rendi 
ve müslüman oldu. 

Hepinize Rabbimizden selâmet dilerim, sevgili dinleyenler. 
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TAKVA_ 

Beyza MAKSUDO Ğ LU 
• 

Sevgili dinleyenlerim, bugün takvâdan söz edece ğ iz, Kur'am 
Kerimde, Arâf Sûresinin 26 ı nc ı  âyetinde, Rabbimiz bize şöyle hi-
tabediyor : "Ey insanlar, size örtünece ğ iniz ve giyinip süsleneceğ iniz 
elbiseler verdik. Takva elbisesi ise hepsinden hay ırlı dır. Bunlar Allah' ın 
ayetlerindendir, olur ki iyi dü ş ünürler.,, 

İ nsanların hepsi giyinirler. Bunlar ın bir k ısmı  sadece örtünmesi 
gereken yerlerini örtmek için, giyinmi ş  olmak için giyinirler. Bir kısmı  
ise, hem giyinmi ş  olmak, hem süslenmi ş  olmak, yakış tırmak için giyi-
nirler. Özenerek seçerler giysilerini, de ğ iş ik değ iş ik yaparlar, günün ha-
vasına uydururlar. Her ikisinin de iyi yanlar ı  vard ır, hepsi Rabbi-
mizin nimetlerindendir, hepsi helâldir. Fakat bir çe şit giysi daha 
vard ı r ki bu hepsinden hay ırlıd ı r. Bu TAKVA giysisidir. Takva, imân 
demektir sevgili dinleyenler, güzel ahlak demektir. İ nancı na uygun 
ş ekilde ya şamak demektir. Din, insan ın nüfus kağı dında yaz ı lı  olan 
ş ey demek değ ildir. Din, insan ın gidiş idir, yaptığı  bütün hareketler 
demektir, yaş ayışı dı r. İ man, günlük hayatı mızla, ayrılmaz bir bütün 
teşkil eder, onu doldurur. imanla giyinmi ş  olan kiş i, onunla örtün-
müş , onunla süslenmi ş  olan kiş i, aşı lanmış  gül gibidir. O, bir kere 
aşı  tutmu ş tur, ba şka aşı ları  tutmaz art ık. Olgunluk a şı sıdır bu. O kiş iler 
için korku ve hüzün yoktur. Rabbimiz onlar ı  Ahkaf Sûresinde ö ğ er: 

"Onlar ki, Rabbım Allah'tır dediler ve yönlerini O'na çevirdiler, 
onlar için korku ve hüzün yoktur. H ı rstan uzakt ı r onlar, güzellikleri-
ni, zenginliklerini, güçlerini kendi benlerine malederek, onlar ı  
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te ş hir ederek ö ğünme yoluna gitmezler. Bunlar ı n hepsinin, kendi-
lerine, Rablerinin hediyesi, emaneti oldu ğunu bilirler, onlar ı  iyi 
muhafaza etme ğ e, iyi i ş lerde kullanmağa çalışı rlar, dâima şükreder-
ler. 

Davud Peygamber, bir gün, Allah'a ş ükrediyordu, Öyle co ş tu 
ki, "Ya Rabbi," dedi, "Sana lây ı k ş ükrü nas ı l yapabilirim ki, ş ükrede-
biliş im bile, Senin bana verdiğ in güçledir,,. O zaman Allah'tan 
cevap eri ş ti: "Ey Davud, i ş te ş imdi bana hakkıyla ş ükretmi ş  oldun, 
sahibolduğun nimetlerin Benden oldu ğunu bilmen, Bana ş ükretmen-
dir,,. 

Hepimiz, her zaman böyle bir ses i ş itebiliriz. Bunun için, "Biz 
neyiz ki? Rabbimizin yan ı nda bizim yerimiz nedir ki?„ diye sorma-
yal ı m. Önce şöyle soral ım: "Rabbimizin, bizim gönlümüzdeki yeri 
nedir ?„ o zaman, cevab ı mı zı  kendi kendimize vermi ş  olaca ğı z. 

Sevgili dinleyenler, "bir h ı rka, bir lokma„ deyimi aram ızda yay-
gı ndı r. Fakat, bütün gerçek de ğ erlerimizde olduğu gibi, bunun da ger-
çek manâs ı  unutulmu ş , dış  manâs ı , kal ıbı  kalmış tır. Oysa, meyvay ı  
yemek için kabuğ unu soymak, manâya ermek için kelimeleri a ş mak 
lâz ı mdır. Bu söz, miskinlik, bu söz dilencilik demek de ğ ildir. Bu söz, 
riza ve teslimiyet demektir. Hangi çe ş it giysi içinde olursak olal ı m, 
bundan gururlanmamam ı z gerekir, bu da Rabbimizin bir nimetidir, 
ancak bir h ı rkadan ibarettir bizim için. Gayemiz de ğ ildir. Sofram ız 
hangi çeş it yiyeceklerle süslenmi ş  olursa olsun, hepsi Rabbimizin 
nimetlerindendir, herbirinin bizim için birer r ıza lokmas ı  olması  gerek-
tir. İ man elbisesi, takvâ elbisesi giymi ş , inancı nı  hâl edinmi ş  ki ş i, bunu, 
böyle anlar. Ve bu söz bu manâda söylenmi ş tir. Dünya mal ı mn hepsi 
bir h ı rka ve bir lokmadan ibarettir, 

"Mal da yalan mülk de yalan, 
Var, biraz da sen oyalan„ 

Mal, gayemiz olmamal ı , gayeye ula ş manı n vası tas ı  sayı lmalıdı r. 
Gaye ise, Rabbimizin rizas ım kazanmak, O'nun ö ğ rettiğ i ş ekilde, 
Kur'an ahlâk ıyla ahlâklanmakt ı r. 

"Ye, iç, gez, yürü, fakat Yâr seninle olsun„ demi ş , bu mânaya 
erenlerden biri. 

Besmele bunun en güzel örne ğ idir, sevgili dinleyenlerim. Onu 
her zaman yüksek sesle söylemek ş art değ ildir. Ancak gönlümüzün, 
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dâima O'nunla olmas ı  gerekir. Peygamberimiz (S.A.S) takvâdan söz 
ederlerken, gö ğüslerine üç defa vurarak: "Takva buradad ır, takva 
buradad ı r, takva buradad ı r„ buyurmu ş lard ı r. 

Evet sayın dinleyiciler, sevgiyle, a ş kla dolu olduklar ı  içindir ki ilk 
devirlerde müslümanlar, bütün engelleri a ş arak, çağ larının doruğuna 
ulaş tı lar. Ilim onlardayd ı , sanat onlardayd ı , çalış kanl ı k onlardayd ı , 
doğ ruluk, temizlik, zenginlik onlardayd ı . Zekâtlar ı nı  ve sadakalar ım 
vermek için yoksul bulam ıyorlard ı . Hayâ da onlardayd ı ; yoksul, eğ er 
bir günlük yiyece ğ i varsa, yoksulum, diye ortaya'ç ıkm ıyordu. Yar ını n 
sahibi Allah't ı , ne olaca ğı nı  O bilirdi, dilenmek günaht ı . Fakat ne zaman 
ki takva elbisesi, yerini d ış  elbiseye b ı rakt ı , müslümanlük k ıyafetten ve 
kal ı plaş mış  hareketlerden ibaret kald ı . İş te o zaman bütün bu güzel 
değ erlerden, bu iç zenginli ğ inden uzak kald ı k. Bugün, o devrin öz-
lemini derinden duyuyoruz. Milletimiz bu a şka, bu heyecana yeniden 
kavu şmal ı . Yine, iki günü birbirine e ş it olmayacak derecede h ı zla 
çal ış mal ı , yine başkasını  da kendisi kadar sevmedikçe gerçekten inan-
mış  olmayacağı n ı  dü şünerek insanlar ı  sevmeli. Temizlik, imânın yarı -
sı dı r, diyerek çiçekler kadar temiz olmal ı ; ancak âlimler peygamber-
lerin vârisleridir, diyerek, bu rütbeyi kazanmak için ilme sar ılmalı ; 
nefsini haram olan ş eylerden sak ı ndırarak iradesini kuvvetlendirmeli, 
müslüman ad ına layık olduğunu göstermelidir. 

Bayezid-i Bestâmi hazretlerinin ça ğı na ait ş u hikâye dâima hat ı -
rı m ı zda olmal ı dı r: 

Onun çağı nda birisi, bir gayr ı  müslime müslüman olmas ım 
teklif etmi ş . O da "Beni hangi müslümanlığ a çağı rıyorsun? Eğ er Ba-
yezidin müslümanl ığı na ise, ona inan ım var, fakat takat ım yok; eğ er 
senin müslümanlığı na ça ğı rıyorsan, ona ihtiyac ım yok„ cevab ını  ver-
miş . 

Rabbimiz, müslümanlığ a layık müslümanlar olmam ızda hepi-
mizin yard ımc ı sı  olsun. Ho ş ça kal ı nız sayın dinleyiciler. 
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İ SLAMDA KADIN 

Beyza MAKSUDOĞ LU 

Sevgili dinleyenlerim, sohbetimizin konusu, "Islâmda Kad ı n 
ve Erkek„tir. Kur'am Kerimde, 176 âyetlik bir süre vard ı r, bu süre 
4 üncü süredir ve "Kad ınlar Sûresi„dir ismi. Ş öyle ba ş lar: "Ey insan-
lar, Rabbinize inan ı nız. O sizi bir tek nefisten yaratt ı , ondan da e ş ini 
yaratt ı  ve bu ikisinden pek çok erkekler ve kad ı nlar yaratt ı „. Çağı mıza 
göre tabii olan bu ifade; ça ğı nda olağ anüstü bir yenilikti sevgili din-
leyenler. Bugün medeni sayılan milletlerde, o zaman, "Kad ı n da bir 
insan mıdı r? onun da bir ruhu var m ıdı r? eğ er varsa bu nas ı l bir ruh-
tur? erkeğ inki ile ayn ı  mı dı r?'yoksa hayvani midir? sorular ı  münakaş a 
konusu olurken, buyruklar ın ilk muhatabı  olan araplarda ise, kad ın, 
alı nıp satı lan bir e şya, kız çocuklar, yedikleri ekmeğ e karşı lık hiçbir 
faydalar ı  olmayan, bunun için büyümelerine meydan verilmeden diri 
diri kumlara gömülen yüzkaralar ı  sayı l ı rken, dinimiz, kad ı nla erke-
ğ in tek bir nefisten yarat ı ldığı nı , bütün öteki insanlar ın da bu iki 
eş ten meydana geldiğ ini ilân ediyordu: " Ş u halde size bu gerçekleri 
bildiren Rabbinize ş ükrediniz,,. 

