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ONSOZ 

Makaleler ad1yla sundugumuz bu eserde, genellikle c;e§itli gazete 
ve dergilerde §imdiye kadar yaymladig1m1z baz1 yazilanm1z bulun
maktadir. 

Eserin birinci boliimiinde mezhepler ve dint ak1mlarla ilgili 
makaleler, ikinci boliimiinde ahlakt ve dint konular, iic;iincii bOlii
miinde ise 1slam felsefesi ve egitimle ilgili yazilar yer almI§tlr. 

Kaleme ald1g1m1z bu Kitaptaki konulan ilmt yonden halk ic;in 
anlatmaga c;ah§tik. Boylece halk1m1zm dini, ahlaki ve felsefi baz1 
konulan oldugu gibi ogrenmelerini saglamay1 dii§iindiik. 

Aynca zararh dini ak1mlann yurt biitiinliigiinii yipratacak faali
yetlerine dokunmay1 da unutmad1k. Halkim1zm dini bilgisi artt1kc;a 
zararh ak1mlarm i§lemez hale gelecegi karusma vard1k. 

Bu makalelerde, din yolunda c;ah§mak istiyenlere, Kur'an, ahlak 
ve akil yolunu gosterdik. Aynca 1slamiyet'in insanlara ilmi, teknigi 
ve c;ah§may1 tavsiye ettigini belirttik. Boylece 1slamiyetin tembellik 
ve uyu§ukluk dini olmad1giru gosterdik. Din ac;1smdan ahlak, felsefe 
ve egitimle ilgili c;e§itli konulan ac;1kladik. 

1slam'da Allah yolunda c;ah§mak ic;in bir aracmm gerekli olmad1-
giru, dini kotiiye kullananlarm aldand1giru ve dinde zorlamarun 1s
lamiyet' e aykin olacag1ru da belirttik. 

Eserin hacmini gereginden fazla biiyiiltmemek ic;in, onceden 
yayinlanmi§ makalelerimizin onemli bir kism1ru bu esere koymad1k. 
Ancak "Makaleler" ad1yle c;1kan bu kitab1m1zda ilgi c;ekici konulan 
toplad1k. Boylece saym okuyuculanm1za ve kiymetli ogrencilerimize 
faydah olabildiysek, kendimizi mutlu sayanz ! 

Bu makaleleri yayinlamak ic;in beni te§vik eden saym okuyucula
nma ve saym Dekarum1z Prof. Dr. Hiiseyin Yurdaydm'a te§ekkiir 
ederim. 

1. A. c;ubuk~u 
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B1R1NC1 BOLUM 

MEZHEPLER VE D1N1 AKIMLAR 

MEZHEPLER1N DO{;U§ SEBEPLER1 

Qogumuz mezheplerin nasil dogduklanm anlamak isteriz. Aca
ba bunlar lslamiyet'le beraber mi dogdular? Yoksa zamanla m1 tii
rediler? Mezheplerin dogu§ sebepleri nelerdir? l§te biitiin bu soru
larm cevab1m a§ag1da k1saca a<;1khyacag1z: 

Her §eyden once belirtelim ki mezhepler lslamiyet'le beraber 
dogmam1§lard1r. Hz. Muhammed, arkada§lan arasmda dayam§
may1 saglard1. Fikir aynhklan oldugu zaman ikna yoluyla her gii<; 
sorunu <;ozerdi. Esasen ilk siralarda miisliimanlarda tam birlik vard1. 
Fakat Hz. Muhammed'in hayata gozlerini yummasmdan sonra, <;e
ki§meler yildan yila <;ogald1. Hilafet sorunu yiiziinden kanh sava§
lar bile oldu. llk tiireyen mezhepler arasmda ~ia ve Havaric'i sayabi
liriz. ~ia Hz. Ali taraftan olanlan temsil eden mezheptir. Bunlarm 
da pek <;ok kollan vardir. 

Havaric ise S1ffin sava§mdan sonra tiiremi§ ve genel olarak 
dar dii§iinceli kimseleri temsil etmi§tir. 

lslam devletinin hudutlan geni§ledik<;e yabanc1 kiiltiirler miis
liimanlar arasma s1zm1§ ve yeni anla§mazhklar dogmu§tur. 

Bir Gehm b. Safvan <;1km1§ ve Cebriye mezhebini kurmu§tur. 
Gebriyeciler Allah tarafmdan kaderde yazilml§ olan fiilleri insanlarm 
i§lemek mecburiyetinde oldugunu soylemi§lerdir. 

Daha kiiltiirlii olan ve felsefeyi de seven Mutezile mensuplan 
ise tamamen aksi tezi savunmu§lardir. Onlara gore insan kendi fiilini 
hiir iradesiyle yapar. Bu mezhep, ozellikle Halife Me'mun tarafmdan 
benimsenmi§ ve hatta bir siire Abbasilerin resmi mezhebi olarak ya§a
m1§tlr. 
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Yunus b. Avn al-Numeyri ise Miircie mezhebini kurmu§tur. 
Bu mezhebe gore iman eden bir kimsenin herhangi bir giinah i§le
mesinde sakmca yoktur. 

!bn Kerram da Kerramiye mezhebini kurdu. Bu mezhebin 
mensuplan Allah'm ar§ iizerine oturdugunu ve O'nun agirhg1 bulun
dugunu ileri siirdiiler. 

Aynca Mii§ebbihe denen ve Allah'a el, ayak, yiiz gibi organlar 
yaki§tiran bir mezhep tiiredi. 

Daha sonralan ortaya i;1kan Batmiye ise ayet ve hadislere gizli 
anlamlar vererek taraftarlar toplad1. 

Elbette buraya kadar soziinii ettigimiz mezheplerin g6rii§le
rinde yanh§lar vard1. 

Biitiin bunlar yanmda 1slami birligin bozulacag1m sezen baz1 
dii§iiniirler Kur'an ve Siinnet'e uygun gorii§leri savundular. Bunlar 
fikhi mezhepler dedigimiz Hanefiye, Malikiye, ~afiiye ve Hanbeliye 
mezheplerini kurdular. Bu f1khi mezhepler ana sorunlar iizerinde uyu§
tular. Ancak teferruata ait baz1 fikhi hususlarda aynldilar. Bunlar 
geni§ miisliiman topluluklar tarafmdan benimsendiler. 

E§'ariye ve Maturidiye mezhepleri de !slamiyeti inani; bak1-
mmdan savundular. Bunlar felsefi delillerden faydalanmakla beraber 
Kur'an ve Siinnet'e de bagh kaldilar. 

Ancak Kur'an ve Siinnet'e bagh olan fikhi ve itikadi m.ezhepler 
di§mda tiiremi§ bulunan firkalan hazirhyan bir i;ok sebepler vard1. 
Bu sebeplerin ba§hcalanm §6yle sirahyabiliriz. 

1- Menfaat: Bir i;ok kimseler kendi i;1karlar1m saglamak ii;in 
mezhep kurma yolunu sei;mi§lerdi. Mezhep yoluyla c;ah§madan 
kazani; saglamak kolay oluyordu. 1nanan ki§iler mezhep ba§kanlarma 
mallariyle ve canlariyle hizmet ediyorlard1. 

2- Hudutlarm geni§lemesi: !slam devletinin hudutlan geni§
ledikc;e yabanc1 kiiltiirler ve eski dini gorii§ler miisliimanlar arasma 
slZlyordu. 6zellikle Hint, !ran ve Yunan kiiltiirii mezheplerin dog
mas1m etkiliyordu. 

3- Siyaset: Dev let idaresini ele gec;irmek istiyenler, en uygun 
c;are olarak mezhep kurmay1 dii§iinmii§lerdi. Orta c;agda her §eyi din 
c;eri;evesi ii;inde dii§iinen insanlar bir kere mezhebi ba§kana inand1k
tan sonra hayatlanm bile feda ediyorlard1. Mezhep ba§kanlan i;ok 
defa halkm bu taraf1m kolayca kotiiye kullamyorlard1. 
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4- Bilgisizlik: Okur yazar olm1yan insanlar az <;ok okumu§ 
kimseler etrafmda toplamyorlar ve onlara derin sayg1 besliyorlard1. 
Halkm <;ogunun 1slami ktilttiril de yetersiz oldugundan mezhep 
kuruculan onlan istedigi gibi yonetiyorlard1. Hatta Kur'an ve hadis
leri kendi 111karlarma uygun olarak tevil edip halk1 kandmyorlard1. 

Gortiliiyor ki sap1k mezheplerin kurulu§unda menfaat, siyaset 
ve bilgisizlik onemli roller oynamaktadir. Bu giln faaliyet halinde 
bulunan Nurculuk, Ticanilik, Batmilik ve Gadiyanilik gibi dini ak1m
larm temelinde menfaat ve siyaset de vardir. Bunlan onlemek i<;in 
egitim sorunlarma daha <;ok onem vermek gerekmektedir. Kitap, 
silnnet ve akil varken §U veya bu kimselerin arkasma takilmak dinde 
saglam bir yol olamaz. 
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NURCULUK 

Nurculuk meselesi yurdumuzda y1llardan beri c;eki§me konusu 
olmu§tur. Bir tak1m yazarlar Nurculugu ogerek goklere c;1karmJ§ ve onu 
insanhg1 kurtaracak tek sistem olarak sunmu§tur. Ote yandan baz1 
yazarlanm1z da Nurculugu zararh bulduklan ic;in yermege c;ah§ml§
lardir. Bu <;eki§meler arasmda gerc;egi vatanda§lanm1za ac;1klamanm 
vicdani bir gorev olduguna inanarak Nurculuk'tan soz etmeyi uygun 
bulduk. Ancak oldukc;a geni§ ve c;ok tarafh bir problem olan Nur
culugun biitiin yonlerini bu siitunlara s1gdirmanm giic;liigii meydan
dadir. Bu sebeple biz burada baz1 noktalara dokunarak sozii c;ok uzat
m1yacag1z. Ornegin Said Nursi'nin bir siralar siyasetle me§gul oldugun
dan, 1rk<;1hk yapt1gmdan ve harp meydanmda §ehit alma yerine 
Ruslara esir dii§tiigiinden soz edecek degiliz. Daha dogrusu eski 
Said'ten degil, yeni Said'ten soz edecegiz. Bilindigi iizere Said Nursi 
kendi hayatm1 eski ve yeni diye ikiye ay1rmaktadir. Eski Said'in 
sap1k oldugunu bizzat Said Nursi de kabul etmektedir. 

Biz yakla§1k olarak Cumhuriyet'in ilamndan sonra Said Nursi'nin 
yazd1g1 ve savundugu baz1 fikirleri 1slamiyet bak1mmdan ele§tirecegiz. 
Bu ele§tirmemize gec;meden once bir iki husus iizerinde onemle durmak 
isteriz. Bizim inanc1m1za gore "Nur Talebeleri" dedigimiz Nurcularm 
c;ogu Nurculugu gerc;ek 1slamiyet yolu sanarak benimsemi§lerdir. 
Nur taleheleri 15-20 ki§ilik bir idareci ziimresi tarafmdan yonetil
mektedir. 1dareciler bu i§in §Ohret, siyaset ve menfaat tarafmdad1rlar. 
Nur talebeleri ise biiyiik c;ogunlukla kalpleri temiz, goniilleri alc;ak ve 
dine susam1§ kimselerdir. Ne yaz1k ki bunlara susuzluklanm giderecek 
gerc;ek dini bilgiyi ogretememi§iz. Onlan ikna edecek derli toplu ne§
riyat yapamaml§lZ. Said Nursi 138 parc;a eserini Nurculuk ve Nur
cular ic;in sunarken ilgili resmi kurumlar bu vatanda§lanm1z1 tedavi 
edecek 38 tane eser bile yaymhyamaml§tir. 

Bir kez Said Nursi'nin agma dii§en bu vatanda§lanm1z1 daha 
sonra da damgalaml§lZ veya pe§lerine polis takm1§1zdir. Polis takibi 
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yaray1 tedavi edemedigi gibi, bu vatanda§lanm1zm yanh§ yolda inat ve 
isranm artirm1§t1r. Bizce fikre fikirle kar§ihk vermek ve ikna yolunu 
se<;mek <;ok daha iyi sonu<;lar verir. Eger Nurculuga kar§l §imdiye kadar 
saglam ilmi ve islami delillerle c;1kilsa idi, Nurculuk <;oktan sonmege 
mahkum olurdu. 

'O zerinde di.Jrmak istedigimiz diger onemli husus da §Udur: 
Nurculugun onemli bir mesele haline gelmesinde se<;im endi§esine 
kap1lan baz1 siyaset adamlanm1zm <;abalarmm da etkisi olmu§tur. 
Zaten ana yoldan aynhp karanhga sap1t1lm1§ olan Nurcu vatanda§
lanm1z, zaman zaman saptiklan yolda baz1 kimseler tarafmdan da 
ok§anmi§lardir. Din gibi kutsal bir konunun her tiirlii ge<;im ve se<;im 
endi§esinin iistiinde tutulmas1 memleketimizin yiiksek menfaatleri 
bak1mmdan gereklidir. Zaten manevi tedaviye muhta<; temiz kalpli 
Nurcu vatanda§lanm1zm yarasma merhem aramak yerine, onlan 
dertleri istikametinde te§vik etmek dogru bir yol olamaz. Diger yan
dan bu gibi problemleri olan vatanda§lanmm ciizzamh gibi telakki 
etmek ve onlan sindirmege <;ah§mak da <;1kar yol degildir ve meseleyi 
<;ozmekten uzaktir. Bunlan yapmak yerine elele verip diiriist, bilgili 
ve uyamk din adamlanm <;ogaltmaga <;ah§abiliriz. Dini aynhg1 on
leyici konferanslar diizenliyebiliriz. Yetkili kimseler tarafmdan yaz1-
lacak dini eserleri vatanda§lanm1za ucuz fiatla veya bedava dag1ta
biliriz. 

Bizim Nurculugu islamiyet aftsindan ele~tirmemize gelince : 

1- Her §eyden once Said Nursi kendi sozlerinin degi§tirilemiye
cegini, kitaplanm kendisinin yazmad1gm1, kendisine yazdmld1gm.1 
ve Risale-i Nur'un kendi mah olmad1gm1 ileri siirmii§tiir. Bazan da 
"Bana manen ihtar edildi ki" gibi ifadeler kullanmt§tlr. Said Nursi'
nin eserlerinde yaymlanan bir <;ok Nur talebeleri mektuplarmda da 
Said Nursi'de insan iistii yetkiler bulundugu ve Risale-i Nur'un 
semavi oldugu ileri siiriilmii§tiir. 

Bizce Nurculugun 1slamiyet bak1mmdan yamld1g1 en onemli 
konulardan birisi budur. Qiinkii 1slam ilahiyatma gore kutsal kitap 
olarak degi§memek vasfi Kur'an'a aittir. 1lham mahsulii olan ifadeler 
degi§ebilir. Fakat vahiy mahsulii olan Kur'an'm metni degi§tirilemez. 
Eger Risale-i Nur degi§mezse vahiy mahsuliidiir demektir. Risale-i 
Nur vahiy mahsulii olunca da Said Nursi'nin Peygamber olmas1 la
z1m gelir. Ger<;ekte ise Hz. Muhammed son peygamberdir. Kur'an 
da son kutsal Kitaptir. 0 halde Risale-i Nur'un degi§memek ve semavi 
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olmak iddias1 yanh§ttr. Bu iddia 1slamiyete aykmd1r ve miisliimanlan 
boliiciidiir. 

2- Said Nursi, Risalelerini bir y1l siiresince okuyamn onlan anla
masa da alim say1lacag1m ileri siirmii§tiir. 

Her §eyden once bu iddia ilmin ve alimin tammma aykmdir. 
Bir §eyi bilmiyen ve anlam1yan kimse, o §eyi bilen ve anl1yan 
sayilamaz. Bir §eyin alimi olmak ogrenmekle, anlamakla ve bilmekle 
miimkiindiir. Said Nursi'nin iddias1 1slamiyet bakimmdan da c;iiriik
tiir. Hz. Muhammed, Kur'an hakkmda onu anlam1yan alimdir de
memi§tir. Yahut yalmz Kur'an okumakla bir insanm bir y1lda alim ola
cagm1 iddia etmemi§tir. Aksine "ilim Qin' de de olsa araym1z" diye bu
yurmu§tur. 1 Yahut "ilim biitiin miisliiman erkek ve kadmlara farz
dir" diye emretmi§tir. 

Said Nursi'nin iddiasma gore Nur Risalelerini anlasm veya an
lamasm bir yil siiresince okuyan "hakikatli bir alim" oluyor. tsla
miyete gore ise Kur'an'1 anlamadan y1llarca okuyan sevap kazamyor 
ve fakat alim olam1yor. 2 

Buna gore Risale-i Nur'un Kur'an'dan daha etkili, daha kutsal 
ve daha iistiin olmas1 laz1m gelir. Qiinkii Risale-i Nur'un, egitim 
ve ogretimde Kur'an'dan daha etkili oldugu iddia ediliyor. 

Goriiliiyor ki Said Nursi bilerek veya bilmiyerek Kur'an'la re
kabete giri§mi§tir. 1slamiyet'e gore Kur'an'dan daha kutsal, daha b::lig 
ve daha manevi bir eser yoktur. Kur'an'm saglamhg1m, tarihi gerc;ek
ligini ve onu getiren son Peygamberin ahlaki faziletini bugiin bir c;ok 
miiste§rikler bile kabul etmek zorunda kalmi§lardir. Risale-i Nur'un 
iddias1 yanl1§tir. Kur'an'a ve 1slamiyet'e aykmdir. 

3- Said Nursi, Nur Risalelerinde kendisinin keramet ve ilham 
sahibi oldugunu da iddia etmi§tir. Ornegin Eski§ehir hapishanesinde 
bulundugu ·s1rada Lise'niri avhisunda birbirleri ile danseden kiz og
rencilerin giiya 50-60 yil sonraki halini gordiigiinii ve onlan cehennem 
zebanileri olarak mii§ahede ettigini ileri siirmii§tiir. Said Nursi'nin 
diger bir keramet iddias1 da §Udur: Ilgaz daglarmda miiridi Siiley
man'l2. dola§Irlarken az1klan bitmi§. Ac1km1§lar. Tam o sirada bir 
agacm dah iizerinde bir ekmegin kendilerine baktigm1 gormii§ler. Bu 
ekmegi 3 giinde zor bitirmi§ler. 

1 Bu hadisin saglamhg1 iizerinde tereddiit olmu§ ise de hadis manaca dogrudur. 
2 Kur'an okumak ~ok sevaptlr. Fakat anlamadan Kur'an okumakla alim olunamaz. 
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Diger bir ornek daha verelim: Bir giln Said Nurst mangalm ba
§mda otururken mangaldan 2 ate§ luv11c1m1 sH;ramI§ ve kaybolmu§. 
Said Nursi ate§in ni<;in gazaba geldigini merak etmi§. Ertesi giinil iki 
tanmmI§ Nurcunun birbirleriyle danld1klanru ogrenmi§. Ate§in 
bu yilzden gazaba geldigini anlamI§. 

Yine Sai_d Nurst eserlerinde Kur'an hakikatlerini bildirmege 
kendisinin namzet oldugunu, kendisine manevi ihtarlar yapild1g-tm 
ima etmi§tir. Boylece de ilham ve keramet sahibi oldugunu anlat
m,ak istemi§tir. 

Bu iddialar 1sla_miyet a<;1smdan gilvenilir deliller olarak kabul 
edilemez. Bir kez herhangi bir velt keramet sahibi olsa bile eserlerinde 
bunu ilan etmemelidir. Baz1 !slam bilyilkleri keramet gosterenlerin 
durumunu kadmlarm adet ge<;irmesine benzetmi§lerdir. Keramet 
sahibi kerametini gizlemege <;ah§mahdir. Qiinkil kerametin ilam 
ogilnmedir. Ogiinme ise kibire vanr. Kibir ise en btiyilk gilnahlardan 
biridir. 

Diger yandan ilham sahibi veHlerin her zaman bulunabilecegini 
biz de kabul ederiz. Fakat 1slamiyette ve i<;tihatta ilham bir delil 
olamaz. Qiinkil ilham sabit degildir. Degi§ebilir. Peygamberler aki
betlerinden emin olabilirler ve fakat veliler emin olamazlar. Yilksek 
manevi derecelere yilkselip sonradan sap1tan ve gurura kap1lan kim
seler <;oktur. Bana inanmazsamz, Gazzali'nin 1hya Ulum ad- Din 
adh eserinin Kitab al- Gurur bolilmilnil okuyunuz. 0 zaman bu 
ger<;egi daha iyi anlarsm1z. 