Ayetlerin anlam ı  ş öyle devam eder sevgili dinleyiciler: "Ey in-
sanlar, eğ er himayenizde bulunan yetimlerle evlendi ğ inizde, onlara 
haksızlık etme ihtimalinden korkarsan ız, onlarla değ il, hoş unuza 
giden ba şka kad ı nlarla evleniniz. 2 - 3 - 4 e kadar evlenebilirsiniz. Fa-
kat onlar ı n her birine e ş it muamele yapamamaktan korkarsan ız, bir 
tane almal ı sı nız. Veya sahibolduğunuz câriye ile yetinmelisiniz,,. 

Burada, üzerinde durulacak üç nokta var: Yetim k ızlar, 2 - 3 - 4 
kad ı na kadar evlenebilme ve cariye. Müslümanl ı ktan önce araplar, 
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yetim kızlarla, s ırf mal - mülkleri sebebiyle evlenirler, onlar ı  zarara 
sokarlar, sonra da bo ş ayıverirler veya bak ı msız b ırak ırlard ı . Müslü-
manlıkta yetim çok önemlidir, hele k ız olursa. Kur'anda buna bil-
hassa i ş aret olunmu ş tur. "Haks ızlık yapmayaca ğı nızdan emin olma-
dıkça yetim k ı zla evlenmeyiniz, ba ş ka kad ınlarla evleniniz,,. 

2 - 3 - 4 e kadar evlenebilmeye gelince; bunun hemen arkas ı ndan 
ilahi buyruk şöyle devam eder: " Ş ayet haks ızl ık yapmaktan korkar-
sanız, bir tane almal ı sı nız„. bu buyruk o ça ğ  erkeklerini ş aşkına çevir-
miş ti sevgili dinleyenler. Çünkü o ça ğda erkekler, çok oğula, dolayı -
sıyla güçlü aileye sahibolabilmek için 20, 4o hattâ i oo kad ı na kadar 
alabiliyorlard ı , Çok kar ı  almak, erke ğ e fazla bir sorumluluk yükle-
miyordu. Kad ı n, sadece, çocuk, erkek çocuk do ğurmak içindi. Ne 
değ eri vard ı  ki onun? Erkekten ne istemeğ e hakkı  vardı ? Yüce Kur'an 
buyruğu zihinleri altüst ediyordu. Say ı  hem çok cüz'i bir miktara in-
diriliyor hem ona da cesaret ettirmeyecek kadar a ğı r ş artlara bağ lan ı -
yordu. Bir erkek, dört ayr ı  yarad ı lış ta, güzellikte ve huyda, hattâ 
mali durumda dört kad ı na karşı  nası l hem davranış larında hem de 
gönlünde adil olabilirdi? Gönlün terazisi olur muydu? Ş u halde bir 
tek kad ınla yetinmeleri gerekiyordu. Üstelik, k ız çocukların da ya ş a 
tı lmas ı , itina ile yeti ş tirilmesi emrolunuyor, onlar ı  öldürenler, Cehen-
nem azab ı  ile korkutuluyorlard ı . 

Sevgili dinleyenler, burada bir k ıyasla ş u neticeye de varabil;yo-
ruz :Demek ki o çağda kadınların sayı sı , erkeklerinkinden, tahminlerin 
üstünde fazla imiş . Sürekli sava ş lar, kan davalar ı  yüzünden erkeklerin 
kı r ı ldığı nı  hatırlarsak, bu duruma inanmam ız kolaylaşı r. 

"Veya sahibolduğunuz cariyelerle yetininiz„ diye emrediyor 
ayet.Müslümanhkta, câriyenin tek anlam ı  vardır değ erli dinleyenlerim, 
o da harp esireleridir. Burada kasdolunan harp ise, sadece islami olan 
harptir. İ nsanlar ı  doğ ru yola götürmek, Allah ad ı nı  yüceltmek için, 
sulhçu te ş ebbüslerin hepsi faydas ız kaldığı  zaman, insanl ığı n kurtulu ş u 
uğ runda giri ş ilen savaş tır. Yoksa, bir ülkeyi almak, ya ğma etmek, ş ah-
si hükümranlık kazanmak sebepleriyle yap ı lan sava ş lardan elde edi-
len esireler, islâmiyetin kabul etti ğ i manda câriye de ğ ildirler. Hz. Ö-
mer'in oğ lu Abdullah, ça ğı ndaki sava ş ları n hiçbirine kat ılmamış , hiçbir 
orduya ba ş buğ luk etme görevini üzerine almam ış t ı . O ki, Hz. Peygam-
berin hareketlerini, kendisine deli dedirtecek derecede aynen tatbik 
ederdi.Kendisine Cihad âyetleri hat ırlatı lınca "Kı lıçla cihad,islamiyeti 
bir varl ık olarak kabul ettirebilmek içindi. Bugün art ık İ slamiyetin 
kı lı ca ihtiyac ı  yoktur, ilme ihtiyac ı  vard ı r, onu ilimle yaymally ı z„ diye 
cevap vermişti. - 
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Allah ve insanl ı k uğ runda yap ı lan sava ş lardan sonra, himayesiz 
kalan kad ı n esirler, müslüman erkeklerin himayesine girerler, onlar, 
onlara helâl olmu ş tur art ık. Bu buyruk, harp esireleri için bir hal 
çaresidir. Aksi halde, bu kad ı nlar, ba şı bo ş  kalacaklar, peri ş an olacak-
lar, hakir görülerek ırzlar ına geçilecek, ahlâks ı zlık alı p yürüyecek-
tir. 

Dinimizin kad ı na haklar veren bir ba ş ka hükmü evlenme konu-
sundadı r yine. Yüce Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Dan ışı p 
fikrini almadan dul bir kad ı nla evlenme veya onu evlendirme. Izni 
ve isteğ i olmadan bâkire kızla da evlenme, k ı zlar utangaç olsalar da 
onların izni sükütlar ıdır,,. Bu ne inceliktir sevgili dinleyenlerim. 
Fakat bugün hala be ş ik kertikleri devam ediyor, çe ş itli sebeplerle, 
insanlar zorla birle ş tiriliyorlar, birlikte ya ş amağ a mecbur ediliyorlarsa 
bunda dinin, hiçbir suçu yoktur. İ nsanların âdetleri ve gururlar ı  maa-
lesef, bazan, dinlerinden üstün geliyor, Dinimizin buyruklar ı , insn-
ları n bugün dahi eri ş emedikleri seviyededir. 

Sevgili dinleyenlerim, okuma,, ö ğ renme, çal ış ma konular ındaki 
hükümler de kad ı n ve erkek için mü ş terektir. Ilim öğ renmek, kad ın 
erkek, her müslümana farzd ı r. Kad ın erkek, her müslümana, çal ışı p 
rızk ı nı  temin etmek farzd ı r. Peygamberimiz, kad ı nın tahsilini de, 
erkeğ inki gibi farz k ı ldı . O, kad ı nı n, en önemli görevinin annelik 
olduğunu, iyi soy için, bilgili, görgülü, imanl ı  kad ı nları n gerekti ğ ini 
daima tekrarlam ış , bunun içindir ki "Cennet, annelerin ayaklar ı  
altındad ır, buyurmu ş tur. En güzel muameleye lây ık olarak da, ba-
badan önce anneyi göstermi ş tir. 

O anne ki erkeğ i de yeti ş tirir, kad ı nı  da yeti ş tirir, soyunu yücel-
tebilir de, dü ş ürebilir de. Erkekler kendi de ğ erlerinden ba ş ka, kad ı n-
ları nın değ erleriyle de de ğ er kazanmazlar m ı ? Bunun için dinimizde, 
kad ını n en önemli görevi evindedir. Anne olarak ve e ş  olarak. Ancak, 
ailesinin ve milletinin ihtiyaçlar ına cevap vermek gibi durumlarda 
çalış mak ona da gerekir. Rabbirniz, kullan ın, verdiğ i nimetlerle süs-
lenmiş  olarak görmek ister, fakir ve hor olarak görmek istemez. T ıpk ı  
gururlu ve kibirli olarak görmek istemedi ğ i gibi. 

Muhterem dinleyenlerim, Müslümanl ı kta insanlar ı n dereceleri, 
kad ı n ve erkek olu ş ları na göre de ğ il, ancak, inançlarının sağ lamlığı -
na ve inançlar ına uygun hareket edip etmeyi ş lerine göredir. Kad ın 
ve erkek, Allah ı n önünde ayn ı  derecede sorumludurlar. Kad ın için 
günah olan hareketler erkek için de günaht ı r. Cemiyetin erke ğ e ho ş  
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gördüğü, kadının yüzünün karas ı  erkeğ in elinin kiri dediğ i hareketler, 
din bakımı ndan ikisi için de ayn ı d ı r, ayn ı  derecede günaht ı r. Kad ın 
erkeğ ine sadık kalacakt ır, ona, iyi muamele edecektir, erkek de kad ı -
nı na. Yüce Peygamberimiz erkeklere hitabederek : "Sizin en hay ı rlınız, 
ailesine en hay ırlı  olan ınızdı r„ buyurmu ş lardır. Çünkü ancak anne 
ve baban ın sevgiye dayanan bir âhenk içindeki birle ş melerinden olan 
yavrular, özlediğ imiz gençler olarak yeti ş eceklerdir. Önemli olan, ço-
cukların sadece anne-baba himayesinde yeti ş meleri değ ildir. Onların 
içinde yaş ad ıkları  hava ve düzen önemlidir. 

Sizleri sayg ıyla selâmlar ı m, sevgili dinleyenlerim. 
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B İ LGİ S İ NDEN FAYDALANMAK 

Beyza MAKSUDO Ğ LU 

"Bilgin, âbidden tam yetmi ş  derece üstündür, her derecenin 
öbür derece ile aras ı , gökle yer aras ı  kadard ır„ 

Hadis-i Ş erif 

Sevgili Dinleyenler, 

Ş üphesiz kelime-i ş ehadeti getiren herkes müslümand ır ve yüce 
peygamberimizle birlikte söylüyoruz : Kelime-i ş ehadeti getiren herkes 
Cennet'e girecektir. 

Fakat insanlar, `inandık, demekle b ırakı lıvereceklerini sanma-
s ı nlar,,. "inand ım„ demek, gerçekten inanm ış  olmak için yetmez. 
"Seviyorum„ demek, sevmek demek değ ildir. Sevmek, sevdiğ ini, ha-
reketlerile aç ığ a vurmakla belli olur. Gerçekten inanm ış  olmak için 
de, inanc ını  açığ a vurmak, onu ya ş amak gerekir. 

Bütün sorumluluklar ı  kelime-i ş ehadet getirmekle yükleniyoruz, 
yüklenmekle de Cennet'in yolunu kendimize açm ış  oluyoruz. 

Cennet'in yolunu kelime-i ş ehadetle açt ıktan sonra, Peygam-
berimiz bize bu yolda rehber de veriyor: "Her ş eyin bir yolu vard ır, 
Cennetin yolu da ilimdir,,. 

Ve Rabbimiz Kur'an]. Kerimde, Peygamberimize, Peygamberi-
mizin ş ahsında bize, kati emirler veriyor: "Seni cahillerden olmak-
tan menederim,,. Hûd Suresi, 46. 

"Sakı n •bil ıneyenlerden olma,,. En'am Suresi, 35. 
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?„ Zumer Suresi, g. 
"Rabbim, benim ilmimi artt ı r, de,,. Tâhâ Suresi, 114.. 
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Peygamberimiz, ahlaloyla ve davran ış larıyla Kur'amn tâ kendi-
siydi, sevgili dinleyenler, Derdi ki: 

"Beni Rabbim terbiye etti, ve çok iyi terbiye etti". 

Daima ş öyle dua ederdi: "Ya Rabbi, beni, sahiboldu ğum ilim-
den faydaland ı r, ya Rabbi, bana, bana faydal ı  olacak ilimleri nasibet, 
ya Rabbi, ilmimi artt ı r,,. Bu duada bizim için al ı nacak ibretler vard ır: 
İ nsan, önce sahibolduğu ilimlerden, faydalanmal ıd ı r. Onları  yaş amal ı , 
günlük hayat ı na tatbik etmelidir. Yalan ı n kötü olduğuna dair bilgisi 
varsa, yalan söylemiyerek bu bilgisinden faydalanmal ı dır. Yerlere 
tükürmenin kötü oldu ğunu, bütün yeryüzünün, müslümanlar için 
cami olduğunu, her yerin, her an secde edilebilecek kadar temiz olmas ı  
gerektiğ ini biliyorsa bu bilgisinden faydalanmal ı  bunu tatbik etmeli-
dir. Bütün bilgilerinden ayn ı  ş ekilde faydaland ı ktan sonra, eksiklerini 
tamamlamak için yenilerini ö ğ renmeli, sonra da olgun bir insan olarak: 
"Ya Rabbi, ilmimi artt ır„ diyerek her çe ş it ilme zihnini açmal ı dı r. 

"Hayret ediyorum„ diyor bir yazar, "ilmi, okumay ı , çalış mayı , 
temizliğ i, saygıyı , huzuru emreden İ slam Dini, nas ıl olur da bir üm-
meti atı l b ırak ı r? Hayı r, geri kal ışı mız ın sebebi, Kur'an ı  Kerim ola-
maz, çünkü, Son Peygamberle yeniden do ğan iman ve ilim, nereye 
götürülmü şse, orada parlak bir medeniyet meydana gelmi ş tir". Gönül-
leri imanla dolu olan, Allah ın Rızas ına ermekten ba şka menfaat 
gütmeyen azimli müminlerin kar şı sında, bütün gururlar, karanl ık 
ve cehalet mağ lûbolmu ş tur. Onlar, öldükten sonra Allah ı n huzurunda, 
ömürlerinin hesab ı m vereceklerine inan ı rlard ı . Bunun için, her iş -
lerini, Allah için yaptı lar, Allah için çal ış tı lar, Allah için, sözlerin en 
güzelini söylediler birbirlerine kar şı  olan dü ş manlıkları nı  ve kinlerini 
öldürdüler. 

Bugün yeniden kalk ı nmak istiyorsak, imanı mı z ın, o, ba ş lang ı ç-
takilerin imanlar ı  gibi olmas ı nı  sağ lamal ı , "inand ık, demekle b ırakı lı -
vermiyeceğ imizi„ hat ı rlamal ıyız. 

Kalkınmak için Kur'an ı  Kerimin rehberli ğ ie muhtac ı z. Fertleri tek 
tek bu kutlu kitaba inanan bir milletin kalk ı nmas ı  başka hiçbir 
yoldan bu kadar kesin ve kolay netice veremez. 

Kur'ana göre kalk ı nmak, ba ş ka milletleri taklidetmekle mümkün 
değ ildir. Kalk ı nmak için, her ferdin bizzat ilim yönünden geli ş mesi 
ş artt ı r. İ lerlediğ imiz zaman bu yüzden ilerlemi ş tik, gerilememiz: 
bunun ihmali yüzünden oldu. Yeniden kalk ı nmam ız, yine bu yolla 
mümkün olacaktı r. 
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Herkes, inanan herkes, i ş ini. ilme dayand ıracak; köylü, bol ve 
iyi mahsulün nası l al ı nacağı nı , çürümeden nas ı l korunaca ğı nı  bilecek, 
sattığı  malı n hepsinin, örneğ iyle ayn ı  olmas ına dikkat edecek, herkes, 
kendisine yap ı lmas ı n ı  istemedi ğ i muameleyi, baş kas ına yapmıyacak, 
zekatım ve devlet borçlar ını , zaman ında ve hiç kaç ı rmaks ız ın, tam 
olarak ödeyecek, herkes, ehil oldu ğu iş e sar ı lacak, idâreciler, sorum-
luluklarını n büyüklüğünü idrak etmi ş  olarak ba ş a geçmi ş  olacaklar. 

Bütün bunlar, Islam Dini'nin emirlerinden ba ş ka birş ey değ ildir. 
Ve bütün bunları n, ibadet edilircesine, incelikle ve heyecanla yap ı l-
ması  laz ı md ı r. 

Ibadet ederken durum ba şka türlü mü? Hay ır, ibâdetlerin de 
ş uurlu ve bilgili olarak yap ı lmas ı  gerek. Peygamberimiz buyuruyor-
lar: "Bilgi ile yap ı lan az ibadet fayda verir de, bilgisiz olarak yap ı lan 
çok ibadetin faydas ı  yoktur„ Peygamberimiz buyuruyorlar yine: 
" İ nsanları n iki bölüğ ü vard ır, bunlar düzgün oldu mu, bütün insanlar 
düzelir, bunlar bozuldu mu, bütün halk bozulur; Bilginler ve buyruk 
sahipleri,,. En büyük sorumluluk, bu iki bölü ğ e dü ş üyor. 

Muhammed İ kbal de ş öyle söylüyor: "Eğer ba ş takiler öğ ret-
medilerse, suç halk ın değ ildir,,. Kur'amn buyruğuna dönüyoruz yine 
"Inanan ki ş i için etraf âyetlerle doludur,,. Yarad ı lmış  herş ey, her 
zerre ayettir ve insan tarafından tetkik edilmesi gerektir. Kur'arun 
üzerine eğ ilen alim ba şı nı  kald ıracak, etrafına bakacak, Allah ın ayet-
lerini görecek, üzerlerinde dü ş ünecek, yarad ı lışı n kanunlar ı nı  ara ş -
tıracak, tabiat ı  bir kitap gibi okuyacakt ır. Böyle emrediyor Allah ın 
Kitab ı . Bu emir ise, "Ak ı l sahiplerine ve iyi dü ş ünenlere„dir. Dü şüne-
meyen, ak ı lsız olan kiş ilere yüklenmez bu görev. Ş u halde çok dikkatli 
olmalı , akı llı  olup olmadığı mız ı , dü ş ünme kabiliyetimiz olup olmad ı -
ğı nı  sormal ıyız kendimize. Eğ er ak ı llı  ise, eğ er dü ş ünebiliyorsak ve 
hala Kur'an' Kerimin emirlerini yerine getirmiyor, yerimizde say ıyor, 
taklitçilikle uğ raşı yorsak, vay hâlimize... Rabbimizin huzuruna 
hangi yüzle ç ıkaca ğı z? 

Fakat bugün, hep bu durumda de ğ il miyiz? Öyleyse biz mükem-
mel dindar değ iliz, öyleyse, imanı m ız, gereğ i kadar kuvvetli de ğ il, 
inanc ı mızdan çok ş ey kaybetmi ş iz. 

Kurana kar şı , yine Kuranda belirtildiğ i gibi, "Kalplerimiz ve 
kulaklar ı mız mühürlenmi ş , gözlerimiz de perdeli,,. Görürken görmez, 
iş ittiğ imiz halde i ş itmez, duydu ğumuz halde duymaz olmu şuz. I ş it-
mek için kulağı  olmak, görmek içi gözü olmak yeter mi? Bunlar ı n hepsi 
insan iradesine tâbi vas ı talard ır. Kullamlırlarsa gayeye ula ş tırırlar. 
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Yırtı cı  hayvanlara silahla kar şı  konacağı nı  bilmek, silah ı  olmak, fakat 
bu silahı  kullanmamak, insan ı  korumaz, insan parçalan ı r, gider. 

Önemli olan, aklı  olmak ve onu kullanmakt ı r. Peygamberimiz 
Efendimiz, "Aklı  olmayanın dini de yoktur„ buyurdular. 