Ger<;ek veliler, kerametlerini ilan etmezler, gizlemege <;ah§trlar. 

Demek oluyor ki keramet ve ilham iddiasmda bulunmak ve bun
lan !slam alemi i<;in kesin deliller gibi gostermek her §eyden once 
1slamiyetin ruhuna aylundir. 

4- Nurcu eserlerde Nur Risalelerinin Kur'an'm tefsiri oldugu 
soylenmi§tir. Bunu tefsir ilmi bak1mmdan kabule imkan yoktur. Qiln
kil Nur Risaleleri tefsir kurallarma uyulmaks1zm hayali olarak yazil
mI§tlr. Hz. Muhammed tefsir kurallarma uymaks1zm keyfi olarak tef
sir yapanlar i<;in "kim Kur'an'1 kendi arzu ve goril§ilne gore tefsir 
ederse kafir olur" diye buyurmu§tur. Kur'an elbette tilrk<;eye mealen 
<;evrilebilir ve yetkili kimseler tarafmdan tefsir edilebilir. Fakat Ri
sale-i Nur gibi degil. 

Belki Nurcu idareciler derler ki "Risale-i Nur keyft bir tefsir 
degildir. Her tilrlil ki§isel arzudan s1ynlarak yazilmI§tlr." Onlarm 
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bu dii§iincelerine kar§l deriz ki tarafs1z bir tefSirde "Allah goklerin ve 
yerin nurudur" anlamma gelen ayetteki "Nur" kelimesi Said Nursl'ye 
ve Nurculuga delil olarak tefsir edilemez. Edilirse tefsir keyfi olmU§ 
olur. Kur'an-1 Kerim'de_ Said Nursi'nin bulundugunu, 20-30 ayetin 
Nurculuga i§aret ettigini iddia etmek kadar sac;ma bir §ey olamaz. 
1300 kiisur yildir yaz1lan hie; bir tefsirde boyle bir iddiaya raslanma
mi§tir. Said Nursi kendisini ve Nurculugu Kur'an'a nisbet etmekle 
1slamiyet bakimmdan agir bir sorumluluk altma girmi§tir. 1§in ic; 
yiiziinii bilmeden nurcu olan vatanda§lanmm bizim ac;1klad1g1m1z 
bu gerc;egi ogrendikten sonra derhal Nurculuktan aynlmalan gere
kir. Gerc;ek slamiyet Kur'an ve siinnet'in yoludur. Nurculuk bir c;ok 
noktalarda 1slamiyetten sapmi§tir. 1slami gerc;egi Said Nursi'nin 
eserlerinde degil, Hz. Muhammed'in yolunda arayahm. 

5- Nur Risalelerinde gec;en diger bir iddia da Said Nursi'nin 
ve Nurculugun Hz .. Ali'nin sozde Calcalutiyye adh eserinde haber 
verili§idir. Her §eyden once haber verelim ki Hz. Ali'ye nisbet edilen 
sozii gec;en eser ba§ka biri tarafmdan yazilmi§tlr: Soziine giivenilir 
yazarlann belirttigine gore Hz. Ali boyle bir eser veya kaside yazma
m1§t1r. 

Aynca §Unu da belirtiriz ki Calcalutiyye'de gec;en "Siracun-Nur" 
ifadesiyle "Risale-i Nur" 'un ebcet hesab1 bakimmdan yakmhklan, 
Nurculugun Hz. Ali tarafmdan dogruland1g1 anlamma gelmez. Bu 
gibi benzetmeleri 1slami ve ilmi bak1mdan delil olarak kabul edemeyiz. 
Batiniler de bu gibi benzetmelere ve hesaplara dayanarak Hasan 
Sabbah'm Hz. Muhammed'in vekili ve temsilcisi oldugunu, onun 
her tiirlii giinah i§lemekten uzak bulundugunu ileri siirmii§lerdir. 
Boylece bir c;ok miisliimanlar arasma ikilik sokmu§lar ve kanh harplere 
sebep olmu§lardir. 3 

6- Nurculugun hurufiligine gelince: Hurufilik harflerden batini 
anlamlar c;1kararak asils1z iddialarda bulunmaktir. Batmiligin bir c;ok 
kollan kiiltiirsiiz topluluklan kandirmak ic;in bu yola ba§vurmu§lar
dir. Bir takim hurifiler de baz1 ifadderdeki harfleri ebcet hesabiyle 
hesaphyarak keramet iddiasmda bulunmu§lardir. Yahut zihinleri 
§a§irtacak olaganiistii haberler vermege c;ah§ffil§lardir. 20. yiizyilda 
hie; bir ilmi delile dayanmaks1zm yap1lan bu gibi iddialara inanmak 
giili.i.nc;tiir. Said Nursi eserlerinde zaman zaman bu yola ha§ vurmu§ 
ve kendi fiillerini esrarengiz bir §ekilde gostermege c;ah§ffil§tlr. Esas1 
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Batmilikten gelen Hurifiligin 1slamiyetce kabulii imkans1zdir. Kur'an, 
fal, iifiiriik, sihir ve tesadiifi hilelere kar§idir. 

7- Nurculuk, Risale-i Nur'u Kur'an'm i'caz1 ve mu'cizesi gibi 
gostermege c;ah§ml§tir. Bunu islamiyet yoniinden nas1l kabul edebi
liriz? Kur'an'm en biiyiik mu'cizesi bizzat Kur'an'dadir. Kur'an'm 
mucizesi belagatmda, fesahatmda ve ilahiligindedir. Kur'an'da kalem 
olarak agac;lann, miirekkep olarak sularm Kur'an gibi ilahi bir eserin 
yaz1lmasma yetmiyecegi belirtilmi§tir. Kur'an'm benzerinin §imdiye 
kadar yazilamad1g1 bir gerc;ektir. 1§te Kur'an'm en biiyiik mu'cizesi 
de taklit edilemeyi§idir. 0 halde biz Risale-i Nur'u Kur'an'm muci
zesi olarak kabul edersek, Kur'an'a di§ardan mucize isnat etmi§ 
oluruz. Bu ise Kur'an'1 eksik gormek, onu di§ardan bir mu'cize ile 
tamamlamak demektir. Halbuki Kur'an'm kendi di§mda hie; bir 
mucizeye ihtiyac1 yoktur. Eger ihtiyac1 olursa kutsalhg1 yaralanm1§ 
olur. Hem Risale-i Nur'u, Kur'an'm mucizesi olarak kabul 
edersek §6yle bir anlam c;1kar: "1300 kiisur senedir Kur'an'm muci
zesi eksikti. Bi.mu Said Nursi'nin eserleri olan Risale-i Nur tamamlach". 

Biz boyle bir sonuca varan hie; bir iddiay1 kabul edemeyiz. Eder-. 
sek 1slamiyetten aynlm1§ oluruz. 

Risale-i Nur'un Kur'an'm mucizesi gibi gosterilmesi 1slami 
gerc;eklere aykmdir. Bu, manevi bakimdan c;ok agir sorumlulugu ge
rektirir. ~~:J.en ve anlamadangerc;ekten dogru yolsanarakN urculuga 
girmi§ bulunan vatanda§la_nm1z de!Jial tovbe etmelidirl~r. _Dagru 
yof-Nurculuk degil, tslamiyettir. ---------- -- - ---- - -----

8- Nurcu idareciler, Said Nursi'nin Hz. Muhammed'in siinnetle-
rine harfi harfine uydugunu da iddia etmi§lerdir. Fakat gen;ekte 
Nurculugun kurucusu Hz. Muhammed'in siinnetlerine uymak ic;in 
b6yle bir titizlik gostermemi§tir. Ornegin Peygamberimiz sakal b1-
rakm1§tlr. Said Nursi ise b1rakmam1§tlr. 

Hz. Muhammed Cuma namazma gitmi§tir. Said Nursi ''1nsan
lardan tavahhu§ ediyofum" diyerek Cuma namazlarma gitmemi§tir. 
Boylece de insanlardan i.irktiigiinii ve onlar arasma kan§maktan ho§
lanmad1g1m anlatmak istemi§tir. 

Bir kez Cuma namaz1 bi.iyiik farzlardan biridir. 1nsanlardan 
iirkiiyorum diyerek bu ibadetten kac;mmak 1slamiyetc;e kabul edi
lemez. 

Aynca Hz. Muhammed insanlardail uzak degil, onlar arasmda 
ya§amay1 sec;mi§, onlann Ahiret ve diinyaya ait giic;liiklerini yenmege 
c;ah§ffil§tlr. 
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Demek oluyor ki Nurculugun kurucusu Said Nursi'nin Hz. Mu
hammed'in siinnetlerine harfi harfine uydugu iddias1 gen;ege uygun 
degildir. Bu, Nurculugun giiciinii artirmak ve onun yayilmas1m ko
layla§tlrmak ii;in uydurulmu§ olsa gerektir. 

g- Evlenme konusunda da Said Nursi Hz. Muhammed'in 
siinnetine aykm hareket etmi§tir. 

Hz. Muhammed evlenmi§tir. Said Nursi evlenmemi§tir. 

Fakat bizim bu konuda asil iizerinde durmak istedigimiz nokta, 
Nurculugun boliicii faaliyetidir. Risale-i Nur'da, Nur talebelerinin 
mecburiyet olmaymca evlenmemeleri, eger yuva kurmak gerekirse 
blr Nurcunun bir Nurcu bayanla evlenmesi tavsiye edilmi§tir. 

Bu tavsiye !slam hukukuna aykmdir. Bir miisliiman, hiristiyan bir 
kad1nla bile evlenebilir. Dinimiz bunda sakmca gormiiyor. Kald1 ki bir 
miisliimamn, nikah dii§en miisliiman herhangi bir kadinla evlenebile
cegi lslami geri;eklerdendir. Geri;ek boyle oldugu halde, Nurcunun an
cak Nurcu ile evlenmesi §arti, Miisliimanlan boliiciidiir. Bu, !slam hu
kukunu taassuba ve gerilige gotiirmek i;abas1dir. Peygamberimiz "ko
layla§tmmz, giii;le§tirmeyiniz, miijdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" diye 
buyurmU§tur. Buna ragmen Nurculugun lslamiyeti ve ozellikle evlen
meyi s1mrlandinc1 engelleri dinimize aykmdir. Hz. Muhammed'in 
yukardaki emri de bu aykmhg1 ai;1ki;a gosteriyor. 

Aziz N urcu karde§im, geri;ekten din yolunda i;ah§mak ve lsla
miyeti aramak istiyorsan, Kur'an'1 ve hadisleri dinlemelisin. !slam 
dininin en biiyiik kaynag1 bunlardir. lslamiyetin dogu§undan 1300 

kiisur y1I sonra gelmi§ bir Fani lslamiyet demek olamaz. Oyle bir 
Fani ki Nur Risalelerinde lslamiyet, siinnet-i seniyye, Kur'an hakikat
leri derken dinimizi bOlmege yelteniyor. lslami geri;ekleri kendi 
eseriyle golgelemege i;ah§iyor. Hatta bazan kesin lslami geri;eklere 
ai;1ki;a kaq1 koyuyor. Tarihte !slam dinini bOliicii bir i;ok sap1k mez
hepler i;1km1§tlr. Bunlann hepsi de Kur'an ve Hz. Muhammen'in 
izinde olduklanm iddia etmi§lerdir. Hii; bir sap1k mezhebin ve sap1k 
cereyamn kurucusu saptig1m kabul etmez. Aksine kendinde ilahi giii;ler 
gorerek, naslan kendi anlayi§ma uydurarak ve lslamiyetin bayrak
tan oldugunu ileri siirerek mezhebini geni§letir. Eger soziin uzamasm
dan i;ekinmeseydim size tarihte bir i;ok sap1k mezhebin kuruculanmn 
yaptiklarmdan anlat1rd1m. Burada ornegimiz Nurculuktur. Nurcu
lugu ele§tirdiki;e lslamiyetten ne kadar uzaklara gittigini goriiyoruz. 
Aziz karde§im senin dini ve vicdani gorevin, Nurculukla ilgilenenlere 
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bu uzakla§may1 a1_;1klamandir. Bunu yaparsan 1sla.m dinine en biiyiik 
hizmetlerden birini yapml§ olursun. 

10- Nurcu idareciler, Said Nursi'nin miiceddit oldugunu da 
ileri siirerler. Ger<_;i her yiiz y1lda bir miiceddidin gelecegine dair bir 
hadis de rivayet edilmektedir. Bu hadisin gere1_;ekligi iizerinde baz1 
muhaddisler tartt§malar yapmt§lardir. Fakat biz hadisi ger<_;ek saya
rak Nurculugun iddias1ru <_;iiriitecegiz: 

Her §eyden once bilmek gerektir ki miiceddit yenileyici demektir. 
Acaba Said Nursi 1slamiyette hangi gii<; problemi 1_;6ziip yeniledi? 
Bunu bilmek isteriz. Miiceddit dinde temel pirensipleri <_;ignemek
sizin akil ve §eriattan faydalanarak 1_;agm gii<_;liiklerini <_;ozen zattir. 
Said Nursi ise gii<_;liikleri 1_;6zme yerine gii<;liikler 1_;1karm1§tlr. Yeni 
hi<; bir fikir getirmemi§tir. Hatta 1_;ag1m1zm <_;oziim bekliyen bir <_;ok 
problemleri ile ugra§acak yerde bir 1_;ok temel islami ger<_;ekleri 
dar ve islamiyetin ruhuna aykm bir zihniyetle kaleme almi§tir. 
Said Nursi Kur'an'da haber verilmi§ olabilir mi? Risale-i Nut, Kur'
an'm mucizesi sayilabilir mi? Nur Risaleleri metni degi§tirilemiyen ve 
semavi olan bir eser sayilabilir mi? Bir miisliimanm herhangi bir 
miisliimanla evlenmesini onleyici tavsiyeler yap1labilir mi? 1nziva 
hayat1 1slami bak1mdan benimsenebilir mi? Cuma namazma git
memek tercih edilebilir mi? Hayir bunlarn hi<; biri 1slamiyet bak1mm
dan yapilamaz. Bunlan yazan, savunan ve te§kilatma yayan kimse 
miiceddit olmaz. Yukandaki sorulan <_;ogaltmak miimkiindiir. Fakat 
anlayana bu kadar yeter sanmm. 

Belki baz1 Nurcu idareciler derler ki Said Nursi miiceddit degil, 
mii<;tehittir. 

Bu iddiaya kar§l deriz ki miiceddidin ve mii<_;tehidin amac1 bir 
olmahdir. Tarihte bir <_;ok se<_;kin mii<_;tehitler yeti§mi§tir. Bunlar, 
Kur'an ve siinnette bulamad1klan hususlar i1_;in akil ve kiyastan 
istifade ederek gorii§ler beyan etmi§lerdir. Onlarm gorii§leri islami
yetin genel kurallanna aykin da olmamt§tlr. Ebu Hanife, ~afii, 

Malik ve Ahmet b. Hanbel biiyiik mii<_;tehitlerdendir. Daha sayilan 
pek <_;ok olan ger<_;ek mii<_;tehitler gelip ge<_;mi§tir. Fakat bunlar kendi 
prensiplerini a1_;1klam1§lardir. Yani i1_;tihat sahibinin fik1h usiiliinde 
koydugu baz1 prensiplerin bulunmas1 gerekir. Ornegin Ebu Hanife, 
Kur'an ve siinnetten sonra icma ve k1yas1 prensip olarak kabul etmi§
tir. Said Nurst prensipler koymak §6yle dursun fikhi hi<; bir kan§ik 
problemi 1_;6zememi§tir. Kur'anm ger<;ek tefsiri dedigi Risale-i Nurda 
f1khi meseleleri ihmal etmi§tir. imanla ugra§iyor goriinmii§tiir. Ger-
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<;ek miic;tehid c;agmm muhtac; oldugu f1khi meseleleri nas1l ihmal 
edebilir? 

l§te aziz okuyucum biitiin bu sebeplerden otiirii Said Nursi ne 
miiceddit ne de miii;tehit olamaz. 

11 - Said Nursi, eserlerinde Avrupa'nm ilim ve sanat1m "zir-u 
zeber" ettigini de ileri siirmii§tiir. 0 boylece Avrupa medeniyetini 
altiist ettigini, bu medeniyetin ilmini c;iiriittiigiinii ve bat1h bilgin
lerden iistiin oldugunu anlatmak istemi§tir. Bir vatanda§Irmzm ilim
de Bat1hlardan c;ok ileri gitmi§ olmasm1 gonliim c;ok arzu ederdi. 
Fakat gerc;ek §Udur ki Avrupa medeniyet ve teknik yolunda ilerle
mege devam etmektedir. Said Nursi'nin eserleri bu ilerleyi§i durdura
maIIU§tir. Hem ne sanattan, ne de teknikten bir §ey anlam1yan bir 
kimse nas1l bu alanlarda herkesi yenebilir? 

Belki Nurcu idareciler, derler ki "Said Nursi yukandaki ifadesiyle 
Avrupanm ilim ve medeniyetini taklit etmememiz gerektigini anlat
mak istemi§tir". 

Bu itiraza §6yle kar§Ihk veririz: Dilimizin, Dinimizin, sanatI
m1zm, tarihi kiiltiiriimiiziin ve §erefli mazimizin unutulmasma ve 
inkarma biz de kar§1y1z. 

Fakat l;mnlar ileri medeniyetlerden faydalanmam1za engel de
gildir. Bu giin Avrupa medeniyeti ilim ve. teknikte c;ok iistiindiir. Bu 
medeniyetin iistiinliiklerinden faydalanmaya mecburuz. Hatta ilim 
ve teknikte Bat1hlan da gec;mek en biiyiik amac1m1z olmahdir. Elek
trikten, her tiirlii makineden, uc;aktan, radyodan, telefondan ve has1h 
daha pek c;ok §eyden faydalanmazsak biiyiik amac1m1za dogru nas1l 
yol almz? 

Hem tarihte Miisliimanlar Yunan, lran ve Hint medeniyetinden 
faydalanmad1lar m1? Yunan felsefesini, edebiyatim ve diger kiiltiir
lerini terciime yoluyla ogrenmediler mi? Bir c;ok halifeler saraylarm
da yabanc1 bilginlere de yer vermediler mi? l§te boyle oldugu ic;in 
orta c;agda edebiyatta, t1pta, ziraatta, felsefede ve diger alanlarda 
Miisliimanlar biiyiik bir medeniyet kurmadilar mi? Evet bunlarm 
hepsi oldu. Fakat 12. yiizyildan sonra biz miisliimanlar ilme ve tek
nige c;ok onem veren dinimizin ruhuna gore hareket edemedik. 
~erhlerle me§gul olduk. Dii§iincenin s1mrlanm daraltt1k. T1pki bu
giin Nur Risalelelerinin yapmak istedigi gibi. Dinimiz ic;tihada her 
zaman yer verdigi halde yillardir bunu yapamad1k. En ileri, en son, 
en olgun olan dinimizden faydalanamad1k. 
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Bazilanm1z matbaanm kurulu§Una bile itiraz ettik. 

lslamiyet medeniyeti ve ilmi Said Nursi'den farkh telakki etmi§
tir. Dinimize gore ilim ogrenmek nafile ibadetten daha hay1rhdir. 
llim be§ikten mezara kadar farzdir. Hatta Kur'an'da "bilenlerle bil
miyenler miisavi olurlar mi?" diye buyurulmu§tur. Yiice Tann ken
dilerine ilim ve iman verilenlerin derecelerini yiikseltecegini bildir
mi§tir. Biitiin bu sebeplerle medeniyet konusunda Said Nursi'nin 
fikirlerini kabule imkan yoktur. Ne gariptir ki kendisi de oliimiinden 
once Avrupa medeniyetinin mahsulii bir arabaya binerek seyahat 
etmi§tir. Kendi benligimizi, medeniyetimizi korumam1z elbette §art
tir. Fakat iistiin teknik ve ilimden nerede olursa olsun faydalanmam1z 
dinimiz bak.immdan da gerekli goriilmii§tiir. 

12- lnziva meselesi: Said Nursi eserlerinde insanlardan iirktiigii
nii ve inzivay1 tercih ettigini de yazmt§ttr. 