Hepimize Rabbimizden selam olsun sevgili dinleyenler. 
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15 AHLAKI 

Aysel AYAS 

Değ erli dinleyiciler: 

İ nsan olman ın ve insan olarak ya ş amanı n sorumluluğunu bize 
her nefeste duyuran bir dinin mü'minleriyiz. islâm dininin mü'mini 
olmak bir ş ereftir. Ama bu ş erefin yüklediğ i kı ldan ince k ı lıçtan kes-
kin sorumlulukları  tek tek idrâk etmek ve ya şadığı mız müddetçe 
fiilleş tirmek de gerek. 

Bir toplum içinde yaşı yoruz. Hepimiz biribirimizin yard ımcı -
sıyız. Peygamber efendimiz : "Ameller niyetlere göredir. Herkesin 
niyeti ne ise, eline geçecek de ancak odur„ buyuruyor. Herbirimize 
emanet edilen vazifeyi en iyi ş ekilde yerine getirmeğ e çal ış mak, Allah'a 
kulluktur. Yapmakla sorumlu olduğumuz i ş lerde sâlih niyet, sâhibini 
denk bir neticeye eri ş tirecektir, 

Herkesin i ş i, kendisi için ve ayr ıca toplum için önemlidir. İ nsan 
için gereken, kendisine emanet edilen i ş e s ı kı  sıkıya sar ılmak, onu ciddi-
ye almak, canla baş la vazifesini yerine getirmeye çal ış maktır. Kaanun 
dışı  olmıyan, iffet ve haysiyetimizi zedelemiyecek, toplumun faydas ına 
olan her i ş  değerlidir. Ve küçümsenemez. Yeter ki, insanda, kendi 
kendisini aras ıra hesaba çekme al ış kanlığı  ve iyi niyyet olsun. 

Çoğumuz, zaman zaman i ş imizin ağı rlığı ndan, çalış malarımıza 
denk bir kar şı lık göremediğ imizden dert yanar ız. Ancak, kul olarak 
yine aras ıra uyan ıp, acaba bana dü ş eni gerektiğ i gibi yerine getire-
biliyor muyum, kendi saahamda bütün güç ve kaabiliyetlerimi sefer- 
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ber edebiliyor muyum, kendimden ne verdim, kendimden gayri için 
ne yapabildim diye sorabiliyor muyuz? Yoksa, "adam sen de, herkes 
öyle. Benden beterleri de var„ deyip, vicdan ımız ın billür sesini gürül-
tülerle bast ı rmaya m ı  çalışı yoruz? 

İ nsanın, kaçamak cevaplarla, kendi nefsiyle dahi aldanmalar 
içinde olması ; zamanla, kendine olan sayg ı  ve güvenini, iç huzurunu 
kaybetmesine sebep olabilir. Art ık, dış tan gelen takdirlerin önemi 
yoktur. Yava ş  yavaş  bir çökü ş , insanı , insan olmanın ş erefinden uzak-
la ş tı rı r. 

Belki, hep bir didinme içindeyiz. Ama bu didinmeler, yorulmalar 
da ş uurlu olmad ıkça, yüksek bir gayeye yönelmedikçe, insan ı , insan 
olmanı n sevincine, sorumlulu ğun ağı rba ş lı  mutluluğuna götürmedikçe 
bo ş a gayrettir. 

Geçen aylarda bir gazete haberi okumu ş tum. Ş oförü içinde ol-
mayan yolcu dolu bir otobüsün uçuruma do ğ ru gidiş ini, ş oför mua-
vini, kendisini tekerlekler önüne at ı p takoz vazifesi görerek önlemi ş  ve 
bu uğurda canını  bağış lamış tı . Allah rahmet eylesin. Bu davran ış , 
kendi varlığı nı  ba şkalar ı  için fedâ etmenin gösteri ş siz ve karşı lık bek-
lemeyen en asil örne ğ i idi. Ve biz toplum olarak, bu i ş  
ahlâk ı ' nın asil örneğ i üzerinde durmad ık. Öyle gürültüler içerisin-
deyiz ki, çok zaman, gözümüzü ya ş artacak, bize insanl ığı mızı  içimiz-
den s ıcak sıcak duyuracak güzellikler ve gerçekler üzerinde duram ı -
yoruz. 

Peygamber efendimiz, "gerçek mücahid, kendi nefsiyle sava ş ta 
dâim oland ır„ buyuruyor. Mübârek sözleri, her nefeste insan olabil-
menin anahtar ı .... 

I ş imizi severek yapman ı n, yetkilerimizi iyiye kullanman ı n, faydal ı  
ve güçlü olmanın bize kazand ıracağı  huzur ve zindelik küçümsene-
bilir mi? Kul olarak Allah' ı n kulları na hizmet etmekle, bu hizmeti 
ibâdet bilmenin hayat ımıza getirece ğ i âhenkli düzen az m ı  önemlidir? 

Her vazifeli, kendine dü ş eni en iyi ş ekilde yapabilme a şk ve az-
mini içinde duyarsa, i ş lerinde aksama olmayacakt ır. Gerçekte her al ış -
veriş in As ı l V a r ola n'la geçmekte oldu ğunu idrâk eden bir mü'- 
min, dürüst olmaktan ayr ı labilir mi? Ve inananlar bilirler ki, her kul, 
kendi iş ledi ile ölçülecektir. 

Rabbimiz Allah'dan, cümlemiz için i ş lerimizde hay ırlı , güçlü, 
Hak yolunda olmay ı  niyâz edelim. 
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KADIN ANLAYI Ş I 

Aysel AYAS 

Kıymetli Dinleyiciler: 

Kad ın, insan bütününün, duygusuyla, sorumlulu ğuyla bir yüzü. 
Rabbimiz, Kur'an- ı  Kerim'de O'na emreder, onu sevindirir, korur, 
korkutur, sak ı ndırır, sorumlu kı lar; fakat ay ı rmaz. Mümin erkeklerin 
yanı nda mü'min kad ı nlara da hitabeder. Kad ın, insanl ık tarihi boyun-
ca ilk-  defa Kur'an ı  Kerim'de böylesine değ erlendirilmi ş tir 

Rabb ı mız Allâh tövbe süresinin 7 nci âyetinde "Mü'min erkek-
ler de, mü'min kad ı nlar da birbirlerinin dostlar ı  ve yard ımcı ları dı r ; 
bunlar insanlara iyili ğ i emrederler, onlar ı  kötülükten vazgeçirme ğ e 
çalışı rlar, namaz ı  dosdoğ ru kı larlar, zekât ı  verirler. Allah ve Resülü-
ne itaat ederler. İş te bunlar; Allah onlar ı  rahmetiyle yarg ı layacakt ır. 
Çünkü Allah azizdir, hakimdir„ buyuruyor. Kad ın, Rabbimiz kat ın-
da imân ı  ile değerlidir. Ona gerçek ya ş ama düzenini ancak imân ı  
kazand ırmış tı r. Kad ı n yaradı lış  olarak, ş efkat, muhâbbet ve inceli ğ in 
sembolüdür. Inanan kad ı n, bunu bilerek bu sorumlulu ğu duyarak 
yaş amalıdı r. Allah'a iman etmenin verdi ğ i huzur ve güven ile, ya ş ama 
sevincini derinden duyan toplumun bu yap ı cı  unsuru, İ slamiyetin ilk 
zamanlar ı nda, hayat ı n her safhas ı nda erkeklerin yan ı nda yer almakta, 
savaş ta yard ımc ı , ticaret hayat ı nda faal bir unsur, ilim ö ğ renmede ş evk-
li bir öğ renci olarak görülmektedir. İ slâm, kad ı nı  aile hayat ında bir 
süs e şyası  olarak değ il de, iş  ve hayat arkada şı  diye kabul etmi ş tir. "Bana 
dünyaruzdan kad ı nlar ve güzel kokular sevdirildi, gözümün nürn na-
mazdı r„. diyerek sevdi ğ i ş eylerin ba şı nda kadı nı  sayan Peygamberimiz 
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o'nun toplum hayat ı ndaki yerini "kad ın erkeğ in yarı sıdır„ diye aç ıkça 
ve kat'i olarak belirtmi ş tir. Ana olarak, e ş  olarak kad ı n; Allah için ya-
ş amanı n, Allah için sevmenin ve Allah için hizmet etmenin güzelle ş -
tirici, güç kazand ırı cı  havas ı  içinde yap ı cı  ve güçlüdür. Resülullah' ın 
o en mü şkül anında risâletin emânet edildi ğ i ânda, imânh insanlar ı n 
kalb huzuruyla, "Sana inan ıyorum, seninle beraberim, yaln ı z değ ilsin„ 
diye fı sı ldayan büyük Hazreti Hatice; yap ı cı , destekleyici, güç kazan-
dırıcı  kadının en güzel örneğ idir. 

Kad ın toplum içerisindeki yerine layık olabilmek için omuzuna 
aldığı  sorumluluğu idrâk etmeğ e mecburdur. Islam, kad ını  değ erlen-
dirirken ayn ı  zamanda sorumlu kı lar, iffet, fazilet, sadâkat, islam 
kad ını nı  sayg ı  değ er varl ık haline getiren vas ıflard ır. Rabbimiz Allah 
Nur süresinin 23. ncü âyetinde "Namuslu, kötülüklerden habersiz 
mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada ve âhirette de lânete u ğ rat ı l-
dı lar. Onlar için büyük bir azap var„ buyuruyor. Böylece mümin 
kadı nların temiz davran ış ları na kar şı , kötü niyet ve dedikodu sahipleri 
Allahı n azab ına muhatap kı lı nmaktad ı r. Böylesine çirkin davran ış  
olan kötü zan, iftira, dedikodu menfi bir de ğ erlendirme ile ortaya 
konmaktad ı r. Peygamberimiz, hayat ı  boyunca kad ınlara gösterdiğ i 
ş efkat, anlayış , incelik ile, islamın kadı n konusundaki anlay ışı  bakı mı n-
dan da bize en güzel örnek olmu ş tur. Peygamber efendimiz, bir ha-
dis-i ş erifte "mü'minlerin imanca en mükemmel olan ı , ahlaken en iyi 
olanları dı r ve hay ı rlı  olanlarınız, kad ı nlara kar şı  hayı rlı  olanlard ır„ 
buyuruyor. 