Islam dinine gore diinya ve Ahiret i§lerinin beraberce yiiriitiil
mesi gerekir. Bunun i<;in Hz. Muhammed "yann olecekmi§ gibi iba
det et, hi<; olmiyecekmi§ gibi diinya i§lerine <;alt§" diye buyurmU§tUr. 
Kur'an'da "insan i<;in ancak <;ah§t1g1 §ey vardir", "Allah'm fazlm
dan ticaret ve kazan<; saglamamzda beis yoktur" mealinde ayetler de 
vardtr. Demek oluyor ki gerek yiice Tann ve gerekse Hz. Muhammed 
insanlarm diinya i§lerini ihmal etmemelerini bildirmi§lerdir. Bu a<;1k 
ger<;ege ragmen Said Nursl'nin inzivay1 ogmesi ve benimsemesi 
lslami olamaz. 

Hem Hz. Muhammed bizzat toplumsal meselelerle de ugra§
ffil§tlr. Bir hakim gibi <;eki§meleri yatl§tlrm1§ veya <;ozmii§, bir mali
yeci gibi biit<;e i§leriyle ilgilenmi§ ve bir kumandan gibi harpler 
idare etmi§tir. Bizzat bu fiilleri ile miisliimanlara giizel bir ornek 
olmu§tur. Her miisliimanm toplamsal olaylarla ugra§mas1 gerekir. ln
sanlardan iirkiip yalmzhgi se<;mek Hz. Muhammed'in siinnetine ay
kmd1r. 

Hem bir an dii§iinelim: Eger 32 .ooo .ooo olan tiirk milletinin 
hepsi i§ini giiciinii birak1p daglara , baglara ve 1ss1z yerlere <;ekilse 
halimiz nasil olur? A<;hk ba§lar, hastalar ila<;s1z ve doktorsuz kahr, gi
yecek ihtiya<;lanm1z kaq1lanamaz olur. Vas1talar i§lemez. Elektrikler 
yanmaz ve nihayet Tiirkiyenin dt§ dii§manlan Tiirkleri idare etmege 
giri§irler. 

Said Nursi biitiin bu sonu<;lan dogurabilecek inzivay1 nas1l olu
yor da benimsiyor, bir tiirlii .anla§ilmaz? Tutulan bu yol, lslamiyetin 
yolu degildir. 
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Nurcu karde§lerim, burada bu kiii;iik etiidiimiin sonuna yakla§
mI§ bulunuyorum. Size Nurculugun ii; ve di§ siyaset bakimmdan ne 
gibi faaliyetler yapt1gm1 bu yaz1mda ele§tirmedim.Nurculugun biit
i;esinden ve di§ memleketlerdeki propaganda servislerinden de soz 
etmedim. Risale-i Nur'un yapt1g1 her yanlt§I soz uzamasm diye yaz
madim. Nurcu idarecilerin bilirki§i raporlarmda tenkit edilen husus
lan Risale-i Nurdan nasil i;1kard1klanm da anlatmad1m. Has1h Nurcu
luk hakkinda bildiklerimizin hepsi bu etiidde yer almad1. Ancak ki
saca 12 hususta Nurculugun 1slamiyetten aynld1gm1 yazmakla yetin
dim. Anlayana bu kadar yeter. Anlamak istemeyen zaten anlamaz. 

Ozellikle nurcu idareciler bizim bu yaz1m1zdan ho§lanmaz. Hat
ta tela§lamr. Belki de temiz kalpli Nur talebelerine bu etiidii okuma
malan ii;in bask1 yaparlar. Fakat bilsinler ki geri;ekleri asla ortemi
yeceklerdir. 

Biz size yanlt§I anlat1p dogruyu gostermege i;ah§tik. Bunu vicdani 
gorev bildik. Sen de vicdani muhasebeni yap. Eger geri;ekten 1slami
yeti anyorsan, Nur Risalelerine degil, Kur'an ve Siinnete uy! .. 
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NURCULUKVEIQYOZO 

Son zamanlarda Nurculuk yurdumuzun onemli bir sorunu 
haline gelmi§tir. Genellikle ilgili ilim adamlan bu ak1mm islamiyeti 
bOliicii mahiyette oldugu kanaatmdadirlar. Diyanet l§lerinin yiik
sek makamlanm i§gal eden se<;kin din adamlanm1z ise bu konuda 
susuyorlar. Sanmm halk1m1z1 birinci derecede ayd1nlatmak gorevi 
bu muhterem zatlara dii§er. Kendilerinden bu ilgi ve hizmeti esirge
memelerini umanz. 

Nurculuk hakkmda kendi kanaatlm1za gelince: Toplad1g1m1z 
vesikalara gore Nurculuk mevcut haliyle lslamiyeti boliicii mahiyet
tedir. Ne var ki Nur §akirtleri dedigimiz kimselerin biiyiik <;ogun
lugu temiz kalpli olup i§in i<; yiiziinii bilmiyorlar. Onlar Nurculugu 
ger<;ek lslamiyet samyorlar. Bu temiz kalpli vatanda§larmuz1 siyasi 
ve ticari zihniyetle istismara <;ah§an Nurcu idariciler vardir. Dine 
susaml§ vatanda§lanm1z, inan<; somiiriiciiliigii metotlariyle kand1-
nlmaga <;ah§ihyor. Oysaki din istisman lslamiyetce biiyiik bir giinah
tir. 

Memleketimizin uyamk ve bilgili din adamlanna ihtiyac1 <;ok-
tur. 

Diger yandan sevmedigi her miisliimana Nurculuk damgasm1 
yaki§tlrmaga <;ah§anlara da rastlanmaktadir. l§iyle giiciiyle ugra§an 
ve Nurculuk te§kilatl ile ilgisi bulunm1yan miisliimanlarm su<_;lan
dmlmas1m asla caiz gormeyiz. 

Nurculuk lslamiyeti boliiciidiir dedik. Evet bu te§kilatm lsla
miyetten aynld1g1m 30 yonden gostermek miimkiindiir. Biz bunlar
dan bazilarm1 s1ralamakla yetinecegiz. 

1- lslamiyet vicdan hiirriyetine onem vermi§tir. "Dinde zorla
ma yoktur" ayeti bunun a<;1k delillerinden birisidir. Biz Allah'm 
birligini, Hz. Muhammed'in son Peygamber oldugunu dil ile ikrar 
ve kalp ile tasdik eden herkesi miisliiman sayanz. Nurcular ise Nurcu 
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olm1yanlara c;irkin gozlerle hakmaktad1rlar. Bu ise hir c;e§it holticii
liiktiir. Hepimiz karde§Ce elele verip ya§iyahiliriz. 

2- Nurcu idareciler "Nurculuk demek 1slamiyet demektir" 
diyorlar. Bunda hana oyle geliyor ki c;ok yamhyorlar. Qiinkii tslami
yete gore hir insan "hen miisliiman degilim" derse dinden c;1kar. 
Fakat hir kimse "hen nurcu degilim" derse 1slamiyet umdelerinden 
hie; hirine aykm hareket etmi§ sayilamaz ve dinden c;1kmaz. 

Goriiliiyor ki dinde Nurculuk ve 1slamiyet aym degeri ta§1m1-
yor. Bir nurcuya gore Said Nursi'yi sevmemek giinahtir. Fakat normal 
hir miisliimana gore Said Nursi dinin ilkelerinden ve imamn ciiz
lerinden hir varhk degildir. Soz geli§i Endonezya'h veya Mada
gaskar'h hir miisliiman Kur'an ve siinnet'e gore amel etse ve Nur
culugu sevmese yine miisliimandir. Fakat hir nurcu idareciye gore 
Nurculugu yermek giinahtir. Has1h hangi ornegi ahrsak alahm Nur
culuk Islamiyet demek degildir. Aksine 1slamiyeti holiiciidiir. Ni
tekim 1lahiyat Fakiiltesi Mezhepler Tarihi Doc;enti Saym Ya§ar Kut
luay "Mezhepler Tarihi yoniinden Said Nursi Ve Nurculuk" 1 adh 
makalesinde Nur Risalelerinin din ve akil W§l sozlerle dolu oldugunu 
ve Nurculugun her haliyle tipik hir firka sayilacagm1 delilleriyle 
helirtiyor. 

Yine Diyanet l§leri Ba§kanhgmca 1964 de yaymlanan "Nurcu
luk Hakk.mda" adh eserde Mii§avere Kurulunun kararlanna istina
den Nurculugun hizipc;ilik olduguna i§aret ediliyor. Biitiin hunlar da 
Nurculugun 1slamiyeti temsil etmekten uzak oldugunu gostermek
tedir. 

3- Said Nursi Sikke-i Tasdik-i Gaybi adh eserinde Tiirkiye'de 
hir giin hilafetin kurulacag1m ima etmi§tir. Nurcularm ha§kam 
hunun tahakkuku ic;in de te§kilatm1 kurmu§tur. Halhuki Hz. Mu
hammed "hilafet henden sonra 30 yildir" diye huyurmu§tur. 

4- Said Nursi akla yiiz c;evirmi§, her §eyin Risale-i Nur'u oku
makla c;oziilecegini sanmI§tir. Kur'an'da ise hir c;ok ayetler insanlan 
dii§iinmege c;agirmaktadir. Hz. Muhammed "ic;tihad edip dogru 
sonuca varan ic;in iki, ic;tihat edip hataya dii§en ic;in hir ecir var" 
diyerek dii§iincenin onemine i§aret etmi§tir. !slam hiiyiikleri rey ve 
kiyas1 hir delil kahul ederek 1slamiyetin hir ilerleme dini oldugunu 
ishat etmi§lerdir. Nurculuk ise 1slamiyeti dondurmaga c;ah§mI§tir. 

l - Bak: Y. Kutluay, Mezhepler Tarihi Yonilnden Said Nursi Ve Nurculuk, 1slam 
Tetkikleri Enstitilsil Dergisi ic,:inde, s. 220-225, C. III, cilz: 3-4 1stanbul 1966. 
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5- Said Nursi, Nur Risalelerinin degi§tirilemiyecegini, onu ken
disinin yazmad1gm1, kendisine yazdmld1gm1 iddia etmi§tir. Kutsal 
kitap olarak degi§memek vasfi Kur'an'a aittir. Kur'an ise vahiy 
mahsuliidiir. Nur Risaleleri degi§mez diye iddiada bulunmak onu 
vahiy olarak ilan etmek demektir. Bu ise ac;1kc;a islamiyetten aynl
maktir. 

Eger bir Nurcu idareci itiraz ederek "Said Nursi baz1 eserlerinde 
de ibarelerin degi§tirilmesine izin vermi§tir" derse ona cevab1m1z 
§Udur: Bu kadar yiicelttiginiz kimse nasil oluyor da bir yerde sozlerim 
degi§mez diyor, diger bir yerde ise onlarm degi§tirilmesine izin veri
yor. Bu ac;1k bir c;eli§me degilmidir? 

6- "Allah yerin ve goklerin nurudur" mealindeki ayette gec;en 
"Nur" kelimesini Nurculuga delil saymak ise diger bir boliiciiliiktiir. 
Hic;bir ciddi miifessir ayette gec;en "Nur" soziiniin Said Nursi'ye veya 
Nurculuga delil oldugunu soylememi§tir. Said Nursi, te§kilatmm 
tesirini artirmak ic;in bOyle keyfi tefsir yapml§tir. Hz. Muhammed 
ise "kim Kur'an'1 kendi keyfi gorii§iine gore tefsir ederse kafir olur" 
diye buyurmu§tur. 

7- Said Nursi'nin hurufiligi de vard1r. Hurufilik ise Kabalizm
den gelen ve Batinilik tarafmdan 1ran tesirleriyle geli§tirilen bir ak1m
dir. Fazl Allah al-Hurufi de Hurufilik tarikatm1 kurmu§ ve kendisini 
bir peygamber olarak ilan etmi§tir. Hatta Kur'an'da gec;en "fazl" 
kelimesinin kendisine i§aret ettigini ileri siirmii§tiir. 

1§te Said Nursi'nin benimsedigi Hurufilik boyle bir ak1mm sonu
cu olarak geli§mi§tir. Said Nursi harfleri ebced hesabma vurarak an
lamlar c;1karmaktan c;ekinmemi§tir. Kur'an ise her tiirlii tesadiifi 
hile ve aldatmalara kar§idir. 

g- Said Nursi keramet iddiasmda bulunmu§ ve bunlan gerc;ek 
delillermi§ gibi kitaplarmda ilan etmi§tir. Oysaki gerc;ek veliler ke
rametlerini gizlemege c;ah§irlar. Qiinkii kerameti ilan etmek kibre 
vanr. Hem keramet Allah'm baz1 §ah1slara verdigi bir lutuftur. 
1slami bir delil sayilamaz. 1slamda ilham hukuki bir delil olarak 
kabul edilmemi§tir. Veliler sonlarmdan emin olamazlar. Ancak pey
gamberler sonlarmdan emin olurlar. 

10- Said Nursi'nin kurdugu Nurculugun bir te§kilat tarafmdan 
yonetildigini soylemi§tik. Gerc;ekten durum oyledir. Qiinkii bilirki§i 
raporlarmda tenkid edilen klSlmlar Nurculuk kitaplarmdan c;1kanl
maktad1r. Hem di§ memleketlerde bastmlan baz1 Nurcu bro§iirler 
Tiirkiyeye yollanmaktadir. Nurculugun bir kolunun irkc;1hk yapug1 
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da bir gen;ektir. Said Nursi'nin eski ad1, Said al-Kiirdi idi. Cumhuri
yetten once Said Nurst faal bir politikac1 roliinii oynuyordu. Cum
huriyetten sonra hiikiimetc;e takip edilince metot degi§tirdi. Onun 
kurdugu te§kilat gizli gizli geli§erek bugiinkii hale geldi. 

SONUQ 

Bugiin Nurcu idareciler memleket biitiinliigiinii korumaga c;a
h§tiklanm, dini savunduklanru ve boliicii ideolojileri onleme niyetin
de olduklanm iddia etmektedirler. 

Gerc;ekte ise irkc;1hk yapmak suretiyle memleketi ikiye ayirmak 
gayreti bir klSlm Nurculardan gelmektedir. Gerc;i Said Nurst son 
zamanlarda yazd1g1 eserlerinde irkc;1hktan vaz gec;tigini bildirmi§tir. 
Fakat onun daha once yazd1g1 irkc;1 eserler yeniden bas1hp piyasaya 
gizli gizli siiriilmektedir. Baz1 dogu vilayetlerinde Nurculuk te§kilat1 
ba§ka akimlarla elele c;ah§maktadir. 

Dini savunmak ve dini kuvvetlendirmek iddiasmda olan Nur
culuk gerc;ekte islamiyeti ve miisliimanlan boliiciidiir. Bilerek veya 
bilmiyerek bu akim bu istikamette h1zla ilerletilmektedir. Nurculugun 
bu tutumu bir c;ok temiz ve diiriist insanlarm da goziinden kac;mak
tadir. Gerc;ekte Nurculuk 1slamiyetten aynlan gorii§leriyle boliicii
diir. Bu ak1m dar tutumuyla maneviyata susarm§ insanlan zayiflat
makta ve ikiye ayirmaktadir. 

~iiphesiz ki bu gibi b6liicii faaliyetlerden vaz gec;mek memleke
timizin yiiksek menfaatleri ic;in gereklidir. 20. yiizyilda Tiirkiye
m.izde din istismanrun bulunmas1 c;ok ac1khdir. 

Gerc;ekten 1slamiyeti arayanlar ic;in ba§ vurulacak kaynaklar 
Kur'an, Siinnet, icma ve ak1ldir. Dinimizde sozii gec;en kaynaklar 
yerine Nur Risalelerine uymak zorunlulugu yoktur. Hatta mevcut 
haliyle Nurculuga girmek agir dint sorumlulugu gerektirir. 
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ALEViLtK 

Alevilik Hz. Ali'yi a§m. derecede sevmekten 'dogmu§tur. Hz. 
Ali sevgisi heniiz Hz. Muhammed'in oliimiinden sonra bir las1m miis
liimanlar arasmda h1zla yay1ld1. Hz. Ali'nin birinci halife se<;ilmemesi 
baz1 kimseler i<;inde iizgiinliikler dogurdu. Ger<;ekte ise Hz. Ali bile 
Hz. Ebu Bekr'e biat etmi§ti. Fakat Hz. Ali'nin Peygamberin damad1 
olmas1, sava§larda biiyiik yararhklar gostermesi v;e "ben kimin mevlas1 
isem Ali de onun mevlas1dir" anlammda bir hadisin de rivayet edil
mesi hilafet meselesinde baz1 kimseleri memnun kilmad1. 

Hz. Ali halife olmadan biraz once ona kaq1 fazla sevgi besli
yenler, baz1 siyasi hadiselerin de etkisiyle huzursuz_luklar <;1kardilar. 
Onun halifeligi sirasmda da bu huzursuzluklar devam etti. Ozellikle 
Abdullah b. Sebe bu huzursuzluklarm ba§ kaynag1 oldu. Neticede 
Hz. Ali onu Medain'e siirgiin bile etti. 

Bu giin !slam Mezhepleri tarihinde Sebeiyye dedigimiz bir 
mezhep bile mevcuttur. Bunlar Hz. Ali'nin ilahhgm1 ileri siirdiiler. 
Bu yiizden bizzat onun tarafmdan da cezalandmld1lar. 

Sebeiyye'nin bugiinkii Alevilerle bir ilgisi yoktur. Ancak a§m 
derecede Ali sevgisinde uyu§an bir <;ok mezhepler mevcuttur. Bun
lardan bir tanesi de Batmiliktir. Batmiler Peygamberin biiyiik ve 
kii<;iik giinahlardan uzak bir imam tayin etmesi gerektigine inandtlar. 
Hz. Ali'nin gizli ve a<;1k emirlerle imam tayin edildigini sand1lar. 
1mametin ancak Ali evlatlan arasmda devam edecegini iddia et
tiler. 

Hied 2. yiizy1lda tohumlan atilan Batmiler H. 3. yiizy1lda te§· 
kilatlamp ordular bile kurdular. Her ayeti ve her hadisi tevil ederek 
kendi davalarma uygun batmi anlamlar <;1karmaga <;ah§tilar. Bu 
sebeple de Bat1niyye diye adlandmldtlar. Batmiler zamana ve zemine 
gore degi§ik adlar altmda faaliyet gosterdiler. Talimiyye, Bebekiyye, 
Karam1ta, Muhammire, Hurremdiniyye, 1smailiyye, Nizariyye, Me-
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lahide, Nuseyriyye, Maziyariyye ve Hurremiye kelimeleri Batmilerin 
s;e§itli adland1rlar. 1 

Bu firkalar genel gorii§lerde uyu§makla beraber baz1 6zelliklerde 
aynhrlar. Ornegin lsmailiyye mezhebi bu giin dahi ya§amakta olup 
eski Batmilerden bir c:;:ok balomlardan aynlm1§lard1r. Ancak bir s1-
ralar Aga Han'1, §imdi de Kerim Han'1 giinah i§lemiyen imamlar 
olarak tammi§lardir. Temel prensiplerde eski Batmiligin etkisinden 
kurtulamami§lardir. 

Bu giinkii Aleviler de Ali sevgisinde Batmilikle uyu§makla bera
ber, tamamen ayn bir 6zellik arzetmektedir. Bunlar Miisliiman 
olduktan sonra baz1 bakimlardan eski tiirk dininin etkisinden kurtula
mami§lardir. Tiirkler nasil lom1z is;erlerse, bunlar da alkolden ho§
lamrlar. Hatta kadm-erkek bir araya gelerek- terbiye c:;:ers;evesi ic:;:inde 
demlenirler. Nefes okurlar, saz c:;:alarlar. Kuvvetli niikteleri vardir. 
~akadan ve espri yapmaktan ho§lamrlar. 

Aleviler Hz. Muhammed'in son Peygamber ve Hz. Ali'nin de 
son veli oldugunu soylerler. Aleviligin baz1 kollan da "Muhammed 
Ali" adlanm beraber kullamrlar. Hatta Cebrail'in vahiy getirirken 
yamlarak manevi emaneti Hz. Ali yerine Hz. Muhammed'e sundu
gunu soyliyenlere bile raslamr. Fakat Aleviler Hz. Muhammed'e 
saygi beslerler. Bunlar oymak ve o~aklara aynhrlar. Dini ba§kanlan 
"dede" diye adlandmhr. Aynca ocaklar da vardir. 