Bugün kad ı nın toplum ya ş ayışı ndaki yeri ve görevi bak ı mından 
değ i ş ik görü ş lerle karşı laşı lmaktadı r. Bu görü ş lerden bir kı smı , kadı -
nı  içtimai varl ık olmaktan ç ıkarma temayülü göstermektedir. Bu an-
layış a göre, İ slami prensiplerle de tam manasiyla z ı t olarak kad ın, bir 
mal, süs e şyas ı  gibi görülmektedir. Böyle olunca da, öyle bir gerçek-
likle kar şı  karşı ya kalımyorki, kadını n sorumluluğu da tart ışı labilir 
bir konu oluyor. Bir yandan, kad ı nı , Allahın emirleriyle sorumlu 
tutan; diğ er yandan ise, kad ına insani haklar ı , içtimai vazifeleri tan ı -
mama temâyülünü gösteren bu çe ş it görü ş ler, kendi içerisinde bir-
takım tenakuzlar saklamaktad ır. Günümüzde bu türlü sathi de ğ er-
lendirmelerin yanı  sıra, kad ını  başka türlü alçaltan ve sorumsuzlu ğ a 
götüren tutumlarla da kar şı laş maktayız. Bugün, genel olarak, toplu-
mumuza hâkim olan hava, ne yaz ık ki budur. Kadı nı  sadece ekonomik 
ve fizyolojik bir varlık olarak görmek de onu yarad ı lışı ndaki gayesind en 
uzakla ş tırmaktı r. Bu değ iş ik ve sığ  görü ş lerin aras ı nda gerçekliğ e uygun 
bir hüküm vermek gerekirse; diyebiliriz ki, kad ı n ne bir meta ve süs 

100 



eşyası , ne de yaln ızca ekonomik ve fizyolojik bir varl ıktır. Kadın her-
ş eyden önce insand ır. Bütün insani haysiyet ve meziyetleri varl ığı nda 
taşı maktad ır. Sorumludur ve toplum hayat ı na ş ekil, renk veren ve 
en mühim bir unsurdur. Kendi yerini ve de ğ erini bildiğ i, insani hay-
siyetini muhafaza etti ğ i müddetce muhteremdir. Resulullah' ı n 
buyurduğu gibi "gerçekten de yüce Allah kad ınlara karşı  hayı rlı  ol-
manızı , onlara iyi muamelede bulunman ız ı  tavsiye eder, çünkü onlar, 
analar ınızdır, kızlannızdır, teyzelerinizdir „ Kad ı nlarla ilgili dav-
ranış ları mızda, yorumlar ı mızda Peygamber efendimizin bu uyar ı cı  
emirlerini unutmamak gerekir. Böylece huzurlu bir ya ş amanı n önemli 
ş artlar ından bir k ısmı na kavu ş mu ş  olabiliriz. Rabbimiz, Bakara sure-
sinin 263. ( İ kiyüzaltm ış  üçüncü) âyetinde: "iyi güzel, tatl ı  bir söz ve 
ayıp örtme; ard ından eziyet gelen bir sadakadan hay ı rlıdır„ buyu-
ruyor, insanlar ımı z ı n sevgiye ş efkate, anlay ış a, riyas ız muhabbete ne 
çok ihtiyaçlar ı  var, tatl ı  bir söz, imân ve huzur ile ayd ı nlanmış  bir yüz, 
hasret olduğumuz ş eyler. Verebilmek, verebilece ğ imiz hiçbir ş eyimiz 
olmadığı  zaman, gönlümüze Rabbimizin cömertce ihsan etti ğ i sev-
giden, muhabbetten, merhametten vermek; mü'min karde ş lerimizin 
ayıbım örtmek, Hak için halk ı  sevmek, Hak için halka hizmet etmek 
ne güzeldir. Rabbimizden cümlemize yard ım, güzel iyilikler niyaz 
ederim. 
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AILE VE MÜ'M İ N KADIN 

Aysel AYAS 

Kıymetli dinleyiciler: 

Toplum yap ı sın ı n en önemli unsuru şüphesiz ailedir. Aile insan 
münasebetlerinin adeta dü ğ üm noktas ı dır. İ slam dini aileyi yapı sı  ve 
düzeni bakı mından bir motif gibi iş lemiş  ve ailede her ferdin sorumlu-
luğunu belirtmi ş tir. Aile deyince dü ş ünüyoruz; anne, baba ailenin 
temel dire ğ i ve sorumlular ı , çocuklar ve onlar ı  tecrübe, feragat ve 
sevgi ile kucakl ıyan büyük anne, büyük baba, hepsini içinde bar ındı ran 
mü ş terek gayretlerle kurulmu ş  bir yuva. -Her gönül bu yuvan ın sevgi, 
bağ lı lık, huzur ile s ı cac ık olmas ı nı  ister. Rabb ı mız Allah Nur Süresinin 
32. nci ayetinde buyuruyor, "içinizde bekar olanlar ı  evlendirin eğ er 
fakir iseler Allah onlar ı  evlenmeleri sayesinde falz-u keremi ile zengin 
yapar. Allah ı n lutfu boldur. O her ş eyi hakk ıyla bilendir. „ Rabb ımız ın 
emri aç ıktır. Peygamber efendimiz ise "Evleniniz art ınız çünkü ben 
kıyamet gününde evvelki ümmetlere kar şı  sizinle iftihar ederim„ 
buyuruyor. Fakat yine de mutlulu ğ a erememi ş  binlerce aile var, onlar ı  
gören, emin olamad ığı  bir huzur ve baht ıyarl ık uğ runa bağ lanmaktan, 
sorumluluk yüklenmekten kaç ı nan gençler de var. İ slam, ailenin yap ı  
unsuru olan kad ı n ve erkek sorumlusunu kendi düzeni içinde de ğ er-
lendirir hak ve vazifelerini aç ı kça belirtir. İ man ile bu düzene bağ lı lı k, 
mutluluğun anahtar ını  eş lerin eline verir. Unutmamak gerekirki ma-
nevi sorumluluk duygusu insana bütün davran ış larını  derinden kav-
rama ve onlara hâkim olma gücünü kazand ı rı r. Bir mü'min bütün dav-
ranış ları nı n derinliğ inde Rabbi ile olan and ı mn sorumluluğunu duyar. 
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Rabbimiz Allah "size nefislerinizd en kendilerine ı sınas ını z 
diye zevceler yaratm ış  olmas ı  aranızda bir sevgi ve ş efkat husule 
getirmesi de onun ayetlerindendir„ buyuruyor. Kad ın ve erkek 
birbirinin tamamlay ı cı sıdır. Bu huzur verici bütünlü ğe ancak 
Allah ve toplum önünde gerçekle ş en saygı  değer evlilik bağı  ile 
eriş ilebilir. İ slâmda evlilik bağı  kutsald ır. Onu devam ettirmek 
sorumluluğu kadın ve erkek aras ında pay edilmiş tir. Bütün bir 
hayat boyunca arkada ş  seçmede elimize verilen ölçüler gerçekten çok 
değ erlidir. Peygamberimiz seçme hakk ı nı  elinde tutan mümin erke ğ e 
bir öğütte bulunmakta "Kad ı nları  yalnız güzellikleri için nikâh et-
meyin, muhtemel ki güzellikleri onlar ı  ahlâken alçaltabilir. On-
larla mallarının hat ı rı  için evlenmeyin, belki mallar ı  kendilerini 
azdırır. Kad ınlarla (dindarl ıkları ) imanları  için evlenin.,, Madde, 
ş ekil güzelliğ i aranı lacak vas ıftır. Ancak bir insan güzelliğ e asalete, 
zenginliğ e ş erefe hatta bilgi ve hünere de malik olsa mânâ ile diril-
medikçe rabbimize iman etmede, O'na kul olmada karar k ı lmadıkça 
gerçek değ erden uzaktı r. 

Peygamber efendimiz "kad ınları n hayırlı sı  bakı nca seni sevindiren, 
emredince emrine itaat eden, senin bulunmad ığı n vakitte ırzım namu-
sunu koruyan kad ı ndır.„ buyuruyor. Mümin kadı nı n ı rz ını  namusunu 
korumada sorumluluğu sadece kocas ına karşı  değ ildir. O kendi namu-
sundan, önce rabbine kar şı  sorumludur. Onu ölçülü ya ş amada kontrol 
eden bu sorumluluktur. Resûlullah "Allah kullar ı„ dediğ i kadınlara 
karşı  ince bir ş efkatle dopduludur. Bir hadisi ş erifte buyurur "On-
lara yediğ inizden yedirin, giydiğ inizden giydirin. onlar ı  dövmeyin, 
onlara çirkin demeyin fena söz söylemeyin.„ 

Kadınlarla iyi geçinme konusunda rabbimiz Allah Nisâ sûresinin 
19. ncu ayetinde "Kad ınlamuzla iyi geçinin, eğ er onlardan ho ş lan-
madnuz ise bile  olabilirki bir ş ey sizin ho şunuza gitmez de Allah 
onda bir çok hayır takdir etmi ş  bulunur.,, buyuruyor. Ailede ahengi 
sağ lıyacak, Resulullah ın emirlerinden. biri "Mümin bir erkek mümin 
kadına kı zıp darı lmas ın, Eğ er onun bir huyundan ho ş lanmassa öbürün-
den memnun olabilir.„ E ş leri bir yuva içinde mutlu k ı lacak, onlar ın top-
lum içinde verimli fertler olmalar ını  sağ lıyacak olan; e ş ler aras ındaki 
iman birliğ i, sevgi, muhabbet, anlay ış , sadakat, kar şı lıklı  güven duygu-
sudur. Peygamber efendimiz "Erkek yaln ız karı sına kad ın da kocas ına 
bakarsa, Allah ikisine de rahmetle bakar. Erkek kar ı sının elini tuttuğu 
zaman ikisinin de günahlar ı  parmak uçlar ından dökülür gider.„ buyu-
ruyor. Müminler için muhabbeti Allah rahmetiyle değ erlendiren bir 
resûlün aile hayat ı  ne güzel örnektir. 25 y ı llık evlilik hayatının her 
anı nda muhabbet, anlay ış , güven ve destek olma var Büyük Hz. 
Hatice O'na ilk iman eden insan. O'nu sadece sevdi ğ i erkeğ i ve çocukla- 
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rını n babas ı  olarak göremezdi. E ş i Hz. Muhammed ona tanr ı  tarafın-
dan verilmi ş  mukaddes bir emanettir. Ona yap ılan her hizmet her 
yardı m her muamele rabbine yap ı lı r demektir. Vefal ı  dost müşfik ve 
anlay ış lı  kadı n "Rabbin seni terketmedi„ diyor. Rabbin seni terket-
mez diyor. Daha yolunun ba şı ndas ı n diyor. Gayret diyor, sab ır diyor; 
ne ki söylemek laz ı m Hz. Haticenin söylediğ i odur. Hz. Muhamme-
din çileli günlerinde kendi nefsi için bir nefes bile ya ş amadan ona en 
büyük dost en e şsiz yard ı mcı  olarak yan ında vazife al ıyor. Ve çok ya-
kı nında olanın büyüklüğünü idrak etme bahtiyarl ığı na eriyor. Ve 
resül ile Rabbine kul olmada birleniyor. Büyük Hz. Hatice bütün bir 
kadınlığı n örneğ idir. O iman ını  e ş ine hizmetle gerçekle ş tirmiş  eş siz 
ve mutlu kad ındı r. Mükafat ı  da idraki ve hizmeti kadar büyük 
olmuş tur. Resulüllah' ın 25 yı l muhabbet, sayg ı , sevgi ve yak ınlığı na 
muhatap olmak. 