Biitiin Aleviler Hz. Ali neslinden olan 1 2 imama c:;:ok sayg1 bes
lerler. Bu 12 imamm isimleri §unlardir: Ali b. Ebi Talib, Hz. Hasan, 
Hz. Hiiseyin, Zeyn al-Abidin, Muhammed Bakir, Cafer as-Sadik, 
Musa Kaz1m, Ali R1za, Muhammed Cevvad, Ali Hadi, Hasan al
Askeri ve Muhammed al-Mehdi, 

Batmilerde ve Nurcularda oldugu gibi Alevilerde de harflerden 
ozel anlamlar c:;:1karma usulii yaygmd1r. 

Bunlar ayinlerini genel olarak dedelerin evinde bulunan salon
larda yaparlar. 

Bunlara gore Hz. Muhammed Uhud sava§mda yaraland1gi za
man, Cebrail gehni§ ve Ali'yi c:;:agir demi§. 0 da "nad-1 Ali" 'yi oku
mu§. Bunun iizerine Hz. Ali gelmi§ ve biitiin puta tapan dii§manlan 
k1hc:;:tan gec:;:irmi§. 

Aleviler yatirlara ve erenlere c:;:ok onem verirler. Ermi§ oldugunu 
sand1klan kimselerin mezarlanm ziyaret ederler. Her yatmn belli 

1 Batmilik hakkmda daha geni~ bilgi ii;in "Gazzali Ve Batmilik" adh eserimize balamz. 
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baz1 hastahklarm tedavisine etki yapt1gma ve ozellikler ta§1d1gma ina
mrlar. 

Bunlar dostluga <_;ok onem verirler. Qok misafirperverdirler. Kii
<_;iik dostluklan biiyiitiirler. Biiyiik sayd1klan kimseleri kendilerine 
nisbet ederler. 

Alevilerde kii<_;iiklerin biiyiiklere sayg1 gostermesi esasma dayanan 
s1k1 bir egitim sistemi vardir. 

S1k s1k birbirlerini ziyaret edip· sohbet ederler. Ab-1 kevser arum 
verdikleri ayini yaparlar. 115ki i<_;meyi ihmal etmezler. Bazan da 
saz 15ahp sema yaparlar. Qabuk kizmazlar. 1yilik yapmay1, i§ bitirmeyi 
severler. Fakat siinnilere kar§I kapahd1rlar. Onlan ayin meclisine ko
lay kolay almazlar. Qiinkii siinnileri Hz. Ebu Bekr, Hz. Omer ve Hz. 
Osman taraftan olarak goriirler. Halbuki siinniler de Hz. Ali'yi sevip 
ona kaq1 <_;ok sayg1 duyarlar. Aleviler ozellikle Muaviye ve Yezidden 
hi<; ho§lanmazlar. 

Aleviler k1zlanmn 12-13 ya§larmda yuva kurmalanndan mem
nun olurlar. Siinnilere k1z vermek istemezler ve fakat onlardan 
k1z ahrlar. 

Alevilerin i<;ki i<_;meleri ve onlarm baz1 kollanmn Hz. Ali'de 
be§er iistii kudretler gormeleri Ehl-i Siinnet inanciyle 15eli§ir. Ehl-i 
Siinnet, Kur'an ve Siinnet'e daha s1k1 baghdir ve bugiinkii 600 milyon 
miisliimamn biiyiik <_;ogunlugunu temsil eder. Ancak burada bir nok
taya dokunmadan ge<_;emiyecegiz. Rivayet halinde Alevilerin mum 
sondiirme ayinleri yapt1klan ve bu ayinlerde cinsi arzularm kandI
nld1g1 soylenir. Bunun ger<_;ekle ilgisi yoktur. Aleviler namus ve §e
reflerine dii§kiin insanlardir. Yukarda soziinii ettigimiz muamele an
cak 1 1. yiizyildan once y~amI§ Batmilerde, Karmatilerde ve Babe
kiyede vard1. Bunlar <_;ok onceden beri tarihe kan§ml§ olaylard1r. 

Memleketimizde son siralarda ba§lar gibi goriinen mezhep mii
cadelesi <_;ok hiiziin vericidir. Bu miicadeleyi koriiklemekte se<_;im 
endi§esine kapilan baz1 siyaset adamlarmm sorumluluk ta§1dig1 
kanaatmday1m. Hepimiz karde§ce ya§iyabiliriz. Nurculugun Cum
huriyet'in kurulu§U ile birlikte te§kilatlanmasma ragmen, Alevi
likten son siralarda soz edilmege b~land1. Bir takim siyaset adamlan
nm Nurculuga sempati duymalanna kar§ihk, baz1 siyasilerin de Ale
vileri kendi saflarma <_;ekmege 15ah§tiklan sezilmektedir. Halbuki Ale
vilik Cumhuriyet devrinde bir ka<_; y1l oncesine kadar son derece pas
sif kalmt§tir. 
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"1slamiyette zorlama yoktur" anlamma gelen ayeti unutmamak 
gerekir. Boylece Kur'an-1 Kerim vicdan hiirriyetine de 6nem vermi§
tir. Eger aksi varit olsayd1 gayn miislim vatanda§lanm1z yiizy1llard1r 
bizimle kader birligi yapma imkamm bulamazlard1. 

Unutm1yahm ki biiyilk devletler az geli§mi§ iilkelerdeki menfa
atlerini devam ettirmek i~in, o memleketlerdeki mezhep kavgalarm
dan faydalanmak istiyebilirler. 1ngilizler 19. yilzyilda Gulam Ahmed 
Kadiyani'yi destekliyerek Hindistan'da Kadiyaniligin geli§mesine 
yard1m ettiler. Frans1zlar Kuzey Afrikada Ticaniligin kurucusu Ah
med Ticani'yi desteklemekten geri durmadilar. Hala 1smailiyye mez
hebinden bilyilk devletlerin gazetelerinde s1k s1k bahsedilir. Halbuki 
biltiln dilnyada ismailiyye mezhebi mensuplannm miktan 1 o milyonu 
ge~mez. Bu konularda ~ok uzun yaz1labilir. Fakat s6zil fazla uzatmak 
istemiyoruz. 

Ancak §U kadanm belirtelim ki din gibi kutsal konulann istis
mar edilmemesi memleketimizin yilksek menfaatlan i~in laz1mdir. 
Hem dinin menfaatlara alet edilmesi bizzat 1slamiyetin ruhuna ay
kmdir. 

Bunlan yapacak yerde dini egitime sistemli bir surette 6nem 
vererek, koylere en az 6gretmen kadar bilgili imamlar yolhyarak 
ve dini tamamen siyaset dl§l tutarak memleketimize hizmet edebili
nz. 
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.HURUFILtK NED1R 

Hurufilik hicri VIII. ve miladi XIV. yi.izy1lm ikinci yansmda 
kurulmu§ bir tarikattu. Esterabad, Irak, Azerbaycan ve Anadolu'da 
yay1lan bu tarikat Fazl Allah tarafmdan kurulmu§tur. Bu §ahsa Fazl 
Allah al-Hurufi de denir. Ki.ilti.irsi.iz halk ki.itlelerini kolayca kandu
masm1 bilen Fazl Allah, kendisini peygamber olarak ilan etti. Kur'an'
da gec;:en "Bu rabbimin faziletindendir", "bu Allah'm fazhdu" ve "Al
lah bi.iyi.ik fazl sahibidir" mealindeki ifadeleri tevile c;:ah§tI. Ayetlerde 
gec;:en fazl kelimesinin kendisine delil oldugunu ileri si.irdi.i. T1pk1 
bu gi.in Nurculugun "Allah yerin ve goklerin nurudur" ayetindeki nur 
kelimesini Said Nursiye delil sayd1klan gibi. 

Fazl Allah ve taraftarlan, her ayeti, her hadisi tevil ederek ve 
harflerden ozel anlamlar c;:1kararak dini ve tabii olaylan ac;:1klad1lar. 
Arap alfebesinin 28 ve farsc;:amn 32 harflerini kendi ac;:1lanndan deger
lendirdiler. 1nsamn Allah'm ki.ic;:i.ik bir benzeri oldugunu soylediler. 
1nsan uzuvlarma da harflere gore anlam verdiler. 

Arapc;:adaki elif harfini buruna, burunun iki tarafm1 iki lam har
fine ve gozleri de ha harfine benzeterek insanm yi.izi.inde Allah yaz1h 
oldugunu iddia ettiler. Muhammed kelimesinin arapc;:a yazih§mdaki 
mim, ha, mim, mim, dal harflerinin toplammm 14 ettigini, 14+ 14 
di.in 28 oldugunu ve bununda arap alfabesinin 28 harfini gosterdigini 
soylediler. Bu 28 harfe, §ehadet kelimesinin a§had (bu arapc;:ada 4 
harftir)'ini ekleyince 32 rakamm1 buldular. Bu 32 saylSl da farsc;:anm 
alfabesine delildir dediler. 

1§te her §eyi tevil edip harflere gore anlam c;:1karma esasma da
yanan Hurufilik, §air Nesimi sayesinde gittikc;:e yay1ld1 ve bu davay1 
gi.idenler Fatih Mehmed II. nin sarayma girmegi bile ba§ard1lar. 
Buna Vezir Mahmud Pa§a ve Fahreddin Acemi §iddetle muhalefet 
ettiler. Neticede Hurufiler ag1r §ekilde cezalandmld1. 

Bayezid 11.'ye kar§I yapilan bir suikast i.izerine bu gibi gizli 
ak1mlar, yeniden §iddetle yasakland1. 

29 



Hurufilik akimlan zaman zaman Usuli, Temennayi, Rumi, 
Penahi ve diger bekta§i-hurufi §airier yard1miyle Anadolu'ya yayil
maga devam ettiler. 

Hurufiligiil etkileri bu giin dahi bir c;ok dini ak1mlarda goriil
mektedir. Bunlara bir ornek olarak Nurculugu verebiliriz. Said 
Nursi, baz1 harfleri ebcet hesabma vurarak ozel anlamlar c;1karm1§tlr. 

Burada bir nokta iizerinde durmadan gec;emiyecegiz: Hurufilik 
tarikat1 ile Hurufilik ak1mlanru tarihi kronoloji bakimmdan birbirine 
kan§tlrmamak gerekir. Yukarda belirttigimiz gibi Hurufilik tarikat1 
XIV. yiizyilda Fazl Allah'la birlikte ba§lamakla beraber, Hurufilik 
akim1, hicri III. /miladi IX. Yiizyilda geli§mege ba§hyan Batmllerde 
ve bunlardan c;ok once de Musevi Kabalistlerde mevcut idi. Buna 
ragmen baz1 yazarlarm Hurufiligi Fazl Allah'm eseri gibi gosterme
leri eksik olur. 

Cabale yahut Kabbale gizli ve mh ilimlerden bahseden ibranice 
bir kitabm ad1dir. Kabalizm dedigimiz akim Tevratm tevil ve tef
sirini, Allah'm devamh surette derece derece tezahiir ettigini ve onun 
geli§tigini savunan ekoldiir. Kabalizm, harflerin ve sayilarm gizli 
anlamlar ta§1d1klanm ve sembolik olduklanm kabul eder. 

Bu ekol, gizli ilimlerden, simyadan ve sihirden de faydalanarak 
baz1 semavi varhklarm tabiat kuvvetlerini etkiledigi dii§iincesini de 
savunmu§tur. Kabalizm, Musevilik felsefesinde en c;iiriik ekoldiir. 
Museviler arasmda yeti§en bir c;ok filozoflar bile Kabalizme kaq1 
olmu§lard1r. Bilindigi iizere miisliimanlar, Hz. 1brahim'e, Hz. Musa'
ya ve Tevrat'a c;ok sayg1 gosterirler. Bu sebeple 1slam Hurufileri bir 
nevi Tevrat'm batmi tefsir ve tevili olan Kabalizm felsefesinden et
kilenmekte sakmca gormemi§lerdir. Halbuki Kabalizm, Musevilerin 
gerc;ek dini gorii§lerini ve Tevrat'm felsefesini temsil edemez. 

1slamiyette zuhur eden Batmiler ise !ran asilh olmakla beraber 
Kabalizmden de faydalanmi§lardir. Kabalistlerin Tevrat1 tevil et
melerine kar§ihk, Batmiler de Kur'an ve hadMeri tevil etmege c;ah§
m1§lard1r. Batmilerde harflerden ozel anlamlar c;1karmak c;ok yaygm 
idi. 

Bunlar, "kelime-i tevhidin 4 kelimeden ibaret olmas1, insanm 
ate§, toprak, hava ve suyun kan§immdan meydana gelmesinin de
lilidir" diye iddiada bulundular. "La ilahe illallah" 'm 7 heceden iba
ret olmas1m, insanm 2 goziiniin, 2 kulag1run, 2 burun deliginin ve bir 
agz1run toplam olarak 7 etmesiyle ac;1kladilar. 
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Arap alfabesindeki dal, zel, ra, za, sin, §lil, sad, dad, ta, za, ayin, 
ve gaym harflerinin toplammm 12 etmesi'ni, 12 huccet (delil) yani 12 

propagandac1 ile izah ettiler. Bu 12 harften 6 tanesinde nokta var, 
diger alt1smda hi<; nokta yoktur. Onlara gore bu demektir ki 12 pro
pagandac1dan altm erkek, altm da kadmdir. Noktah harfler erkekleri 
temsil ederler. Bundan erkeklerin kadmlardan daha kuvvetli ve tis
ttin oldugu neticesine vardilar. 

Batmiler dini emir ve yasaklan da tevilden ka<;mmad1lar. Ba
tmilere gore zekat, malm be§te birini imama vermektir. Yahut gizli 
ilmi, batmi olan kimselere a<;1klamaktir. 

Ha<;: 1mam1 ziyaret edip hizmetinde bulunmakt1r. 

Gustil: Ahdi yenilemektir. 

Cima': Ahdi olm1yana ve kurtulu§ vergisi vermiyene s1rlan a<;
maktir. 

Zina: Gizli ilmin tohumunu kendisinden ahd almm1yan kimseye 
vermektir. 

lhtilam: s1rr1 ehil olm1yan kimseye vermek hususunda dilin acele 
etmesidir. Boyle bir s1rn veren kimsenin gustil ab~esti almas1 veya 
ahdi yenilmesi gerekir. 

Temizlenmek: lmama baglanmak ve diger btittin mezheplerin 
gorii§lerinden s1ynlmaktir. 

Batmilerin bu gibi sap1k tevillerini <;ogaltmak mtimktindiir. On
larm bu gibi fikirlerinin sa<;mahg1 ve lslamiyetten <;ok uzak oldugu 
a<;1ktir. 

Gorillilyor ki gizli dini akimlarda pek <;ok sap1k ve bilim d1§1 
goril§ler yerle§mi§tir. Bu sebeple yalmz Batmiler ve Hurufiler hakkinda 
degil, diger gizli ak1mlar hakkinda da dikkatli olmak gerekir. Ger<;ek 
lslamiyette ise gizlilik yoktur. A<;hkhk vard1r. 
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YAHOVA §AHITLER1 

Bu mezhebin ilk tohumlanru 1874 y1lmda Charles Taze Russell 
att1. Russell, Hiristiyanhga gore baz1 giinahkarlarm Cehennem'de 
sonsuz olarak ceza gormesi gerektigini soyliyenlere kaq1 koydu. Kitab-1 
Mukaddes'e dayanarak yeni bir din anlay1§1 ortaya att1. 

Russell'm dii§iincesine gore, yerin ve gogiin sahibi gen;ek Tann 
olan Yahova'dir. Hiristiyanlarm teslisi yani ii<_;:lii Tann anlay1§1, in
sanlan kandirmaktan ve gerc;egi ifade etmekten uzaktir. Hz. 1sa, Al
lah'm ilk yarat1g1dir. Tann Yahova yer yiiziinde en c;ok 1sa'y1 sevmi§
tir. Bu sebeple 1sa, azizlerin en iistiiniidiir. Yahova, baz1 belirtilerden 
sonra, 1sa'nm yer yiiziinde ve goklerde 1 ooo y1l siirecek bir kiralhk 
kurmasm1 emretmi§tir. 

Yine Russell'a gore 1sa'mn c;arm1ha gerildigi dogrudur. Fakat 
0 sonradan dirilerek goge c;ekildi. 1sa, Y ahova'mn emriyle kiralhg1ru 
kurarak gerc;egin §ahitligini yapacaktir. Yahova'mn emirlerine ve 
1sa'mn kiralhgma uyucak olanlar da Yahova i;;ahitleri'dir. 

Yahova i;;ahitlerinin inancma gore, 1sa'nm ktralhg1 kuruldugu 
zaman, yer yiiziindeki hiikumetler hiikiimsiizdiir. Bu hiikumetler 
dagilmah ve 1sa'mn kiralhgma baglanmahdir. 

Yahova §ahitlerince 1sa'mn kiralhg1mn belirtileri §Unlardir: 
Milletleraras1 c;eki§me, kithk, bula§lCl hastahklarm artmas1, yer sarsm
tilan, Yahova i;;ahitlerine i§kence yapilmas1, bir Milletler Cemiyetinin 
kurulmas1, bu Cemiyetin y1kilmas1 ve bir ba§kasmm kurulmas1. 

Bunlar, inand1klan bu belirtileri dikkate alarak 1sa'mn ktral
hgmm 1914 de ba§lad1gui.1 ileri siirdiiler. 

Yahova §ahitleri, bayraga selam vermezler. Askerlik hizmetini 
yapmak istemezler. Ban§Cl olduklanm soylerler. Biitiin iilkelere ban§ 
getireceklerini iddia ederler. 

Bir mezhep niteligi ta§iyan Yahova i;;ahitleri te§kilatmm ba§ka
m, 1916 yilma kadar Russell idi. Daha sonra da sirasiyle Rut Herford 
ve Nathan Homer Knorr ba§kan oldular. 
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Ba§langu;da Abel, Hz. 1brahim ve Hz. 1sa gibi biiyiik §ahsi
yetleri i<;ine alan te§kilatm son temsilcileri, bu giinkii Yahova ~ahit

lcri'dir. 
Bu mezhep te§kilatmm merkezi Newyork'dadir. Te§kilata maddi 

yard1mlarm <;ogunu "Watch Tower Bible and Tract Society"' kuru
mu saglamaktadir. Bundan ba§ka te§kilata girenler, misyonerleri be
dava barmdirmak ve doyurmak gibi gorevleri seve seve yaparlar. 
Gerekirse para da verirler. 

Bu mezhebe bagh "Allah'm Yeni Diinya Cemiyeti'', propaganda 
i§lerini yiiriitmektedir. 1960 yilmda te§kilatta faaliyet gosterenlerin 
adedi 916332 kadar idi. Propaganda yapacak olanlan ba§hca 3 bo
liime ayirabiliriz. 

1- Cemaat miijdecisi: Boyle bir kimse evden eve dola§arak va'
zeder ve Kitab-1 Mukaddes'i a<;1klar. Bunun i<;in ayda en az 10 saat 
<;ah§mas1 gereklidir. 

2- Onciiliik yapanlar: Bunlar da evden eve dola§arak ogiitler 
vermek ve topluca Kitab-1 Mukaddes'i incelemekle gorevlidirler. 
Ancak bunlar ayda en az 150 saat bu i§de <;ah§mahd1rlar. 

3- Ozel onciiliik gorevini ifa edenler: Ozel onciiler, kii<;iik grup
lar halinde diinyanm <;e§itli yerlerinde propaganda yaparlar. Bunlar 
da propaganda i<;in ayda 95-100 saat <;ah§irlar. 

Yahova §ahitleri, zaman zaman bir <;ok hiikumetlerce takip edil
mi§lerdir. 1914 de Amerika Birle§ik Devletleri "Watch Tower Bible 
and Tract Society" ba§karum ve te§kilatm ileri gelenlerini tutuklad1. 
Bunlar hapishanede 9 ay kadar yattilar. 

1918 y1lmda Kanada'da bu te§kilata ait "The Finished Mystery" 
ve "The Bible Students Monthly" adh eserlerin yaymlanmas1 ya
sakland1. Yine ayru y1lda sozii ge<;en eserler ve te§kilat onderleri Ameri
ka'da takibata ugrad1. 