Onları n yaş ad ı kları  bütün gerçeklerde müminler için al ınacak bir 
nasip vard ı r. 

Bu âlem plan ı ndan göçtükten y ı llar sonra Peygamberimiz Hz. 
Haticeden şöyle bahsediyordu, 

"Rabbim hiçbir zaman bana ondan daha iyisini vermedi. Herkes 
putlara taparken o bana inand ı , herkes beni inkâr ederken, müdafaa 
etti, herkes benden kaçt ığı  vakit o bütün mal ve mülkü ile bana yar-
dım etti ve cenab- ı  Allah bana ondan evlatlar verdi„ 

Mümin kadının aile hayatı ndaki sorumluluğu Hz. Haticenin 
övülen vas ıfları  ile değ erlendiriliyor. 

Huzurlu bir yuvan ı n varlığı , e ş lerin bir imanda birle ş mesi, aynı  
Rabbe kul olmas ı , bütün duygu ve davran ış ları nda Allahın ve peygam-
ber efendimizin r ızas ı , muhabbetini aramalar ı  ile mümkündür sanı -
yorum• Bir yuvanın ziyneti a şk, muhabbet, bağ lı lık, güven ve karşı lıklı  
destek olmad ı r. 

Mümin kadın, eğ er evinin dışı nda da vazife al ıyorsa, bunda bir 
insan olarak topluma hizmet etmenin yükseltici gayesi yan ında, eş ine 
iktisadi zorluklar ı  yenmede yard ı mcı  olabilme cabas ım da görmek 
gerekir. Mümin kadı n bu çabas ı nda, ekonomik bir üstünlük kazan-
maktan uzakt ır. As ıl olan, anal ık ve zevcelik vazifeleri yan ında eş ine 
destek olma ve kabiliyetini toplum yarar ına verimli k ılma, bunun 
yanı nda ş eref ve haysiyetini muhafaza ile, Allaha kar şı  sorumluluğu-
nu derinden duyarak ya ş amad ı r. 

Cümlemizin yuvas ı na Rabbimizin rahmet ve r ızası nı , gönülle-
rimize huzur, muhabbet niyaz ederim. 
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SEVGI VE DOSTLUK 

Aysel AYAS 

Değ erli Dinleyiciler; 

Peygamber Efendimiz "Allah'a imandan sonra amellerin en fa-
ziletlisi insanları  sevmektir,,. buyuruyor. Etrafim ızdakileri, herkesi, 
herş eyi sevmek, saymak güvenilir bir dost olmak suretiyle insanlar ı n 
yakınlığı nı  kazanmak muhakkakki insanlar ın kendisi için de bir baş arı  
ve mutluluktur. İ nsan karşı sındakine hürmet edip, dost oldu mu ona 
fenalığı  dokunacak niyet ve davran ış lardan da çekinir ve kusurlar ını  
affetmeye bahane arar. Bir büyük şöyle der, "Dostun bir hata i ş lediğ i 
zaman onu sen kendin yapm ış s ı n gibi mahçup ol. „ Dostluk anlay ışı , 
bu seviyeye eri şmiş  bir kimse, toplum için ne bulunmaz bir kazançt ır. 
Insanlara gerçekten dost olabilen kimse, dünyan ın en bahtiyar kulu 
olduğu gibi etrafı ndakileri de bahtiyar eden bir deva ve şifa kayna ğı -
dı r. Zira hemcinsine kar şı  kalbinden, kin, nefret, haset intikam gibi 
kötülükleri söküp atmış  insan toplum için bir huzur ve denge unsu-
rudur. 

Iyilik öyle bir s ı rlı  kuvvettirki daima iyiliğ i çeker, kötülü ğü iter. 
iyi ve seven insan kendisini k ıran, tâciz edip rahats ız edenlere kar şı  da-
hi affedicidir. Etrafında bulunanları n daima en iyi vas ıflarını  görmeye 
çalış tığı  için de mesuttur. Mesela filan ın tevazuunu, falamn cömert-
liğ ini o kiş ilerin ho ş a gitmiyecek hususuyetleri aras ında daima ön 
plana geçirir. Zira bilir ki ba şkalarının kötülüklerini görmek istemiyen 
kimselerin felakete uğ rad ığı  asla vaki olmam ış tır. Fakat kendi fenal ık-
ları m bilip onların üstünde durmayan kimselerin bedbaht olmalar ı  
bir zarurettir. 
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Peygamber Efendimiz "Birbirinizi sevinceye kadar asla iman 
etmiş  olmazs ımz Hangi ş ey üzerinde sevi ş eceğ inizi size göstereyim 
mi? Birbirinizi selâmlaym, ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim-
ki birbirinize merhamet ve ş efkat edinceye kadar cennete giremezsi-
niz, benim dediğ im o merhamet herhangi birinizin hususi ve mah-
dut merhameti değ ildir. Fakat herkese olan merhamettir, herkese olan 
merhamettir.,, buyuruyor. 

Hem kendimiz için güzel duygular içinde bir ömür geçirmek, 
hem de başkalarına faydam ız dokunsun istiyorsak insanlar ı  sevmeye, 
onlara sevginin icap ettirdi ğ i lûtfu, merhameti, ş efkati, yard ımı  gös-
termeye mecburuz. Rabbimize olan sevgimizi gerçekle ş tirmenin en 
güzel yolu O'nun kullanın O'nun için sevmektir. İ nsanları  kusurlar ı , 
hatalar ı , yanlış ları , vefas ızlıkları  ile sevelim, elimizden gelirse bu hata-
ları  sevgimizle, sabrımızla düzeltmeye çal ış alı m. Bir bahç ıvan ne kadar 
mahir olursa olsun bir elma a ğ acım kaysı  yapamaz. Fakat a şı  ile ih-
timam ile cinsini islah edebilir. 

"Sevgi ve dostluk kayalar ı  parçal ıyan ağ aç kökleri gibi sı ras ında 
en sert, en kat ı  yürekleri bile tuzla buz edip yumu ş atır.,, Hayat ş art-
larının bu kadar zor olduğu günümüzde inanan insanlar ın birbirlerini 
sevgi, yakınlık, yumu ş akl ık göstererek desteklemeleri gerekmez mi? 
Peygamber efendimiz "R ıfk ve yumuş aklık herhangi bir i ş te bulunur-
sa o iş i güzelle ş tirir.,, buyuruyor. Bütün Davran ış larımızda niçin 
sevgi, dostluk, yumu ş aklık rehberimiz olmas ın. Hayat ımı zı  cennete 
çevirerek güzel duygular ın yerini niçin kavgalara, haset ve kine b ıra-
kalım. Demek ki, sevgi ve dostlu ğumuzun kas ı tsı z dayan ıklı  ve devaml ı  
olmasını n bir s ırrı  var ki o da Allah için Sevmek. 

Niyaz edelim; Rabbimiz Allah, cümlemizi Allah' için sevmenin, 
Allah için Dost olman ın sırrı na erdirsin. 
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RAB'BE TESLIM OLMAYAN KI Ş ININ SIKINTILI 
YAŞ AYI Ş I 

Aysel AYAS 

Değ erli Dinleyiciler: 

Bütün doğanlar, islâm yarad ı lışı  üzere doğarlar, yani Allah ın 
iradesine teslim olmu ş  kullar olarak. Ancak bir k ı smı  sonradan aile-
sinin mensup olduğu bir dine inan ır, yada ara ş tırıp dü ş ünmeden 
imans ı zlığ a kayanlar da olur. 

Günümüzde inanmad ığı nı  rahatl ıkla söyleyen insanlar var. Asl ı nı  
iyi bilmediğ i halde, öğ renme çabas ı nı  göstermeden dinimiz İ slâma hü-
cum edenler ve inanmay ı , bir dine ba ğ lı  olmayı  lüzumsuz bulanlar var. 

Insanı  düşünelim, koca âlem içinde bir küçük zerre, ba ğ sız olun-
ca, bu 'Meme geli ş ini var olu şunu kör bir tesadüfe ba ğ lıyan, kendi 
kendini küçümseyen, kendi kendini bu âlem içre yaln ı zlığ a, ba şı  bo ş -
luğa mahktim eden insan ı  dü ş ünelim. O kendi özü ile ve âlem ile 
dost olamaz. Alış  veriş i insanladı r. Karşı lı klı  menfaatler çarp ış acak o af-
fetmekten uzak, çeki şmeler içinde bütün âlem halk ıyla dâval ı  olacakt ı r. 

O denize dü ş mü ş  bir saman çöpünün, denizin kendinden olan 
dalgalar ının, kendisini mahvetmek için oldu ğunu zannetmesi gibi, 
Alem düzeni içinde, her olay ı  kendine kar şı  sanacak, bütün hayat ı  
ölçüsüz bir endi ş e ve olumsuz bir mücadele ile geçecektir. 