Birinci Dilnya Sava§mdan sonra bu takibat durduruldu. Bu 
mezhep te§kilat1, 193 1 yilmda resmen Yahova ~ahitleri adiyle faaliyet 
gostermege ba§ladi. Te§kilat mensuplan, askerlik yapmak ve sava§
mak istemedikleri i<;in lkinci Diinya Sava§I esnasmda da takip edil
diler. 

Bu sava§ bitince, Yahova ~ahitleri rahat bir nefes ald1lar. Bir 
<;ok iilkelerde iyice yay1lmak imkarum bulduiar. Merkezi Amerikada 
bulunan te§kilat, propagandacilanru lngiltere'ye, Fransa'ya, ve Al
manya'ya yollad1. Mezhebe ait yaym organlan ve propaganda kitap-

33 



Ian <;ogalttld1. Bu mezhebin propagandasm1 yapan yaym organlann
dan Tarassut Kulesi, 1959 y1hnda 89.007 .520 adet basilmi§tir. Yine 
aym yilda Awake dergisi, 7i.392.713 adet bas1hp bir <;ok iilkelerde 
dag1 tilmt§tlr. 

Mezhebin bir de <;e§itli iilkelerdeki yilhk faaliyetini gosteren 
"Yearbook of Jehovah's Witnesses" adh eseri her y1l yaynilamr. 

1960 yilmda Yahova ~ahitleri te§kilat1mn Tiirkiye'de 3u va1z1, 
l 4 oncilsii ve lo cemaati vardi. 5-6 yil i<;inde bu rakamlar hizla yiik
selmi§tir. Art1k bu mezhebin faaliyetleri hissedilir derecede artrm§tlr. 

SONUQ 

Ana yoldan aynlan ikinci derecedeki dini ak1mlarm kurucular1 ve 
onderleri, ozel maksatlara ve dii§iincelere sahiptirler. Onderler ile te§
kilat mensuplan arasmda daima farklar bulunur. Qok kez ana yoldan 
aynlan dini akimlarm kuruculan ve idarecileri siyaset, menfaat 
veya §6hret pe§inde olurlar. Te§kilat mensuplan ise s1rf dini duygu
larla hareket ederler. Te§kilat mensuplan <;ok kez Allah sevgisi, ahlak 
sevgisi ve ger<;ek sevgisiyle hareket ederler. Aldattldiklanmn farkmda 
bile olmazlar. 

lkinci Diinya Sava§mdan sonra biiyiik devletler, az geli§mi§ iilke
leri i<;ten fethetme siyasetini giitmege b~lad1lar. 

Bunlar yerine gore dini duygulardan faydalanmay1 da ihmal 
etmezler. 

Bu giin Y ahova ~ahitlerinin ozellikle Ortadogudaki i§iyle giiciiyle 
ugra§an Hmstiyan az1nl1klan kandirmaga <;ah§tiklan goriilmektedir. 
Miisliimanlara etki yapmaga da <;ok onem vermektedirler. Gorevliler 
ban§<;l ve iyilik sever goriinerek faaliyet gostermektedirler. Propagan
dacilar ailelerin i<;lerine kadar girip, her iilkenin ger<;ek durumunu 
ogrenmege onem verebilirler. Bu propagandacilar arasmda haber 
alma amac1yla kan§an ve kendi iilkesi <;1karma <;ah§anlar da buluna
bilir. 

Bir <;ok temiz kalpli insanlar, i§in i<; yiiziinii bilmeden kokii d1-
§arda olan bu gibi akimlarm her mensubunu bir ban§ melegi gibi 
gorebilirler. 

Biitiin bu sebeplerle yurdumuzda geli§mekte olan Yahova ~a
hitlerine kaq1 uyamk olmak, memleketimizin yiiksek menfaatlan 
bakimmdan onemlidir. 
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ZARARLI D1Ni AKIMLAR 

Tarihte !slam aleminde <;e§itli sap1k firkalarm tiiredigi bir geri;ek
tir. Bu firkalarm Miisliimanlar arasmda nifak yaratt1klan ve kan 
dokiilmesine sebep olduklan da bir gen;ektir. Qok ac1dir ki sap1k 
firkalarm tiiremesi bugiine kadar devam etmi§tir. Qok defa §ahsi 
menfaat elde etmek veya siyasi iistiinlii'k saglamak amaciyle kurulan 
bu firkalar !slam dinine zarardan ba§ka bir §ey vermemi§tir. 

Biz bu firkalardan ve dogu§lanndan bahsetmeden once Hz. 
Muhammed devrindeki dini durumdan soz ai;mamn uygun olacag1 
inancmday1z. 

Hz. Muhammed kendi zamamnda dini ve diinyevi giii;liikleri 
bizzat i;ozerdi. Miisliimanlarm birbirleriyle fikri ve siyasi bak1mdan 
ugra§malarma imkan vermezdi. 1lahi konularda vahyedilen mesele
lerin miinaka§as1z kabuliinii saglardi. Geri;i Ab<Jullah b. Ubey gibi 
Yahudilikten donme miinaf1klar mevcut idi. Fakat bu gibi miinafik
lar 1slamm yeni dogmu§ canl1 ruhu kaq1smda amai;larma ula§amaz
lardi. Hz. Peygamber azimli, Kur'anm belagat1 i;ekici ve miisliiman
larm tesaniidii kuvvetli idi. 

Bu tesaniid havas1 Hz. Muhammed'in vefatiyle yava§ yava§ 
kaybolmaga ba§ladi. 1mamet, miras ve zekat meseleleri yiiziinden 
miisliimanlar arasmda miinaka§alar oldu. Bununla beraber Hz. Os
man'm katledilmesi tarihine kadar !slam aleminde dirlik ve birlik 
genel olarak devam etti. Hz. Osmandan sonra hilafet meselesi yiiziin
den ciddi anla§mazhklar ve dogii§ler oldu. Hz. Ali Kufede ve Hz. 
Muaviye ~amda halifeligini ilan etti. 

Bu i;eki§melerden asil istifade edenler miinafiklar oldu. Abdullah 
b. Sebe a§m derecede Hz. Ali taraftan goriinerek Miisliimanlan 
ikiye ayirmak ii;in her meseleye kan§tl. Hz. AH;nin ilah oldugunu ileri 
siiren bir grup tiiredi. Hz. Ali bunlarm bir k1sm1m tovbe etmege zor
lad1. Tovbe etmiyenlerin baz1 ileri gelenlerini feci §ekilde cezalandird1. 
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Fakat bu cezalar Hz. Ali taraftan olan ve $ia denen bir firkanm dog
masm1 onliyemedi. Daha sonra Hz. Hasan ve Hz. Hiiseyin'e kar§I 
yapilan haks1zhklar $ia firkasma mensup olanlarm tesaniidiinii ar
tlrdi. 

Siffin muharebesi sirasmda hakeme miiracaat edilmesine sinir
lenerek Hz. Ali'den aynlan bir klSlm miisliimanlar da Hariciyye fir
kasmm onderi oldular. Haks1z yere Hz. Ali hakkmda isnatlarda 
bulundular. 

Esasen y11lar gec;tikc;e 1slam Devletinin hudutlan geni§liyordu. 
lranm fethedilmesi, onemli bir kiiltiir merkezi olan Qundisapur okulu 
ile temas saglad1. Nu§irevan zamamnda kurulan bu okulda Hint 
ve Yunan kiiltiirii lran kiiltiiriiniin I§Ig1 altinda incelenmi§ti. Miis
liimanlarm burayi fetihleri ba§ka medeniyetlerin esaslarmdan haber
dar olmalanna yol ac;ti. 

Suriye'nin fethi ise Miisliimanlara daha c;ok ilmi ve felsefi imkan 
saglamt§tl. Antakya, Nuseybin ve Harran okullan Yunan ve Siiryani 
kiiltiiriiniin eski hirer merkezi halindeydi. Urfa okulu da yine Yunan 
ve lran kiiltiiriine sahne olmu§tU. l§te biitiin bu okullar, 1slam dii§iin
cesine etki yaptl. 

Aynca ticaretin artmas1, araplarm daha kiiltiirlii ve daha zengin 
c;evrelerle temas1m geli§tirdi. 

Ote yandan Me'mun zamamnda yapilan terciime faaliyetleri 
1slam dii§iincesine yeni ufuklar ac;ti. 

Bu di§ tesirlerin 1slam akidesini golgeleme tehlikesi kar§ismda, 
miisliiman dii§iiniirler dinle felsefeyi uzla§tirma c;abasma giri§tiler. 
Bu. c;abalar sonucunda kelam ilmi dogdu. Fakat Kelam ilmi de miis
liimanlarm inane; itibariyle parc;alanmasm1 onliyemedi. 1slam'm 
dii§mam olanlar bile miisliiman goriinerek !slam birligini bozmaga 
c;ah§t1lar. Bu gizli faaliyetlerde lran asilh olanlarm rolii biiyiik oldu. 

$ia ve Havaric'ten sonra Vasil b. Ata (Olm. H. 131 /M. 748) 
ile Mutezili hareketler ba§ladi. Vasil, Hasan Basri (Olm. H. 110/M. 
728)'nin Basra'daki ziihd .okulundan aynlarak yeni bir firkamn to
humlanm atmI§tl. Mutezile dedigimiz bu firka daha sonra h1zla ge
li§ti. Ebu Huzeyl al-Allaf (Olm. H. 235/M. 849), lbrahim b. Sey
yar an-Nazzam (Olm. H. 231 /M. 848) ve Cah1z (Olm. H. 255/M. 
868) gibi bilginler Mutezili gorii§leri savundular. Mutezile biiyiik 
giinah i§liyenin fas1k olacag1m, insamn kendi fiilini ve kaderini ken
disinin yapacag1m, sevap ve cezamn Ahirette kesin surette uygula
nacag1m ileri siiriiyordu. Aynca Allahm birligine aykm olur dii§iin-
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cesiyle Allah'm zatma isnat edilen s1fatlan tevil ediyor ve sadece Allah' -
m lodemini dogruluyordu. Buna kar§thk Kur'an'm lodemini reddedip 
onun yaratilm1§ oldugunu ileri siiriiyordu. Mutezile'nin bu gorii§leri 
hicri uc;iincii yiizyil ba§larmda bir lsla.m toplulugu tarafmdan benim
sendi. Hatta Memun zamanmda Devletin resmi mezhebi Mutezile 
mezhebi oldu. Mutezili hareketler, baz1 mahzurlar yanmda, lslami
yette akli faaliyetlerin geli§mesi gibi olumlu sonuc;lar da verdi. 

Fakat bu hareket Gehm b. Safvan (Olm. H. 128/M. 745) tara
fmdan tohumlan atilan ve sonradan geli§en Cebriye mezhebi tarafm
dan reddedildi. Cebriyeciler insanlarm hie; bir §eyi yapma giicii ol
mad1gm1 ve Allah tarafmdan yaratilmi§ fiilleri i§lemek mecburiyetin
de bulundugunu iddia ettiler. Boyle bir dii§iince tarz1 insam tesadiif
lere boyun, egmege zorluyordu ve cemiyet ic;inde tembelligin artma
sma yard1m ediyordu. 

Bunlardan ba§ka Yunus b. Avn al-Numeyri'nin kurdugu Miircie 
firkas1 yalmz imana k1ymet veriyordu. Allah'a ve Hz. Peygamber'e 
inanan kimse ic;in hie; bir giinahm bulunmiyacagm1 iddia ediyordu. 
Bu firkaya uyanlar sorumsuz bir zihniyetle hareket ediyorlar ve hie; 
bir kanun tamm1yorlardt. 

Ebu Abdullah Muhammed b. Kerram (Olm. H. 255 /M. 868) 
admda biri ise Kerramiyye firkasm1 kurmU§tu. Son derece zahit goriinen 
ve veli oldugunu ileri siiren Ebu Abdullah, Ni§abur, Herat, ~urin 
ve Af§in civarmda kendisine pek c;ok taraftar toplamaga muvaffak 
oldu. Ebu Abdullah, Allah'm ar§ iizerinde oturdugunu ve onun 
agmhg1 bulundugunu iddia ediyordu. Bu iddialar ise Allah'm §amna 
yaki§miyan isnatlardan ba§ka bir §ey degildi. 

Aynca Mii§ebbihe denen ve Allah'a el, ayak ve yiiz gibi s1fatlar 
isnat eden firkalar tiiredi. Bu yolda faaliyet gosteren tarunmt§ §ah1slar 
arasmda Ebu Hulman ad-D1me§ki'yi, Mukanna'yi, lbn Ebi Azafir'1, 
Hi§am b. Salim al-Cevaliki'yi ve Davud al-Cevaribi'yi sayabiliriz. 

Biitiin bu birbirine zit firkalar arasmda Ehu'l-Hasan AH b. 
lsmail al-E§'ari (Olm. H. 330 /M. 941) dogru ve orta yolu gostermege 
c;ah§tI. Bu amac;la E§'ariye mezhebini kurdu. Onun c;ah§malanm bir 
c;ok noktalarda Ebu Mansur Muhammed.al-Maturidi (Olm. H. 333/ 
M. 944) dogrulad1. Bu iki §ahsm gorii§leri itikatta Ehl-i Siinnet'i tem
sil etti. Bunlar her tiirlii siyasi amac;tan uzak bir niyetle c;ah§tilar. 
lslam'm 5 §arum aynen kabul .ettiler. Allah'm hie; bir varhga benze
medigini soylediler. Ozellikle E§'ari, "Allah'm s1fatlan Allah'm za
tmm ayru da degil, gayn da degil" demi§ti. Kader meselesini "fiilleri 
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Allah yaratir, kul ise kazamr" diye as;1klam1§tI. Ehl-i Siinnet'in 
bu ve diger gorii§leri, geni§ 1slam toplulugu tarafmdan benimsendi. 
Fakat siyaset ve menfaat arzusu zararh firkalarm faaliyetlerine zaman 
zaman h1z veriyordu. islamiyet is;in biiyiik bir tehlike olan ve uzun 
yiizy1llar devam eden Batmilik, siyasi amas;la kurulmu§ firkalarm 
ba§mda gelir. 

Batmilik hicri 2. yiizyilda Meymun b. Deysan ve Abdullah b. 
Meymun al-Kaddah tarafmdan diizenlenmi§ bir firkadir. Bu firkanm 
kuruculan, Hz. Ali'nin neslinden geldiklerini iddia ederek niifuzlanm 
artirmay1 dii§iindiiler. Gers;ekte ise lran asilh olan mezkur §ahislar, 
islamiyeti y1kmak ve siyasi hakimiyet kurmak amacmda idiler. 

Batmilik esaslarma gore her ayetin, her hadisin ve her dini ke
limenin veya §ahsm bir is; (batmi) anlam1 vard1r. Zahiri anlamlar 
his; bir §ey ifade etmez. Biitiin gers;ekler batmdadir. Bu sebeple her 
dini nass1 tevil ederek onun batmi anlamm1 aramak gerekir. Mesela 
orus; ramazan aymda as; durmak demek degil, imamm sirnm sakla
maktir. Namaz imamm emrine uymak ve onu ogmektir. Zekat Batmi
lige baglanarak kalbi temizlemek veya malm be§te birini imama ver
mektir. Has; imam1 ziyaretten ibarettir. Kelime-i §ehadet baz1 ba
tmi imam ve propagandac1lan i§aret eden rumuzdur. 

Batmilerin iddiasmca tevil kurallanm bilenlerin ibadete ihtiyac1 
yoktur. 

Vine Batmilik esaslarma gore her insan bir masum imama yani 
hata i§lemez bir §ahsa baglanmahdir. Masum imam Kur'an ve hadis
lerin oziinii bilen, giinah i§lemiyen ve her batmi §ah1sla Allah arasmda 
vas1ta olan kimsedir. Batmilerin iddialarma gore insanlar her §eyi 
boyle bir imamdan ogrenirse, birlik saglanrm§ olur. Onlar derler ki 
insanlarm ihtilafa dii§meleri kendi akillarma uymalan yiiziindedir. 

Batinilerin bir diger esaslan da te§kilath bir surette s;ah§mak 
ve propaganda yapmaktir. Batmi propagandac1lar son derece 
gizli ve sinsi hareket ederek kendi inans;lanm kiiltiirsiiz kimselere 
a§ilamak isterler. Ba§lang1s;ta kandirmak istedikleri kimsenin inancma 
uygun hareket ederler. Sonra yava§ yava§ bu kimseyi din hakkinda 
§iipheye dii§iiriicii sorular sorarlar. Bu ·sorularm cevab1m hemen ver
miyerek Batmilige istekli kimsenin tecessiisiinii artmrlar. Nihayet 
dailer boyle kimselerden agir yeminler alarak Batmilik esaslanm as;1k
larlar. 

Batmiler goriinii§te dine inamrlar ve fakat gers;ekte dinle alay 
ederler. Hatta Ana, k1z karde§ ve kiz evlatla nikah1 caiz goriirler. His; 
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bir Batmi arkada.§mdan kendi zevcesm1 esirgemez. Bu adet hicri 

5 . yiizyildan once gelen Batmilerde yaygm idi. 
Batmiler zaman zaman degi§ik isimler altmda ve degi§ik pren

siplerle faaliyet gostermi§lerdir. Bunlarm Mukanna'iyye, Ebu Miis
limiyye, lbahiyye, Hurremiyye, Hurremdiniyye, Muhammire, Ba
bekiyye, Fidaviyye, Melahide, Maziyariyye, Seb'iyye, Ta'limiyye, 
Nizariyye, Kararmta ve Sabbahiyye gibi c;:e§itli adlan vardir. 

Bunlardan Babekiyye, Karam1ta ve Sabbahiyye 1slam ordulanm 
bile zaman zaman yenmi§lerdir. 

Ozellikle Sabbahiyye (Ta'limiyye) firkas1mn belirli bir bolgede 
hakimiyeti, yiiz yila yakm siirmii§tiir. 

Sabbahiyye firkasmm kurucusu Hasan Sabbah (Olm. H. 518/ 
M. u24)'tir. Hasan Sabbah H. 483/M. 1090 yilmda Alamut kale
sine yerle§erek etrafma deh§et sac;:t1. Bir fedailer te§kilatl kurdu. Feda
ileri vas1tasiyle bir c;:ok din ve devlet adamlanm oldiirttii. Abbasi or
dularma kar§l koydu. t§gal ettigi arazinin sarp ve kayahk olmas1 se
bebiyle bir kac;: kere kendisini c;:eviren kuvvetleri yendi . Bir c;:ok pro
pagandac1lar (dailer) onun namma Batmiligi yaydi. Hasan Sabbah, 
tmam-1 Ma'sum oldugun:u ilan etti. Aynca MlSlrdaki Fatimi dev
letinden manevi yard1m gordii. Batmilerin bu korkunc;: 1mam1, siya
set yolunda dini kotiiye kullamyordu. Goriinii§te zahit ve fakat ger
c;:ekte 1slamiyetin dii§mam idi. Bunun ektigi fitne tohumuna resmen 
Hulagu H. 654/M. 1256 tarihinde son verdi. Fakat Batmilik baz1 
degi§ikliklere ugrayarak gizli gizli bu giine kadar devam etti. Bugiin 
Aga Han'm torunu Kerim Han'm temsil ettigi 1smailiyye mezhebi 
Batmiligin bir koludur. 

Buraya kadar tarihte zararh faaliyetlerde bulunan baz1 dini 
cereyanlardan az c;:ok bahse~tik. ~imdi de giiniimiizde faaliyet gosteren 
Nurculuk iizerinde biraz duracag1z. Ancak biz Nurculugun siyasi 
ve maddi yoniinii §imdilik bir tarafa birakarak sadece ilmi yonden 
bu firkay1 c;:oziimliyecegiz. 

Nurculuk 1873 yilmda Bitlis'in Nurs koyiinde dogan Said Nursi 
tarafmdan kurulmu§tur. Said Nursi (Olm. 1960) kendi hayatm1 iki 
boliime aymr: l - Eski Said yani giinahkar Said. 2- Y eni Said yani 
velilik mertebesine eri§mi§ Said. 

Halbuki Nurculugun kurucusunun veli oldugunu isbathyacak 
deliller yoktur. Aksine onun eserlerinden veli degil de bir te§kilatc1 
oldugu sonucunu c;:1karmaktay1z. Bununla beraber baz1 polis hare
ketleri Said Nursi'nin kahramanla§tmlmasma yol ac;:rm§tir. Said 
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Allah yaratir, kul ise kazamr" diye ac;1klam1§tl. Ehl-i Siinnet'in 
bu ve diger gorii§leri, geni§ 1slam toplulugu tarafmdan benimsendi. 
Fakat siyaset ve menfaat arzusu zararh firkalann faaliyetlerine zaman 
zaman h1z veriyordu. 1slamiyet ic;in biiyiik bir tehlike olan ve uzun 
yiizy1llar devam eden Batmilik, siyasi amac;la kurulmu§ firkalann 
ba§mda gelir. 

Batmilik hicri 2. yiizyilda Meymii.n b. Deysan ve Abdullah b. 
Meymun al-Kaddah tarafmdan diizenlenmi§ bir firkadir. Bu firkanm 
kuruculan, Hz. Ali'nin neslinden geldiklerini iddia ederek niifuzlanm 
artlrmay1 dii§iindiiler. Gerc;ekte ise lran asilh olan mezkur §ah1slar, 
lslamiyeti y1kmak ve siyasi hakimiyet kurmak amacmda idiler. 

Batmilik esaslanna gore her ayetin, her hadisin ve her dini ke
limenin veya §ahsm bir ic; (batmi) anlam1 vard1r. Zahiri anlamlar 
hie; bir §CY ifade etmez. Biitiin gerc;ekler batmdadir. Bu sebeple her 
dini nass1 tevil ederek onun batmi anlamm1 aramak gerekir. Mesela 
oruc; ramazan aymda ac; durmak demek degil, imamm sirnm sakla
maktir. Namaz imamm emrine uymak ve onu ogmektir. Zekat Batmi
lige baglanarak kalbi temizlemek veya malm be§te birini imama ver
mektir. Hae; imam1 ziyaretten ibarettir. Kelime-i §ehadet baz1 ba
tmi imam ve propagandac1lan i§aret eden rumuzdur. 

Batmilerin iddiasmca tevil kurallanru bilenlerin ibadete ihtiyac1 
yoktur. 

Yine Batinilik esaslarma gore her insan bir masum imama yani 
hata i§lemez bir §ahsa baglanmahdir. Masum imam Kur'an ve hadis
lerin oziinii bilen, giinah i§lemiyen ve her batmi §ah1sla Allah arasmda 
vas1ta olan kimsedir. Batmilerin iddialarma gore insanlar her §eyi 
boyle bir imamdan ogrenirse, birlik saglanrm§ olur. Onlar derler ki 
insanlarm ihtilafa dii§meleri kendi akillarma uymalan yiiziindedir. 

Batmilerin bir diger esaslan da te§kilath bir surette c;ah§mak 
ve propaganda yapmaktir. Batmi propagandacilar son derece 
gizli ve sinsi hareket ederek kendi inanc;lanru kiiltiirsiiz kimselere 
a§ilamak isterler. Ba§lang1c;ta kandirmak istedikleri kimsenin inancma 
uygun hareket ederler. Sonra yava§ yava§ bu kimseyi din hakkinda 
§iipheye dii§iiriicii sorular sorarlar. Bu ·sorularm cevab1ru hemen ver
miyerek Batinilige istekli kimsenin tecessiisiinii artmrlar. Nihayet 
dailer boyle kimselerden agir yeminler alarak Batmilik esaslanm ac;1k
larlar. 

Batiniler goriinii§te dine inamrlar ve fakat gerc;ekte dinle alay 
ederler. Hatta Ana, k1z karde§ ve kiz evlatla nikah1 caiz goriirler. Hie; 
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bir Batmi arkada§mdan kendi zevces1m esirgemez. Bu adet hicri 
5 . yiizyildan once gelen Batmilerde yaygm idi. 

Batmiler zaman zaman degi§ik isimler altmda ve degi§ik pren
siplerle faaliyet gostermi§lerdir. Bunlann Mukanna'iyye, Ebu Miis
limiyye, lbahiyye, Hurremiyye, Hurremdiniyye, Muhammire, Ba
bekiyye, Fidaviyye, Melahide, Maziyariyye, Seb'iyye, Ta'limiyye, 
Nizariyye, Karam1ta ve Sabbahiyye gibi <;e§itli adlan vard1r. 

Bunlardan Babekiyye, Karam1ta ve Sabbahiyye 1slam ordulanm 
bile zaman zaman yenmi§lerdir. 

Ozellikle Sabbahiyye (Ta'limiyye) firkasmm belirli bir bolgede 
hakimiyeti, yiiz yila yakm siirmii§tiir. 

Sabbahiyye firkasmm kurucusu Hasan Sabbah (Olm. H. 518/ 
M. l 124)'tir. Hasan Sabbah H. 483/M. 1090 yilmda Alamut kale
sine yerle§erek etrafma deh§et sa<;t1. Bir fedailer te§kilat1 kurdu. Feda
ileri vas1tasiyle bir <;ok din ve devlet adamlanm oldiirttii. Abbasi or
dularma kar§l koydu. t§gal ettigi arazinin sarp ve kayahk olmas1 se
bebiyle bir ka<; kere kendisini <;eviren kuvvetleri yendi . Bir <;ok pro
pagandacilar (dailer) onun namma Batmiligi yaydi. Hasan Sabbah, 
Imam-1 Ma'sum olduguriu ilan etti. Aynca MlSlrdaki Fatimi dev
letinden manevi yard1m gordii. Batmilerin bu korkun<; 1mam1, siya
set yolunda dini kotiiye kullamyordu. Goriinii§te zahit ve fakat ger
<;ekte 1slamiyetin dii§mam idi. Bunun ektigi fitne tohumuna resmen 
Hulagu H. 654/M. 1256 tarihinde son verdi. Fakat Batmilik baz1 
degi§ikliklere ugrayarak gizli gizli bu giine kadar devam etti. Bugiin 
Aga Han'm torunu Kerim Han'm temsil ettigi 1smailiyye mezhebi 
Batmiligin bir koludur. 

Buraya kadar tarihte zararh faaliyetlerde bulunan baz1 dini 
cereyanlardan az <;ok bahse~tik. ~imdi de giiniimiizde faaliyet gosteren 
Nurculuk iizerinde biraz duracag1z. Ancak biz Nurculugun siyasi 
ve maddi yoniinii §imdilik bir tarafa birakarak sadece ilmi yonden 
bu firkay1 <;6ziimliyecegiz. 

Nurculuk 1873 yilmda Bitlis'in Nurs koyiinde dogan Said Nursi 
tarafmdan kurulmu§tur. Said Nursi (Olm. 1960) kendi hayatm1 iki 
boliime aymr: 1- Eski Said yani giinahkar Said. 2- Yeni Said yani 
velilik mertebesine eri§mi§ Said. 

Halbuki Nurculugun kurucusunun veli oldugunu isbatl1yacak 
deliller yoktur. Aksine onun eserlerinden veli degil de bir te§kilatc1 
oldugu sonucunu <;1karmaktay1z. Bununla beraber baz1 polis hare
ketleri Said Nursi'nin kahramanla§tlnlmasma yol a<;mi§tlr. Said 
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Nurs!, 1stik.lal harbi esnasmda Atatiirk ve arkada§larmm bat1hla§ma 
niyetini sezdiginden Van'daki Horhor medresesine <;ekilmi§tir. Kah
raman miicahitlerimiz vatan ugrunda cephelerde karuru ak1tirken, 
Said Nurs! bu hareketlere muhalefet ederek k6§esine <;ekilmi§tir. i§te 
Said Nurs!, binlerce miisliimanm dii§man tarafmdan oldiiriilmesine, 
kadm ve <;ocuklarm i§kence gormesine seyirci kalabilmi§tir. 

Biiyiik zaferden sonra Cumhuriyet devrinde Said Nurs! mazisi 
icab1 ya siirgiin edilmi§ veya goz altmda tutulmu§tur. Halk psikolo
jisinden an11yan Said Nurs!, kendisinin polis tarafmdan takibini bir 
din! lider oldugunun delili saymi§tlr. Halkim1zm <;ogunun cahil ol
mas1 ve din! egitimin yetersizligi Said Nursl'nin baz1 b6lgelerde taraf
tar bulmasma sebep olmu§tur. Ger<;ek tslam dinini bilmiyen baz1 iyi 
niyetli vatanda§lanm1z, Said Nurs!'nin hurafelerine kolayca inanml§
lardir. Ger<;ekte Said Nurs! etrafmda mahdut say1da bir ziimre tiiremi§ 
ve Nurculuk te§kilatinda onemli vazifeler alm1§lardir. Nurculugun ileri 
gelenlerinin ba§hca odevleri Said Nurs!'nin gorii§lerini propaganda 
etmek, onun eserlerini basmak ve <;ogaltmak, bu eserleri satarak para 
toplamak, baz1 yabanc1 iilkelerle temas saglamak ve dahilde de firsat 
dii§tiik<;e siyas! faaliyetlerde bulunmaktir. Bu odevler arkasmda Nur
culugun besledigi asil ama<; iizerinde yukarda da belirttigimiz gibi 
duracak degiliz. Bizim i§imiz burada meseleyi ilm! ve 1slami yonden 
<;6ziimlemektir. Ancak §Urasm1 belirtelim ki bu giin Nur talebeleri 
denen kitlenin idareciler di§mda kalan biiyiik kism1 te§kilatin as1l ama· 
c1m bilmemektedir. Bunlar temiz kalpli ve dine susaml§ insanlardir. 
Nur talebelerinin <;ogu, Nurculugu ger<;ek tslamiyet, ger<;ek Kuran yolu 
zanruyla benimsemi§lerdir. Bu vatanda§lanm1zm, boyle hurufl bir 
yola yonelmelerinin bir sebebi de dini egitimin yetersizligidir. 
Cehaletin oldugu yerde daima hurafe de bulunmu§tur. Doktorun 
bulunmad1g1 b6lgede ise muskac1 ve iifiiriik<;ii faaliyet gostermi§tir. 
Hele polis takibi, i§in i<; yiiziinii bilmeden Nurcu olan vatanda§lan
m1zm inad1ru ve isranm artirml§tlr. Eger Nurculuga kar§l fikirle, 
ilm! ve 1slam1 delillerle miicadele edilseydi, Nurculuk <;oktan son
mege mahkum olacakt1. Biz.§imdi Nurculugun hangi yonlerden yaml
d1giru ve tslamiyetten aynld1gm1 a§agida arzediyoruz: 

1- Hz. Muhammed'in "iimmetim 73 firkaya aynlacaktir. Bunlar
dan bir tanesi Cennete, digerleri ise Cehenneme gidecektir. Cennete 
gidecek olanlar da benim yolumu izliyenlerdir" diye bir hadis soy
ledigi rivayet edilmi§tir. Bu had!s dogru olarak kabul edildigi takdirde, 
sonu<; Nurculugun aleyhinde olur. Hz. Muhammed'in yolunu izliyen 
miisliimanlar yiiz y1llardanberi Kur'an'a ve siinnet'e uyanlardir. 
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~imdi oldugu gibi, 50-60 senelik mazisi olan Nurculuktan once de 
Kur'an ve siinnet'e uyanlar mevcut idi. ~imdi ortaya bir mesele <;1-
k1yor. Acaba Nurculuk mu dogru yolda, yoksa Kur'an ve siinnete 
uyanlar m1? Eger Nurcu onderler, "Nurculuk dogru yolda" derlerse, 
deriz ki sizin iddiamza gore 50-60 sene oncesine kadar gelip ge<;mi§ 
biitiin miisliimanlar sap1khkta ittifak etmi§ demektir ki bu da bizce 
imkans1zdir. Qiinkii sizin iddiamz dogru kabul edilirse 1300 kiisur 
senedir Kur'an ve siinnet'e uyan ve fakat Nurcu olm1yan miisliimanlan 
sap1khga dii§mii§ farzetmek gerekir. Bu iddia ise Hz. Peygamberden 
sonra Cennetlik bir toplulugun y~ayacagma dair rivayet edilen mez
kur hadise aykm dii§er. 0 halde yiizmilyonlarca miisliimam temsil 
eden Kur'an, siinnet ve ak1l yolcularmm gorii§iiniin dogru oldu
gunu kabul etmek gerekir. Kur'an ve siinnet yolculan dogru yolda 
olunca da 50-60 senedir tiireyen Nurculugun, Hz. Muhammed'in 
haber verdigi sap1k firkalardan oldugu anla§1hr. Belki Nurcu onder
ler derler ki Nurculuk ile Kur'an ve siinnet yolcularmm gorii§ii aym 
§eydir. 0 zaman Nurcu liderlere deriz ki memleketimizde ve diin
yada Nurcu olm1yan miisliimanlar, Nurculardan <;ok fazladir. Demek 
Nurcular Cennetlik de Tiirk milletinin ve diinya miisliimanlarmm 
biiyiik ekseriyeti sap1k yoldadir ve Cehennemliktir. Qiinkii siz Kur'an 
ve siinnet yolculanm temsil ettiginiz takdirde, Nurcu olm1yanlar sap1k 
sayilacak. Hem sizin mant1gm1za gore bunlardan §U sonu<; <;1kacak 
ki Nurculuktan once gelip ge<;mi§ olan miisliiman atalanm1z da sap1k 
idi. Qiinkii onlar bir <;ok dini meselelerde Nurculuktan farkh bir an
layi§a sahip olmu§lardir. Biz miisliiman atalanm1z1 sap1k sayan boyle 
bir iddiay1 asla kabul edemeyiz. Bir avu<; nurcuya kar§1hk Tiirkiye
deki ve diinyadaki milyonlarea miisliimarun sap1k ve Cehennemlik ol
duguna inanamay1z. Hem Nurculuk kitaplarmda ge<;en bir <;okfikirler, 
a<;1kca sizin Kur'an ve siinnet yolculanrun gorii§iinden <;1ktigm1z1 
gostermektedir. A§ag1daki maddelerde <;oziimliyecegimiz bu fikirle
riniz de sizin Kur'an ve siinnet yolculan ile aym yolda olmad1g1ruz1 
a<;1kca gosterir. 

2- Risale-i Nur kiilliyat1, "Allah arz ve semavatm nurudur" 
mealindeki ayeti Nurculuga ve Said Nursi'nin eserlerine delil olarak 
gostermek istemi§tir. Halbuki Ehl-i Siinnet'ten bir <;ok alimler ve 
miifessirler, sozii ge<;en ayetten Nurculuk anlam1 <;1karmam1§lardir. 
Hatta Ehl-i Siinnet'in di§mda kalan biitiin miifessirler de Nur ayetini 
Nurculuk veya Risale-i Nur anlamma tefsir etmemi§lerdir. Demek 
ki Nurcularm, kendilerinin Kur'an-1 Kerimde haber verildigi iddias1 
asils1zdir. Boyle bir iddia bizzat Kur'an'a bir iftiradir. Kur'an keyfi 
olarak tefsir ve tevil edilemez. Kur'an mealen <;evrilebilir. Fakat 
aslmdan uzak anlamlara siiriiklenemez. Kur'an degi§tirilemez ve hi<; 
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bir §ahsm menfaatma ve indi dii§iincelerine alet edilemez. Kur'an 
1slamiyetin en biiyiik, en belig, en fasih degi§mez rehberidir. Kur'an 
hikmetleri kar§Ismda bir <;ok sap1klar yola gelmi§tir. Kur'anm bela
gat1, en biiyiik rrtucizesidir. Kur'an yirminci yiizyilda tiiremi§ bir 
ki§inin veya bir ziimrenin emellerine alet edilemez. Edilirse Ehl-i 
Siinnetten <;1kilm1§ olur. Nitekim Hz. Muhammed-"kim Kur'an'1 
kendi indi gorii§iine gore tefsir ederse kafir olur" diye buyuruyor. 
Boylece de ilmi olm1yan ve hayal mahsulii bulunan tefsirler tslami
yetin miijdecisi Hz. Peygamber tarafindan yasaklanmI§ oluyor. 

3- Nurculugun ileri gelen idarecileri Hz. Ali'nin, Calcalutiyye 
adh kasidesinde Risale-i Nur'u haber verdigini iddia ediyorlar. Hemen 
belirtelim ki bu iddia da tamamen asils1zdir. Her §eyden once Hz. 
Ali'nin Calcalutiyye adh ne bir eseri, ne de bir kasidesi vardir. Hz. 
Ali'ye isnad edilen Calcalutiyye uydurmadir ve ona ait degildir. Hem 
Calcalutiyye'de ge<;en "siracunnur" kelimesinin "Risale-i Nur" soz
leriyle ebcet hesab1 bak1mmdan yakm ve benzer olmas1 hi<; bir kiymet 
ifade etmez. Ebcet hesabiyle baz1 tesadiiflerin uydurulmas1, hu
rufilikten ba§ka bir §ey degildir. Risale-i Nur'da ebcet hesabiyle 
bu ve buna benzer hususlarda verilen keramet ornekleri, Ehl-i Siinnet' -
in gorii§lerine aykindir. Harflere ozel anlamlar vermek de ilmi degildir. 
Hem ger<;ek veliler keramet gosterisinden ho§lanmazlar. Kendileri
nin ilhamla bildiklerini de gizlemege <;ah§trlar. 

4- Nurculugun kurucusu Said Nursi'nin eserlerinde "bana ihtar 
edildi", "bana bildirildi" ve "kalbe dogdu" gibi sozler soylemesi, velilik 
taslamasmdan ileri gelmektedir. Mesela bir mangaldan kiv1lc1m <;1kma
sm1 iki miiridinin dogii§mesiyle izah etmesi giiliin<;tiir ve bir keramet 
iddias1dir. Yahut bir kedinin kendisine gelerek "ya rahim, ya rahim" 
diye zikrettigi iddias1, keramet gosterisinden ba§ka bir §ey degildir. 
Said Nursi'nin bir diger sozde kerameti §Udur: Ilgaz daglarmda Sii
leyman admdaki miiridi ile birlikte gezerken az1klan biter. Bunun 
iizerine, bir aga<;tan kendilerine bir ekmek bakmaga ba§lar. Bu ekmek 
de onlan giinlerce doyurur. Bu iddia da keramet gosterisinin bir 
ba§ka ornegidir. Has1h §Uras1 ger<;ektir ki Said Nursi bir <;ok keramet
lerinden eserlerinde iftiharla bahsetmi§tir. Halbuki Ehl-i Siinnet 
yolunda yiiriiyen bilginler kerametlerin gizlenmesi tezini savunmu§
tur. Qiinkii kerametten bahsetmek bir nevi ogiinmektir. Ogiinme ise 
kibre vanr. Kibir ise §irke gotiiriir. ~irkin en biiyiik giinah oldugu 
ise malumdur. Allah §irk hari<; biitiin giinahlan diledigi kimse i<;in 
bag1§hyacagm1 Kur'anda bildirmi§tir. Has1h Nurculuk, keramet ve 
velilik anlayt§mda da Ehl-i Siinnetten aynlmt§tlr. 1§in i<; yiiziinii 
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bilmeden Nurcu olan vatanda§lanmm manevi mesuliyetten kurtul
mak ic;in derhal Nurculugu terkedip Kur'an ve Siinnet'e gore hareket 
etmeleri gerekir. Din yolunda c;ah§mak istiyenler ic;in rehber, Said 
Nursi degil, Kur'andir. 

5- Bir diger iddiada Said Nursl'nin miiceddit oldugu soylenir. 
Bu iddia Hz. Muhammed'in soyledigi rivayet edilen ve her yiiz sene 
ba§mda bir miiceddit gelecegini haber veren bir hadise baglamr. Bir 
c;ok uydurma hadislerin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e isnad 
edildigi ilmi bir gerc;ektir. Bir c;ok kimseler, siyasi ziimreler veya fir
kalar davalanm kolayca yaymak ic;in uydurduklan hadisleri Hz. 
Muhammed'in sozii gibi gostermi§lerdir. Bu sebeple rivayet edilen 
her hadisi iyice ara§tird1ktan sonra degerlendirmek gerekir. 1 Biz 
Sunen-i Ebi Davud'da bulunan tecdit hadisini dogru (sahib) kabul 
edelim. Nurcular yine c;1kmazdan kurtulamazlar. Qiinkii herhangi 
bir be§erin 1slamm ana temellerini degi§tirmek selahiyeti yoktur. 
Bir miiceddit gelse bile, o kendi sozlerini semavi sayamaz. Nurculuk 
1slamiyeti dar anlamlara gotiirmek amacmdadir. Halbuki 1slamiyet 
Kur'an, Siinnet, icma ve k1yas yoluyla ilim ve medeniyete yonelmeyi 
emreden bir dindir. 