O bizi gören, bilen, s ı nayan, rahmeti ile saran Rabbimizin s ı cak 
yakınlığı ndan yoksun ya şı yacakt ır. Günlük hayat ı mızda sevgisiz, 
kurumu ş  yüzleri, donuk gözleri olan insanlar görüyoruz. Ümidini 
yitirmiş , yada bütün hayat ı  bir kavgadan ibaret olmu ş  insanlar 
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Ş imdiye kadar hiç kimse, kuvvet, ş iddet veya menfaat bask ı sı  
ile insanlar aras ında hakiki bir dostluk ve anla ş maya var ı ldığı m gör-
memiş tir. Böyle zorunlu ve kuru ilgiler çaresiz bir ortakl ık vazifesinden 
ileri geçemez ve faydadan çok, ak ış  halindeki insan duygusunun her-
hangi bir ş artda nizamlar ı  çiğnemeden meydana gelecek zararlara yol 
açabilir. 

Insanlığı  mutluluğa götürecek bir ortam ı n meydana gelmesinde 
her müessese kendi ş artlar ı na göre vazifelidir. Fakat toplum ya ş ayışı -
na rengini veren ve kontrol kuran en kuvvetli âmil, o toplumda hâ-
kim olan Allah fikri ve din anlay ışı dır. 

Bu anlayışı n esaslar ı  gözönünde tutuldu ğu zamand ır ki, her kül-
tür müessesesi hakikaten insanl ığı n hizmetine girecek ve bu şuurlu 
kontrol ferdin ferdi, milletlerin, milletleri istismar ına mani olacakt ı r. 

Bu gayenin gerçekle ş mesi için de insan oğ lunun iyilik ve fenal ık 
kabiliyetlerinin hudutlar ımn nerelere kadar gitti ğ ini göz önünde tuta-
rak, her insan ı  kendi imkanlar ı  içinde en iyi ş artlara götürmek, bu şart-
ları  tavında ve kıvaml ı  tutmak, zihni bedeni kuvvetlerini ayarl ıyarak 
onun toplum şuuru ile olan olumlu i ş tirakini temin etmek ve düzen-
lemek gerekir. 

İ man ederek yaratan Allah ı , as ıl var olan ı  tanı mayan kimsenin, 
ne kendine nede topluma kar şı  sorumluluk duymuyaca ğı nı , böylece 
dü şünce ve davraru ş lannda kendi özünü hesaba çekmeyi lüzumlu 
görmeyeceğ ini kabul etmek gerekiyor. 

İ nsana ilk a şı lanacak duygu ş üphesiz, ilahi adalet önünde hesap 
verme ş uuruna bağ lı  olarak  geli ş en sorumluluk duygusudur ki, bu 
da ancak kiş inin aldat ı lamayacak olan, insana ş ah damar ı ndan yak ın 
yaradana iman ı  ile kazaml ı r. 

Kendi varl ığı  üzerinde, bilen, gören kaadir bir varolan'a teslim 
olmadıkça insan , insanı  insan yapan sorumlulu ğu benimseten 
duygulardan uzak ve garip ya şı yacaktır. 

Rabbimiz Allah Nisa süresinin ı  75. nci ayetinde buyuruyor 
" İş te Allah'a iman edip de O'na sar ı lanlar yok mu, Allah onları  ken-
disinden bir rahmetin, lütf-ü inâyetin içine sokacak ve onlar ı  kendisine 
giden doğ ru bir yola götürecektir.,, 

Rabbimiz Allah'a varan do ğ ru yolun yolcusu olmak, bu yolda 
yürümek, Rabbimizin ve sevgili Peygamber efendimizin deste ğ ini 
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görmek, bu yak ınlığı  duya duya inanmamn sevinci,Yaradana yak ın 
olmanı n huzüru ile ya ş amak ne güzel; kulu kendi için de ğ il de Allah 
için sevmek, kulu kendi için de ğ il de Allah için ho ş  görmek ve halka 
Hak için hizmet etmek ne güzel.. 

İ man eden insan için Rabbimizin buyru ğuna uygun ya ş amada, 
başka hiçbir ş eyle eri ş ilemeyecek mutluluk vard ı r. 

Rabbimiz Allah Fuss ı let suresinin 34. ncü âyetinde buyuruyor : 

"Ne her iyilik nede her kötülük bir olmaz. Sen kötülü ğü, en 
güzel haslet ne ise onunla önle, o zaman görürsün ki seninle ara-
sında düş manlık bulunan kimse bile sanki yak ı n dostun olmu ş tur.,, 

İ man edenler için Allah ın her buyru ğu muhakkak uyulmas ı  
gereken hak emirdir Inanan ki ş i rabbimiz Allah ı n ye Peygamber efen-
dimizin buyruğuna bağ lı  ya ş adığı  sürece, kendi özü ile ve âlem hal-
kıyla dost kalacak, iman etmenin sevinci, Allah'a yak ı n olman ı n ver-
diğ i güven ile, dengeli ve güçlü ya şı yacaktır. Rabbimiz Allandan, 
cümlemiz için katk ı sız iman ve iman ımıza uygun ya ş amayı  niyaz 
edelim. 
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O RAMAZANLAR K İ  

Aysel AYAS 

Değ erli Dinleyiciler: 

Dinimizin yerine getirilmesi gereken her emri toplum hayat ımıza 
onu mânaland ı ran bir motif ilave etmi ş tir. Birlikte ya ş an ı lan, inanan 
insanlar ı  biraz daha birbirine yakla ş tı ran, gönüllerimizin uyamk-
lığı nı  tâzeliyen güzelim bir ay içerisindeyiz. Öyle hasretler vard ır ki 
geçmi ş i anmakla giderilir. Halden ziyade geçmi ş  daha rahat anlat ı lı r. 
Kapalı  kap ı lar ı mız ın ardı nda yaş an ı lan Ramazan ı  görmek ve bu s ırrı  
bir sohbete dökmek pek zor.Ve bir zamanlar ya ş anı lan daha a ş ikârmış . 
Ramazamn toplum hayat ı mıza getirdiğ i çizgileri geçmi ş ten anlatmak 
belki daha kolay olacak. O ramazanki I ı  ayın Sultanı  olarak bir y ı l 
süren haz ı rlıklarla beklenirdi. Kilerler zenginle ş ir bir yı llık, Ramazana 
mahsus tasarruf her evin içine bolluk ve bereket getirirdi. Haz ı rlıklar, 
haz ı rl ıklar temizlikler yap ı lır, çama şı rlar sak ı z gibi yıkan ı r ütülendik-
ten sonra lavanta çiçe ğ i kokan sand ı klara yerle ş tirilirdi. Yap ı lacak 
iş ler ramazana göre düzenlenirdi. Nihayet beklenen gelir oruç ay ı nı n 
ilk gecesi ile beraber teravih , iftarlar dolay ısiyla temiz e ğ lenceler de 
baş lamış  olurdu. Ramazanda zengin orta halli hatta fakir herkesin 
sofras ı  herkese aç ıktı . Akraba ve yak ı n dostlar aras ında dâvetsiz olarak 
iftara gitmek bir sayg ı  ve nezaket kaidesiydi. Onun için bir yandan e ş i 
dostu akrabay ı  ağı rlamak bir yandan fakir fukaray ı  kollamak için ku-
rulan iftar sofralar ı  Ramazana kadar devam eder, ve böylee 3o Rama-
zan muminlerin kap ı sı  ve sofras ı  aç ı k bulunurdu. Iftara yar ı m saat 
kala, dış arıda küçükler kandillerin yanmas ını  beklerken evlerin için- 
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de sessiz ve sab ı rsız bir tela ş  ba ş lardı . Yüzler derin bir mana ile hafif-
çe solar, herzamankinden daha anlay ış lı  daha mülayim olurdu. 

Hatta tiryakilerin abus ve kavgac ı  çehrelerinde dahi bir teslimi-
yet imanı nın çizgileri okunurdu. Inanan kad ının güzelim becerikli 
elleriyle ilâhiler okuyarak ş evkle haz ırladığı  iftar sofralar ının en cazip 
tarafı  şüphesizki iftarl ıklard ı . Küçük kahvalt ı  tabaklar ı  içinde renk 
renk reçeller, peynirler, zeytinler, sucuklar, past ırmalar, susaml ı  su-
samsız simitler Ramazan sofras ını n değ iş mez yönleriydi. Dua okunarak 
zeytin, hurma, tuz yada suyla aç ı lan oruçlardan sonra çerez fasl ı  ta-
mamlanır Allah ne verdiyse yemeklere ba ş lanırdı . Yemekten ş ükür ve 
hamd ile kalkan mümin için kı sa bir dinlenme mümkündü. Zira yats ı  
ezan ı  okunur okunmaz abdestler tazelenir ve teravih haz ı rlığı  baş lard ı . 
Baz ı ları  ışı klarla donatı lmış  camilere gider, baz ı ları  ise namazlar ı nı  ev-
de aile efrad ı  veya daha geni ş  bir cemâatle k ı larlard ı . Cami kalabal ık-
ların en kolay ve en samimi sosyalle ş ebildikleri ve aralar ı nda bir 
köprü kurabildikleri mahaldi. Böylece insan o ğ lu kendi kendini madde 
âleminin günlük bo ğuntusundan, i ş  gibi yemek içmek uyku gibi meka-
nik esâretinden bir manevi istiklâl bölgesinin huzur ve emniyetine 
atmak suretiyle hafifler ve kendi özüyle ba şbaş a kal ırdı . Ramazan 
gecelerinin as ı l eğ lenceli tarafı  teravih'den sonra ba ş lıyan ve çok defa 
sahura kadar devam eden saatlerde idi. Minareler aras ındaki mah-
yalar merakla okunur saz ş airleri dinlenir, sohbetler yap ı lı r, evlerde 
biryandan sahûr haz ı rlıkları  görülürken peçiç, fincan gibi oyunlar 
oynanı r, mevsimine göre kahve, serbet, bozalar içilir, ya ş  ve kuru ıney-
va sinileri ortaya gelirdi. İ lk imsak topu ile birlikte sahur sofralar ı ndan 
kalkı lır, çok zaman sabah ezanlar ı  ile birlikte Hak divan ına durulur 
ve böylece Ramazandan bir gün di ğ er bir güne a şk, ş evk ve iman ile 
eklenirdi. 