Belki Nurcularm 6nderleri, Said Nursi'nin miiceddit degil 
de miictehit oldugunu ileri siirerler. 1slamiyette ic;tihad1 biz de kabul 
ederiz. Fakat acaba Said Nursi hangi kan§Ik problemi c;ozdii. Miic
tehit yeni tiireyen ve ~eriatta hakkmda hiikiim bulunm1yan mese
leleri 1slamiyetle uzla§tlrmaga c;ah§tr. Bunun ic;in akla da miiracaat 
eder. Fakat ilhama miiracaat etmez. Qiinkii ilham usul-1 fikihta bir 
deli! olamaz. Acaba Said Nursi hangi meselede akla miiracaat edip 
bir f1khi hiikiim c;1kard1. Biitiin Risale-i Nur iman meselesiyle me§
guldur. Acaba 1slamiyet sadece imandan mi ibarettir. Gerc;ek miic
tehidin as1l faaliyet sahas1 amel ve ic;timai meseleler degil midir? 
1c;tihat amelde yap1hr. 1manda degil. Biitiin bu istifhamlar gosteriyor 
ki Said Nursi ne bir miiceddit, ne de bir miictehittir. Hem Said Nursi'
nin fik1hta bir usulii de yoktur. 

6- Nurculugun kurucusu biitiin Nurculann Cennete gidecegini 
ileri siirmii§tiir. Biitiin Nurcular'm Cennetlik oldugu iddia edildigine 
gore, Nurculugun kurucusu Said Nursi ba§ta kendisinin Cennet'e gi
decegini haber vermek istemi§tir. Bu iddia ve faraziyeler, Ehl-i Siinnet 
ac;1smdan hie; bir suretle kabul edilemez. Her §eyden once gay1ptan 
Allah'tan ba§ka kimse bir §ey bilmez. Hem 1slamiyette "A§ere-i Mi.i-

l Miicedditten bahseden hadisi ~erahil caiz gormemi§tir. Bununla beraber mezkur 
hadisi sahih kabul eden muhaddisler mevcuttur. Sunen Ebi Davud, c II. s. 136, Kahire 1280. 
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be§§ere" dedigimiz 10 ki§iden ba§ka kimse Cennetlik olarak miijde
lenmemi§tir. Bu IO sahabe d1§mda her kimin Cennet'e gidecegi iddia 
edilirse, 1slamiyete aykm hareket edilmi§ olur. Qiinkil Allah diledigini 
bag1§lar, istemedigini de bagt§lamaz. 1nsanlarrn Ahiretteki durum
lanm ancak Allah bilir. 

Hem Yiice Allah "nefslerinizi tezkiye etmeyiniz" diye buyuru
yor. Kur'an'm bu kesin hiikmilne ragmen, bir kimsenin kendisini ve 
tarafdarlanm Cennetlik derecesinde tezkiye etmesi, Kuran-1 Kerim'e 
kar§l gelmekten ba§ka bir §ey degildir. Goriiliiyor ki bu meselede de 
Nurculuk, Selef'ten ve Ehl-i Siinnet'ten aynlrm§tlr. 

7- Bir diger iddia da Risale-i Nur'un hi<; degi§miyecegi, onun 
semavi ve ilahl oldugudur. Hatta Said Nursi, Risale-i Nur'un semavi 
oldugunu a<;1klamak i<;in "bunlan hen yazm1yorum, bana yazdm
hyor. Risale-i Nur Saidin mah degildir" mealinde yazilar yazmt§
tir. Bu hususta, Risale-i Nur Kiilliyatmda bulunan ifadelerden baz1 
ornekler verelim: 

"Bunlan hen yazm1yorum, bana yazdmhyor". (Nur Meyveleri, 
s. 68). "Bu gilnlerde bana ihtar edildi ki ... " (Asa'y1 Musa, s. 226). 
"Dstad1m efendim hazretleri, kasir fehmim, nak1s ifadem, <;ok 
mahdut ihatamla iman ve irfan agac1mn en son ve en nefis meyvesi 
Risale-i Nur'un te§rihi ve izah1m hen yapam1yorum. Zaten onu tam 
hakikatiyle sekene-i arzm hi<; biri ve hi<; bir unsuru milkemmel yapa-
maz .......... Ey Risale-i Nur, ey mucize-i Kuran" (Nurun tlk 
KaplSl, s. 158). 

"Risale-i Nur 20 nci asrm milslilmanlarm1 ve biitiln insanlan 
koyu fikir karanhklarmdan ve milthi§ dalalet yollarmdan kurtarmak 
i<;in milellifin kendi ihtiyariyle degil, bir ihsan-1 ilahl olarak yazilm1§ 
olan bir eserdir". (Gen<;lik Rehberi s. 206-207; Nurun 1lk KaplSl, 
s. 181. 2 

"Bu sene inzivada iken ve hayat-1 i<;timaiyeden <;ekildigim halde, 
baz1 Nurcu karde§lerimin ve hem§irelerimin hatirlan i<;in dilnyaya 
bakt1m". (Hammlar Rehberi, s. 7). 

"Mahremce ve if§as1 milnasip olm1yan bir hakikat-1 fitriyesini 
Nur §akirtlerinden mucerret kalmak isteyen veya mecbur olan kis
mma beyan etmek laz1m geldi diye ruhuma ihtar edildi". (Hammlar 
Rehberi, s. 14). 

2 Genc;lik Rehberi'nde mezkur metnin sonu "ilhami bir eserdir" diye bitmektedir. 
Bak. Gens;lik Rehberi, s. 206-207. 
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"$u i'cazm bir nevini §U zamanda izharma haddinin fevkinde 
olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet oldugunu an
lad1m". (Kur'an ~akirtlerinin Hizmet Rehberi, s. 21). 

"Risale-i Nur dairesinde ihtiyanm1z olmadan, haberimiz yokken 
tahakkuk eden §irket-i maneviye-i uhreviye". (Kur' an $akirtlerinin 
Hizmet Rehberi, s. 49). 

Bu gelen mukaddeme lilzumundan fazla izah edilmekle bera
ber, bir derece uzun olmas1 ihtiyars1z olmU§tur. Demek ihtiya<; var 
ki oyle yazdmld1" (Ayet al-Ktibra, s. 5). 

Risale-i Nur "bir nur-u mticessemdir. Ve bu sebebe binaendir 
ki semavldir, arzi degildir. Bir mevhibe-i ilahiyedir. Hi<;bir §ahsm 
mah olamaz". (24 eyltil 1959 tarihinde yaymlanan beyanname). 

"Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anhyarak ve kabul ederek 
okuyan, bu zamanm mtihim, hakikath bir alimi olabilir. Eger anla
masa da, madem Risale-i Nur §akirtlerinin bir §ahs-1 manevisi var .... " 
(Nur Meyveleri, s. 66-67, Ankara 1959). 

Hem yazd1g1m vakit irade ve ihtiyanm ile olmadigm1 hisset
tigimden kendi fikrimle tanzim veya islah etmegi muvafik gormedi
gim i<;in bir par<;a fehmi i§kal edecek bir vaziyet ald1. Bu risalenin 
oyle bir ehemmiyeti var ki, 1mam AH (R. A.) keramet-i gaybiyesinde 
bu risaleye Ayet-i Ktibra ve Asa-y1 Musa namlanm vermi§. Ri
sale-i Nur i<;inde buna hususi bak1p nazan dikkati celbetmi§"· (ayet 
ul-Ktibra, s. 4; Nur Ktilllyatmdan 33 Mertebeli Mirkat-1 Hakikat, 
s. 2) 3 • 

"Bu sozlerde konupn hen degilim. Belki i§aret-i Kur'aniye 
namma hakikattir" (Gen<;lik Rehberi, 312; Nur Meyveleri, s. 64). 

"Btittin Avrupa'ya meydan okuyorum. Bilttin ne§rettigim, en
var-1 imaniye ile onlann ftinunu mtisbete ve tabiat dedikleri muhkem 
kalelerini zir ve zeber etmi§im" (Beditizzaman Cevap Veriyor, s. IO. 

Ankara 1960). 

"Hem bunu katiyyen ilan ediyorum ki Risale-i Nur, Kur'an'm 
mahdir. Benim ne haddim var ki ona sahip olay1m. Taki kusurlanm 
ona sirayet etsin, belki o nurun kusurlu bir hadimi ve o elmas mti
cevherat dtikkanm bir dellahy1m". (Beditizzaman Cevap Veriyor, 
s. 121). 

3 Dr. Neda Armaner, Nurculuk adh eserinde Nurcularm lslamiyetten ayrild1klanm 
gostermi~ ve Nurculuga dair baz1 metinler vermi~tir. Bakm1z: N. Armaner, Nurculuk, An
kara 1964; Diyanet l~leri Ba~kanhg1 yaymlarmdan "Nurculuk Hakkmda" adh eserde de 
Nurculugun zararh ve lslamiyeti boliicii bir yola sapt1g1 belirtilmi~tir. 
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"Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sun i§te 
budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konu§an 
yalmz hakikattir". (Bediiizzaman Cevap Veriyor, s. 159). 

"Kar§1smda bulunan lise mektebinin biiyiik k1zlan onun avlu
sunda giilerek raksederken onlan o diinya cennetinde cehennem hu
rileri hiikmiinde gordiim. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri 
bana goriindii". (Genr;lik Rehberi, s. 16, Istanbul 1959; Asa-y1 Musa, 
s. l l, 1958 yilmda ne§redilmi§tir. Bir kai; ornek harii; genellikle 
Nur Risalelerinin bas1m yerini ve tarihini vermedik. Qiinkii aym 
risalelerinin aym yerde ve aym tarihte degi§ik bas1mlarma §ahit 
olduk. Te§kilat bilirki§i raporlarmda tenkit edilen hususlan metin
den i;1kard1ktan sonra Risaleleri yeniden bast1rmaktad1r.) 

Bizce bu gibi iddialarla Nurculuk islamiyetten i;ok uzakla§ffil§tir. 
Qiinkii ilahi kitap olarak degi§memek ve semavi olmak ozelligi yalruz 
Kur'an-1 Kerim'e aittir. Qiinkii Kur'an-1 Kerim Allah'a aittir. Bir 
be§er olan Said Nursi'nin yaz1lan ve sozleri degi§ebilir. Eger degi§
medigi iddia edilirse bu bir nevi peygamberlik davasmda olmaktan 
ileri gelir. Son peygamber ise Hz. Muhammed'dir. 0 halde Nurcu
larm Risale-i Nur degi§tirilemez iddias1 islam dii§iincesine ve Kur'an 
anlay1§ma aykmdir. Bu Kur'an hakikatlanm ortaya koymak degil, 
bizzat Kur'an'la rekabet etmek demektir. 

Hem Nurculugun onderleri yukardaki iddialarmda samimi de 
degildirler. Qiinkii onlar bir yandan Risale-i Nur'u semavi ve degi§mez 
ilan ederek Nurculuga bir kutsiyet vermek isterken, diger yandan 
yukarda belirttigimiz gibi bilirki§i raporlarmda tenkit edilen Risale-i 
Nur metinlerinden baz1 ibareleri yeni baskilarda i;1karmaktad1rlar. 

Onlarm bu samimiyetsiz davram§lanm da bir tarafa birakarak 
meseleyi ilham yoniinden de r;oziimliyebiliriz: Belki Nurcular der ki 
Risale-i Nur ilham mahsuliidiir. Bu iddiaya kar§l deriz ki ilhamla 
yaz1lan sozler degi§ebilir. Peygamber akibetinden emin olur. Fakat 
bir veli akibetinden emin olamaz. Kur'an vahiy mahsuliidiir, semavi
dir. Bu sebeple de degi§me~. Kadim olan ve Allah tarafmdan vah
yedilen kutsal ibareler degi§mez. Fakat muttaki bir kula dogan il
hamlarm, bir vahiy gibi degi§miyecegi iddia edilemez. Nitekim bin 
iir;yiiz kiisur senedir gelip ger;mi§ veli karekterli biitiin bilginler, kendi 
sozlerinin degi§miyecegini ileri siirmemi§lerdir. Hatta ilk 4 halife bile 
boyle bir davaya giri§memi§tir. Qiinkii bOyle bir davanm peygam
berlik iddiasma varacagm1 bilmi§lerdir. Hem geri;ek veliler sahip 
olduklan ilham1 ilan degil, gizlemege r;ah§irlar. islamiyetin gorii§ii 
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boyledir. Demek ki Nurcu liderler Risale-i Nur'un semavi ve degi§mez 
oldugu iddiasmda da lslamiyetten ve Ehl-i Siinnetten uzakla§ml§
lardir. 

8- Nurcularm reisi, Risale-i Nur'u okuyan ve fakat anlam1yan 
kimsenin de hakikath bir alim olacagm1 bildirmi§tir. Boyle bir iddia 
ilmin ve alimin tarifine tamamen z1ttir. Bir §eyi anlam1yan kimse, o 
§eyin alimi olabilirmi? Boyle bir iddia, her cahilin kendisini :Uim zan
netmesine sebep olacaktir. Halbuki din biiyilkleri cahilin en kotiisilnil 
"bilmedigini bilmiyen''diye vas1flandtrmt§lardir. Hem Hz.Muhammed 
Kuran-1 Kerim hakkmda bile "onu anlam1yan alim olur" dememi§tir. 
Acaba Risale-i Nur, Kur'an'dan daha ml iistilndiir? Qtinkii Kur'an-1 
anlam1yan alim sayilm1yor da, Risale-i Nur'u anlam1yan alim ka
bul ediliyor. Giiya Kur'an hakikat1 pe§inde ko§ulurken, bir tak1m 
kul sozleri ile dolu olan kitaplann Kur'an'dan daha kutsal gibi sunul
mas1, bizzat Kur'an'1 golgelemege cesaret etmek demektir. Fakat 
§Unu bilmek gerekir ki Kur'an gizli ve ac;1k dti§manlanm daima yen
mi§ ve yenecektir. 

g- Bir diger iddia da §Udur: Risale-i Nur, Kur'an'm mucizesidir. 
Bu iddia Kur'an'1 istismar etmege yeltenmek demektir. Bu aym za
manda Kur'an'm olgunluguna hale! vermege te§ebbtistiir. Qiinkii 
Kur'an-1 Kerim kendi ba§ma vafi ve kafi olan ilahi bir eserdir. Kur'
an'm mucizesi bizzat Kur'an'da.dir. Kur'an'm asla taklit edilemiye
cegi yine Kur'an'da bildirilmi§tir. Kur'an kendi belagat ve fesahatm1 
bir mucize olarak btitiln be§eriyete miijdelemi§tir. Nurcularm 
Risale-i Nur'u mucize bak1mmdan Kur'an'm miitemmimi gibi goster
meleri, Kur'an'1 golgelemek ve onu eksik gormek degilmidir? Risale-i 
Nur, Kur'an'm mucizesi denince 1300 ktisur senedenberi Kur'anm 
mucizesi ya yoktu veya eksikti anlam1 c;1kar. Bu ise Kur'an'a cephe 
almaktan ba§ka bir §ey degildir. Hic;bir bilgili mtisltiman bu iddiay1 
kabul edemez ve Risale-i Nur'u, Kur'an'm mucizesi olarak tamya
maz. Tamrsa lslamiyete muhalefet etmi§ olur. 

1 o- Evlenme konusunda da Risale-i N ur lslamiyetten ayn bir 
goril§e sahip olmu§tur. lslam ~eriatine gore evlenmek her milsliimana 
farzdir. Yine 1slam ~eriatine gore bir miisliiman, nikah dii§en her 
hangi bir milslim kadmla veya kitabi kadmla evlenebilir. Hal boyle 
iken Nurcularm Reisi, "bir nurcu ancak bir nurcu ile evlensin,, 
prensibini yaymaga c;ah§ml§tlr. Demek bir nurcu, nurcu olm1yan 
miislilmanla evlenemiyecek. Bu 1slamiyete muhalefet ve mtisliiman
lar arasmda aynhk gaynhk yaratmak degilmidir? Fakat Nurculuk 

47 



evlenme konusunda bu kadarla da yetinmemi§tir. Bir klSlm Nur 
talebelerinin evlenmeyip Risaele-i N ur'la me§gul olmasm1 da esas 
olarak kabul etmi§tir. Nurculuga gore Nurculardan bir taifenin ev
lenmemesi gerekmektedir. Boyle bir iddia, biitiin miisliimanlara 
evlenmeyi buyuran Yiice Allah'm hiikmiine muhalefet etmek degil
midir? 

11- Nurculuk ileri gelenleri,. Said Nursi'nin Siinnet-i seniy
yeye tamamen uydugunu da propaganda ederler. Buda gen;eklere 
tamamen aykmdir. Bu hususta bir kac; delil vermek kafidir sanmm: 

a) Hz. Muhammed evlenmi§tir. Said Nursi hie; evlenmemi§tir. 

b) Hz. Muhammed sakal uzatmI§tir. Said Nursi sakahm kesmi§-
tir. 

c) Hz. Muhammed camilere daima gider ve cuma namazm1 
kac;irmazd1. 

Said Nursi kalabahktan ho§lanm1yorum gerekc;esiyle cuma na
mazma gitmedigini ac;1klarm§tir. 

I 2- Nurculuk ileri gelenleri, §apka giyenlerin alnmda "haza 
kafir" yani "bu kafirdir" ibaresinin yaz1h oldugunu da propaganda 
etmi§lerdir. ~apka giyen bu kadar miislilmam kafir saymaga vicdanlan 
nasil elveriyor bilmeyiz. Hem §apkamn dinle bir ilgisi yoktur. Diin
yada bir c;ok milsliiman vardir. Bunlarm bazilan fes, bazilan kalpak, 
diger bir k1sm1 da §apka giymi§tir. Ba§I ac;1k gezen veya ba§ma b~z 
ve kuma§tan mamul §eyler gec;irenler de vardir. Nitekim Said Nursi 
de bu sonunculardandir. Tiirkiye'de en sonra §apka giyilmesi uygun 
goriilmii§tiir. ~apka giymekte dince bir engel yoktur. Eger Avrupa
hlann icad1 diye §apka giymegi giinah sayanlar varsa, onlara deriz 
ki Avrupahlarm icad1 olan elektrigi nic;in yak1yorsunuz? Onlarm 
yapt1klan e§yay1 nic;in kullamyorsunuz ve nihayet onlardan ithal edi
len otomobillere nic;in biniyorsunuz? Bilindigi iizere Said Nursi de 
oliimiinden once kendisine hediye edilen bir otomobile binmi§ ve 
seyahat etmi§ti. Has1h bir giyim e§yasm1 Hmstiyanlarm yaprm§ ol
mas1, onun miisliimanlara yasaklanmasm1 gerektirmez. Dinde de 
bir hiikiim olmad1gna gore §apka giyen kafir sayilamaz. 

13- 1nziva meselesinde de Nurculuk gorii§leri, 1slami gerc;ek
lerle bagda§amaz. 1slamiyet insamn ic;timai faaliyetlere katilmas1m 
gerektirmektedir. Hem Hz. Muhammed cemiyetin dertleriyle bizzat 
me§gul olmu§tur. Ticaretle ugra§ml§, nizalan halletmi§ ve her husus
ta miisliimanlara ornek olmu§tur. Hz. Muhammed'in siinnetine tam 
uydugu ileri siirillen Said Nursi'nin de aym yolu izlemesi gerekirdi. 
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Halbuki Risale-i Nur'un yazan, inzivada kalmay1, yalmzhg1 tercih 
etmeyi bir iistiin meziyetmi§ gibi gostermege <;ah§IDI§tlr. Eger bii
tiin Tiirk Milleti, i§ini giiciinii birak1p inzivaya <;ekilse, acaba Tiirkiye' -
nin hali ne olur? Hz. Muhammed, Said Nursi'nin inanc1 hilafma 
"yarm olecekmi§ gibi ibadet et, hie; olmiyecekmi§ gibi de diinya i§
leri ic;in <;ah§,, diye buyurmu§tur. Keza Kur'an-1 Kerimde ruh
baniyeti Hmstiyanlarm uydurduklan bildirilmi§tir4 • Hz. Muhammed'
in §U sozii de bunu teyid edici mahiyettedir: "1slamiyette ruhbaniyet 
yoktur,,. 

Goriiliiyor ki Yiice Allah ve Hz. Muhammed inzivanm aleyhin
deki hiikmii bildirmi§lerdir. Buna ragmen Risale-i Nur yazanmn 
inzivada isran ne ile a<;1klanabilir. Bu Allah'a ve 0 3nun son peygam
beri Hz. Muhammed'e muhalefet etmek degilmidir? 