Iftar sofralar ımız ın başı nda Rabbimiz Allah'dan oruçlar ı mızı  • 
gerçek oruç olarak kabul etmesini niyaz edelim. 
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ÇOCUKLARIMIZ 

Aysel AYAS 

Değ erli Dinleyiciler: 

Yuvalarımız ı  güzelle ş tiren, hayat ı mı za renk ve tat veren varl ı k-
lar... Çocuklar ı mız. Onlar gerçekten de rabbimizin lütfetti ğ i en kıy-
metli nimetlerdir. 

Rabbimiz, neslin devam ını  eşş iz bir düzene bağ lamış tı r. Bu ilâhi 
gayenin gerçekle ş mesi ancak çocuklar ı mız ın varlığı  ile mümkün-
dür. 

Ana baba olmak, insan ın içini titreten, ona güç kazand ıran, 
yaş aman ın tadı nı  derinden duyuran bir mutluluktur. Ancak her se-
vincin, her lütfun yan ıbaşı nda sorumluluk Vard ır. Ana, yavrusunu 
kendi varl ığı nda ta şı rken bile, vericidir. Yavrunun bu Meme geli ş i, 
yeni bir insan ı n doğu şu, iman edenlerin yuvas ı nda ş ükür ile karşı la-
nan mutlu bir olayd ı r. 

Allaha teslimiyet üzere do ğan yavrunun, sağ  kulağı na ezan sol 
kulağı na ikamet okunur ki, ilk i ş ittiğ i ş ey imana ş ehadet ve yaradana 
ibadete davet olsun. Sonra bütün bir ömür kendi varl ığı  ile sürüp 
gidecek ismin verilmesine s ı ra gelir. Peygamber Efendimiz buyuru-
yor : "Mah ş erde, dünyadaki isimlerinizle ça ğ r ı lacaks ı nız; çocuklara 
güzel ad verin,,. Güzel ve manal ı  bir isimle çağ rı lmanın hazz ı  bizi 
ömür boyunca sevindirebilir. 

Çocuk anadilini idrâke ba ş ladığı  zaman, ana, yavrusunun vu-
cudu topra ğı na söz halinde verimli ve bereketli bir tohum ekmelidir. 
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Onun küçücük varlığı na hitap etmeli, fı s ı ldamal ı dı r: "Allah ı  sevecek-
sin, insanlar ı  seveceksin, insanlar ı  insanlara i ş tirak ederek, hatalar ı nda 
ve sevaplar ında, onlarla bir olarak seveceksin. Do ğumlar ı  ile çoğ alı p 
ölümleri ile eksilecek kadar onlardan olacaks ı n„ Ve bir gün koklama-
ğ a doyamad ığı mız, sevmeğ e kıyamadığı m ız yavru; evinin d ışı nda ilk 
adı mı nı  atacak, yepyeni bir âlemin e ş iğ inde Allah ın "Oku„ emrini 
gerçekle ş tirmeğ e çal ış acaktı r. 

Okul, kainatı  okumayı  öğ retirken, anne ve baba yuvada ona, 
kainat ı  okumak kadar değ erli olan, kendi varl ığı  kitab ı nı  hecelemekte, 
kendi özünü tan ı mada asl ı  ile birlenmede yard ımc ı  olacakt ı r. 

Peygamber EfendiMizin "Küçük çocu ğu olan, onun hatı r ı  için 
çocuklaş sın„ emrine uyarak yavrular ı n tatl ı  dakikalar ı nı  payla ş mak 
bir anne baba için zevktir, san ı rı m. 

Çocuklar ı mız bizlere verilen emanettir. Onlar ı , bütün imkân 
ve gücümüzü seferber ederek yeti ş tirmeğ e çal ış mak, yar ı nı mız ı  kendi 
elimizle haz ırlamakt ı r. Bu gün be ş ik sallıyan eller, yar ına hükmeden 
ellerdir. Ve biz, fetih ninnileri ile uyutulan bir neslin torunlar ıyız... 
Çocuklar ı mız için manal ı  ninniler gerek. Onlar ı n küçücük varl ıklarını  
sarsacak, ya ş amaları nı  değ erli k ı lacak ninniler. 

Evlerimizde çocuklar, karde ş ler vard ır. Onlar ın dengeli bir 
düzen içinde ya ş amaları , yarı n için güvenli ve güçlü fertler olmalar ı nı  
sağ lıyacakt ır. Yavrular ımı z ı  birbirinden ay ırarak onlar ı n temiz ruh-
ları nda ilk gölgeleri biz yaratm ıyalı m. 

Yavrular ı mızı  varl ıkları  ile huzurlu k ı lan büyük annneler büyük 
babalar  Son demlerinde taze bir sevgi ile canlanan bu güzel 
insanlar, çocuklar ı mız için bir huzur s ığı nağı d ı r. Bembeyaz oyal ı  ör-
tüsünü ba şı na alm ış , evin bir kö ş eciğ inde "Kur'an ı  Kerim okumak, 
ya da sevdi ğ i torununa eski günlerin masalla ş an hat ı ralarını  anlatmak 
onlar için mutluluktur. Ya ş lı , tecrübeli, fedakar bu sevgili varl ıkları  
gördükçe insan, yerle ş miş liğ in, köklü olman ın rahatlığı nı  içinde duyar. 
Daha dili yeni aç ı lan yavruya tatl ı  tatl ı  bellettiğ i "Allah„ ismi, çocu-
ğun manevi yap ı sı nın ilk temel unsurudur. 

Bütün bir hayat, asl ı nda bir nöbetin devam ıdır. Bugünün çocuk-
ları , yarı nı n gençleri, anne ve babalar ı , anne ve babalar ise yar ı nı n 

- büyük anne ve büyük babalar ıd ı r. Bu nöbet s ı ras ı nı  idrâk etmek, bir 
çok çatış maları  önliyebilir ve bu çat ış malar çok defa ne kadar yer-
sizdir. 

Çocuklar ı mız ın p ı rıl p ı r ı l yüzlerini dü şünüyorum. Onlara sevgi 
ile bak ınca, bakış ları mız onları  ş efkatle kucaklay ınca, yüzleri nas ı l 
ayd ı nlan ı r; âdetâ içlerinin geni ş lediğ ini duyar gibi oluruz. 
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Çocuklarımıza kar şı  sorumluluğumuz, onları  yalnızca, yedir-
mek, içirmek, giydirmekten ibaret de ğ ildir. Onları  bir imâna ba ş  koy-
muş  dengeli ya ş amaları nın nedenini bilen, sorumlu kişiler olarak 
yetiş tirmeğ e mecburuz. Peygamber efendimiz "Hiç bir baba evlad ına 
güzel edepten daha de ğ erli ve üstün bir ş ey vermemi ş tir. „ buyuruyor. 
Edep mümin ki şinin hâlidir. Ve küçük ya ş larda bu güzelim tâc ı , 
anne ve baba yavrulannın başı na, ömür boyunca ta şı mak üzere yer-
leş tirmelidirler. Ba şı nda edep tâc ı nı  taşı yan insan, hiç bir vakit çirkine, 
kötü olana yakla şmıyacakt ır. İ çimizi s ızlatan bir derttir ; çocuklar ı mız 
gençlik çağı na erince, yuvadan ve ana babadan âdeta kopuyorlar. 
Ya da görünü ş te sığ  bağ larla yalunl ıklarnu bir müddet sürüklüyorlar... 
Niçin? Çünkü onların eline gerçek de ğer ölçüsünü veremiyoruz. Kök-
lü bir imanın birliğ inde toplanam ıyoruz. Onlarla bağ larımız sığ  
görünü ş ler halinde kalıyor Onlara, gönül verilecek hiç bir gerçek de ğer 
gösteremiyoruz. Çok defa onlar güçlerini, kabiliyetlerini, ş ahsiyetlerini 
boşuna harc ıyorlar. 

Yavrular ı mızın, gençlerimizin ellerine verilecek ölçü ş u olmalıdır: 
Sen geliş i güzel, rastgele yarad ı lmış  bir varlık değ ilsin. Rabbin seni 
aziz kı ldı . yerlerdeki ve göklerdeki bütün imkân ve şartlar ı  senin 
emrine verdi. Kendi özünü tan ımak ve Rabb ı n sana verdiğ i bütün özel-
likleri yerli yerinde de ğ erlendirmekle sorumlusun Sana aç ılan varlık 
alanlarında olup bitenler Allah ın ayetleridir. Çe ş itli olaylar aras ında 
bağ lant ı  kurarak, olup bitenlerin özüne varmak ve edindi ğ in derin ve 
geniş  bilgiyi imkânlara uygulamakla da- sorumlusun. Bu hamleci 
gücü, ancak seni yaratana yak ın olmada bulabilirsin. Kendine, 
O'ndan koparak bir paha biçme ğ e giriş irsen çıkmaza girersin. Ve ken-
dini mânâs ızlığ a mahküm edersin. 

Yaradan Rabbin kullu ğunda, her insan huzurlu bir ya ş amanın 
içinde güçlü, gayeli ve mutlu olabilir. Biz ana ve babalar günlük ha-
yatımızın içinde yavrulanmı zı , genç evlatlar ımı zı , böylesine derin ve 
olumlu bir düzene bağ lı  yetiş tirebilirsek, bir gün yapayaln ız kalma= 
hüznünden korunabiliriz. Onlar ın, o sevdiğ imiz, uğurlarına gençli-
ğ imizin en güzel y ı llarını  verdiğ imiz yavrular ımı zın sağ lam temeller 
üzerine kurulmu ş  bir yaş ama düzenine kavu şmalarını  sağ lıyabilir, 
bunun mutlulu ğu içinde mü ş terek değ erlere baş  koyarak onlara dost 
olmanın, yardımcı  olmanın yolunu bulabiliriz. 

Bütün çocuklar ı mız ı  ve dost davran ış a ihtiyac ı  olan gençlerimizi 
kendimize bağ layı cı  sevgide, Allah'a imânda toplamağa mecburuz. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yolu imân, sevgi, muhabbet 
yoludur. 

Rabbimiz Allah ı n bu yolda cümlemizi ba ş arı lı  kılmasım niyaz 
ederim. 
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