~u kadar var ki Nurcu liderler haric; bir c;ok vatanda§lanm1z 
i§in ic; yiiziinii bilmeden Nurculugu kabul etmi§lerdir. Bu Nurcu va
tanda§lanm kendilerini manen kurtarmak ic;in derhal tovbe ederek 
Nurculugu birakmahd1rlar. Gerc;ek 1slamiyet Nurculuk degil, Kur'an 
ve Siinnet yoludur. Miisliimanlarm dinde delilleri Kur'an, Siinnet, 
icma ve akli kiyastir. 1slamiyette kul ile Allah arasma iic;iincii §ah1s 
giremez. Allah katmda en iistiin ki§iler, ahlak bak1mmdan en olgun 
olanlardir; Nitekim Hz. Muhammed "hen ahlakm en giizelini ta
mamlamak iizere gonderildim,, diye buyurmu§tur. 0 halde din yo
lunda c;ah§mak istiyenlerin rehberi Kur'an ve Hz. Muhammed'in 
Siinneti olmahdir, Said~i Nursi degil! 

4 Bak. Hadid suresi, ayet: 27. 
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iSLAMDA iLK 1HT1LAFLAR VE SEBEPLERt 

Miisliimanlar arasmda vukua gelen ihtilaflar as1rlarca devam 
etmi§ ve bu c;ok defa !slam aleminin zararma olmu§tur. tlk siralarda, 
yani Hz. Muhammed hayatta iken miisliimanlar arasmda gerek di
nin as1llan ve gerekse teferruat1 iizerinde herhangi bir aynhk yoktu. 
11k iht.ilaflar Hz. Muhammed vefat edince ba§lad1. Bu ihtilaflar Pey
gamberin oliip olmedigi, onun nereye gomiilecegi ve kimin imam 
olacag1 gibi mahdut konular iizerinde cereyan etmi§ti 1• 

Osman b. Affan'm (Olm. 35 /655) hilafetinin altmc1 yilma ka
dar vaki olan ihtilaflar dinin esaslarma taalluk etmiyordu. Teferruata 
ait baz1 fikhi meseleler istisna edilirse yine miisliimanlar arasmda 
tam bir ittihad mevcuttu. Fakat zamanla ihtilaflar biiyiidii. Os
man b. Affan'm katledilmesi, Cemel vak'as1 (vukuu h. 36) ve S1ffin 
muharebesi (vukuu h. 37) c;e§itli ihtilaflar c;1kard1. Ali b. Ebi Talib 
(Olm. 40 /660) ile Muaviye b. Ebi Siifyan (Olm. 60 /679) arasmdaki 
ihtilafi bertaraf etmek iizere hakemlerin arabuluculugu, Haricilerin 
meydana c;1kmasm1 tevlid etti. Abdullah b. Sebe (2) ve taraftarlarmm 
Ali b. Ebi Talib hakkmda izhar ettikleri a§m sozler, Mabed al-Ciiheni 
(Olm. 80 /699) 3 , Gaylan ad-D1me§ki ve Ca'd b. Dirhem (Olm. H. 

1 Bak. Ebu'l-Muzaffer al-lsferayini, at-Tabsir fi'd-Din, s. 12. Matbaatu'l-Envar 
bask1S1 h. 1359/M. 1940; Ebu Mansur Abdulkahir b. Tahir al-Bagdadi al-Fark Beyn al
Frrak, s. 14 vd. MlSlr h. 1367 /M. 1948; Ebul'l-Feth Muhammed b. Abdalkerim ~-$ehrestani 
al-Mile! va'n-Nihal, C. I. s. 19 vd. M1s1r 1317 h. 

2 Abdullah b. Sebe aslen yahudi idi. Daha sonra lsl:lmiyeti kabul etmi§ giiriinerek miis
liimanlar arasma kan§tl ve bir-.ok 0fitnelerin -.ikmasma sebep oldu. Gulat'm en a~m firkas1 sa
yilan Sebeiyye'nin reisi olmakla me~hurdur. Hususi maksatlarla Ali b. Ebi Talib' in imametini 
izhar eden ilk ~ah1Strr. Evvela Hz. Ali'nin nebi, sonra da Allah oldugunu iddia etti. Hz. Ali, 
lbn Sebe'yi bu gibi iddialanndan dolay1 Medain'e nefyetti ve onun iddialanm benimseyenleri 
~iddetle cezalandmd1. 1bn Sebe, Ali b. Ebi Talib iildiiriiliince onun iilmedigini iddia etti. 
Biiylece 1bn Sebe, $ia'nm Guiat ktSmmm dogmasma sebep oldu. Bak. a~ - $ehrestani, al
Milel, c. II. s. 11 - 12; al' lsferayini, at - Tabsir fi'd-Din, s. 71; al-Malati Kitabu't-Tenbih 
va'r-Red ala Ehl'il-Ehva va'l-Bid'a, s. 14, 118, 129, 1stanbul 1936; al-Mile! va'n-Nihal, 
var (13-a - 13 b), (75 - a 75 - b) Atif Efendi Ktb. No. 1373. 

3 Kader hakkmda ilk siizii siiyliyen kimse Mabed al-Ciiheni'dir. 
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l 24) 4 gibi §ah1slarm kader ve istitaa konulannda ileri si.irdi.ikleri 
fikirler, islam aleminde yeni anla§mazhklarm dogmasma sebep oldu. 
Hasan al-Basri'nin (Olm. l ro /728) meclisinden Vasil b. Ata al-Gaz
zal'm (Olm. 131 /748) aynlmasiyle dini manada Mutezile firkas1 dog
du. 

Has1h Hz. Muhammed hayatta iken mi.isli.imanlar arasmda mev
cut bulunan tesani.id zamanla zail oldu ve birc;ok firkalar ti.iredi. Bu 
firkalan doguran dini ve siyasi sebepler vard1. Bu sebepler arasmda, 
yapilan fetihler ve terci.imeler 5 sayesinde mi.isli.imanlann yabanc1 
fikirlerle kaqila§malanm, 6 birc;ok zi.imrelerin mevcut siyasi nizam1 
degi§tirmek isteklerini ve baz1 kimselerin §er'i ilimlerin kaynagm1 
te§kil eden Kur'an ve si.inet i.izerinde farkh anlayi§lara 7 sahip olma
lanm zikredebiliriz. Bilhasa bir c;ok fikralarm mensuplarmm mi.ite§abih 
ayetler iizerinde dii§i.inerek Kur' an hakmda §i.ipheye di.i§meleri, onlan da
Ialet ve ihtilafa sevketti 8• Hatta baz1 firkalar davalanm hakh gostermek 
ic;in bir tak1m hadisler uyduruyor veya metinleri kasden degi§tiriyordu. 

i§te bu sap~khklara kaq1 selef'in akidesini mi.idafaa etmek ihtiyac1, 
Peygamber zamanmda mevcut olm1yan Kelam ilminin dogmas1~a 
sebep oldu. Kelam ilmi dogd~ktan sonra da bu ihtilaflar bi.iti.in §id
detiyle devam etti. ~i.iphesiz ki bu gibi aynhklarda siyasi ihtirasm 
roli.i bi.iyi.ikti.ir. Halbuki birc;ok kimseler maksadh olarak bu ihtirasa 
kendilerini kaptirmasalard1 ve Kur'anm ozi.ine sad1k kalsalard1, islam 
alemi bu huzursuzluklann izd1rabma bu kadar duc;ar olmazd1. 

i§te bu gibi tarihi hadiselerden ibret alarak ve aklm l§Igmdan 
faydalanarak bi.iti.in mi.isli.imanlarm ve insanlarm yekdigerlerini sev
melerini, zararh ve neticesiz ihtilaflara di.i§memelerini temenni etmek 
hakk1m1zdir. 

4 Ca'd b. Dirhem, Kur'an'm mahhlk oldugunu ilk iddia eden kimsedir. 
5 Miishimanlarm yabanc1 fikirlere valof olmasm1 saglayan tercilmeler hakkmda bak. 

Hilmi Ziya Viken, Uyam~ Devrinde Tercilmenin Rolii, !stanbul 1935. 
6 Milslilmanlann yabanct fikirlerle kar~1la~malan ~ilphesiz ki hilr dii~ilncenin geli~

mesine yard1m etmi~tir. Ancak baz1 firkalar siyasi maksatla bu fikirleri istismar etmi~lcrdir. 
7 Bak. al - Bagdadi, Usulu'd - Din. C. I. s. I 9 vd. !stanbul, h. 1346 /M. 1928; al-Mala ti, 

Kitabu't-Tenbih, s. 65. 
8 Bak. al-Malati, Kitabu't-Tenbih, s. 43-44. 
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NUSEYRiYE 

Nuseyriler batmi say1hrlar. 1bn Teymiye Alaniut'da vezir olan 
Nam at-Tusi ile Nuseyriye arasmda irtibat gormektedir. 

Nuseyrilerin, Ali b. Ebi Talib'in kolesi Nuseyr'in taraftarlarmdan 
oldugu da soylenir. Nuseyriler tarihte bilhassa Suriye'nin sahil mm
tikalarmda faaliyet gostermi§lerdir. 

Bunlar Ali b. Ebi Talib'in Allah olduguna inamrlar ve baz1 sa
habe hakkmda kotii sozler soylerlerdi. Bulutlann Hz. Ali'nin meskeni 
olduguna iman ederler, gok giiriiltiisii onun sesi, §im§ek ise giilmesidir, 
derlerdi. Bu sebeple de bulutlara c;ok hiirmet gosterirlerdi. Bunlar 
§araba, iiziim ve sak1z agacma da c;ok sayg1 beslerlerdi. Nuseyrilere 
gore din, Ali'nin Allah, Muhammedin hicap ve Selman-1 Farisi'nin 
bah oldugunu bilmekten ibarettir. Bunlar bir c;ok dini esaslan tevil 
etmekten c;ekinmezlerdi. 

Biitiin bunlardan anla§ihyor ki Nuseyriye sap1k bir firkachr. Bu 
giin memleketimizin Adana, Mersin ve Hatay vilayetleri dahilinde 
c;ok az miktarda Nuseyri bulundugu soylenmektedir. (Bu konuda 
bak. a§-~ehrestani, al-Milel Va'n-Nihal, C. II, s. 24-25, Mmr 1317; al
Kalka§endi, Subh al-A'§a, C. XIII, S. 249-250, Kahire 1337; 1bn Tey
miye, Feteva c. IV, S. 212, Kahire 1326-1329; 1bn Teymiye, Risale 
fi'r-Redd ala'n-Nuseyriye, s. 97' Mmr 1323). 
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BA TINiLtK NEDIR 

Kur'an ve hadislerin zahiri manalarmdan b3.§ka batini mana
lannm da bulundugunu iddia eden firkaya genel olarak Batmiye denir. 
Bu firka hicri ikinci asirda tilremi§tir. Mezhebin kuruculannm Mey
mun b. Deysan ile oglu Abdullah b. Meymun al-Kaddah oldugunu 
firka ve tarih kitplan kaydetmektedir. Meymun ve oglu Abdullah, 
Ehvaz taraflannda evvela Ali b. Ebi Talib'in karde§i Ukeyl neslinden 
olduklanm iddia ettiler. Sonra da Muhammed b. 1smail b. Cafer as
Sad1k b. Muhammed al-Baku b. Ali b. Hilseyin b. Ali b. Ebi Talib'in 
zilrriyetinden geldiklerini ileri silrdiiler. Bin;ok cahil kimseleri kandir
maga muvaffak oldular. Gayeleri !slam dinini y1kmak ve siyasi za
ferler elde etmekti. 

Hamdan b. al-E§'as admdaki dai (Propaga11-dac1) de me§hur 
batinilerdendir. Ad1mlanm k1sa att1gi i<;in ona Karmat lakab1 veril
mi§ti. Bu dainin lakabma nisbetle Batmiye firkasma Karmatiye yahut 
Kararmta da denir. Karmatiler H. 278 yilmda faaliyete ba§lam1§
lard1. MlSlrdaki Fatimiler Devletinin kurucusu Ubeydullah al-Mehdi, 
Ebu Abdullah ~ii admdaki Karmati bir dainin yardu;nlanndan <;ok 
faydalanrm§tI. Fatimiler Devleti'nin umumiyetle Batmilerin fikirlerini 
benimsedikleri malumdur. 

Batiniler sadece bunlardan ibaret degildir. Bunlann <;e§itli b6lilm
leri vard1r. Bu boliimler arasmda az<;ok farklar da mevcuttur. Bunlara, 
Babek, Ebu Muslim, Mukanna, Maziyar gibi §ahtslarm adlarma nis
betle Babekiye, Ebu Miislimiye, Mukannaiye ve Maziyariye adlan 
da verilir. En me§hur lakaplan arasmda Seb'iye, Muhammire, Hur
remiye, Hurremdiniye, Fidaviye, Ha§§a§iyye, Sabbahiye, Talimiye ve 
lsmailiye adlan da yer ahr. Bu lakablardan son be§i a§ag1-yukan aym 
ozelligi ta§tyan batinilerin ad1dir. Bunlara lsmailiye denmesinin 
sebebi, 1smail b. Cafer as-Sad1k'm imametine inanmalandir. Ancak 
tsmailiye firkasmm diger bir -kolu, babas1 hayatta iken oldiigil i<;in 
lsmail'in imameti yerine onun oglu Muhammed'in imametini kabul 
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ettiler. Bunlara Mubarekiye de denir. Muhammed b". lsmail'in 
imametini kabul edenler de ikiye aynhrlar: l) "Muhammed b. ls
mail olmemi§tir, bir giin arza doniip adaleti ger~ekle§tirecektir" di
yenler. 2) "Muhammed b. lsmail olmii§tiir, imamet onun evladm
dan gizli ve a~1k irnamlara intikal etmi§tir ve bu intikal k1yamete ka
dar devam edecektir" diyenler. Sonralan geli§en Batmilik cereyam 
bu ikinci gorii§ii benimsemi§tir. Bu gorii§ii benimseyen en me§hur 
dailerden biri Hasan Sabbah (Olm. H. 518/ M. l 124)'tir. 

Hasan Sabbah H. 471 de bir tacir k1yafetinde Horasan'dan 
MISlr'a gitti. MISlr'da Fat1mi halifelerinden al-Mustans1r'la gorii§· 
tiikten sonra Batmilige iyice bagland1. Mustansir hakkmda propaganda 
yapmak i~in Horasan civarma dondii. H. 483 tarihinde me§hur Alamut 
kalesini zaptetti. Abbasi Halifeleri ve Devlet biiyiikleri aleyhinde pro
pagandaya ba§lad1. Bir~ok kiiltiirsiiz kimseyi kandirmaga muvaffak 
oldu. Halife ordulan bir tiirlii Hasan Sabbah'm ve taraftarlarmm 
i§ini bitiremiyorlard1. Qiinkii o, bir fedailer te§kilatI kurmu§tU. Bu 
fedailere istedigi kimseyi oldiirtiiyordu. Tarihte onun Sel~uklu Sultan 
Melik§ah (Olm. H. 485/M. 1092)'m el~isine verdigi fiili cevap me§· 
hurdur: Melik§ah miisliimanlar arasmda fesat ~1karmamasm1 ve tes
lim olmas1 gerektigini, bir el~i yolhyarak ona bildirmi§ti. Hasan 
Sabbah el~iye cevap vermek i~in fedailerinden birini ~agird1. ve in
tihar etmesini soyledi. Fedai el~inin gozii oniinde han~erini kendi 
kalbine saplad1. Hasan Sabbah, diger bir fedaisini ~agrarak u~urum
dan atilmasm1 soyledi. Fedai dii§iinmeden ko§up sarp u~urumdan 
kendini oliime att1. Hasan sonra el~iye doniip: "Elimde bunlar gibi 
binlerce fedaim var. Sultana cevab1m budur" dedi. Bu hadiseyi duy
duktan sonra Melik§ah'm Batmilerle miicadeleyi hafif!ettigi soylenir. 
Batmilerin hakimiyetine ~ok y1llar sonra H. 654 de Hiilagu, Alamut 
ve diger sarp kaleleri zaptetmek suretiyle son vermi§tir. 

Hasan Sabbah'm yeniden kurdugu Batmiye te§kilatma ad-Davet 
al-Cedide de denir. Bunlar ak1l ve dii§iinceye 6nem vermezlerdi. Akil 
ve mantigm insanlan ke~rete dii§iirdiigiinii, vahdetin bir imam-1 
masum'a (hi~ giinah i§lemiyen imama) baglanmakla elde edilecegini 
iddia ederlerdi. 

Biitiin Batmiler naslarm zahirine k1ymet vermezler ve onlan 
sa~ma bir surette te'vil etme yolunu tutarlard1. Bunlar §eriati alenen 
inkar etmekten ~ekinmezlerdi. Haram §eyleri helal sayarlar, saymz 
giinahlar i§lerlerdi. Batmilerin baz1 kollan ana, k1zkarde§ ve k1z ev
lad 'la nikahlanmay1 caiz goriirlerdi. Bunlarm gorii§lerinde Sabiiligin 
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ve Mecusiligin tesiri vardI. Gayeleri siyasi oldugundan islam Dini'ni 
bertaraf etmek ic;in her c;areye ba§vururlardI. 

Batmileri ba§anya gotiiren amillerden birisi de davet sistemleridir. 
Dailer (Propagandacilar) bir kimseyi kandirmak istedikleri zaman ona 
hemen ac;IlmazlardI. Evvela onun neye onem verdigini ve inancmI ogre
nirler, sonra da ona kabiliyetine gore sorular tevcih ederlerdi. Dailerin 
"c;orak yere tohum ekmemek" yani daveti kabule miisait olmiyanlara 
teklif yapmamak ba§hca prensipleri idi. Daveti kabule kabiliyetli 
bulduklan kimselerin ba§langic;ta fikirlerine uyar goriiniirler, sonralan 
onu hirtakim sor~larla, §eriatm zahiri manalan hakkmda §iipheye 
dii§iiriirlerdi. Daha sonra onun merak1m artmrlar ve yeminsiz bu 
sirlarm soylenemiyecegini soylerlerdi. Miistecib'den yani Batmilige 
girmege istekli olanlardan ahd ve yemin aldiktan sonra ona tedricen 
sirlan ac;arlardI. Bu sistemin en son merhalesi de miistecib'in <linden 
<;Ik!11asim temin etmekti. 

Yukardanberi Batmilerin tarihc;elerinden, akidelerinden ve da
vet sistemlerinden kisaca bahsetmi§ bulunuyoruz. Bunlarm gorii§
lerinin yanh§ oldugu a§ikardir. Bunlarm, Kur'an'I Kerim'i kendi rey
lerine gore tefsir ve te'vil etmeleri sapikhktan ba§ka bir §CY degildir. 
Hazreti Muhammed'in: "Kim Kur' am kendi reyine gore tefsir 
ederse, Cehennemdeki yerini hazirlasm" manasma gelen hadisi ma
lumdur. Bundan ba§ka Batmiler akil ve dii§iinceye kiymet vermemi§
lerdir. Halbuki Hazreti Muhammed kendisine isnad edilen, fakat akla • 
ve manttga mugayir olan hadislere inamlmamasmI soylemi§tir. Boylece 
de akla ne kadar deger verdigini gostermi§tir. Batmiler ise daima akil
dan, kiiltiirden ve ilimden korkarak hurafe yolunu tutmu§lardir. 
Bilgilerin bir imam-I masum'dan (hie; giinah i§lemiyen imamdan) 
ogrenilebilecegini soyliyerek zihinleri kosteklemek istemi§lerdir. 

1slam dini onlarm iddialanna cevaz vermez. 1slam dini, ilahi 
oldugu kadar akli bir dindir. 0, ilme, irfan ve kiiltiire onem verir. 
Biitiin miisliimanlann c;agda§ uygarhga yonelmeleri dinimize uy
gundur. Dinimiz bilim, teknik ve cah§madan yanadir. Bu gerc;egi 
anlamiyanlarm iilkemizin geri kalmasmda rolleri vardir. 1slamiyet tem
bellik dini degildir. Batmi olsun, zahiri olsun, Allah yolunda c;ah§mak 
isteyenler ic;in de en dogru yol gerc;ek islamiyettir. Bunu anlamak 
ic;in de bir imam-I masuma baglanmaya liizum yoktur. 
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ACA HAN VE tSMAtLtYE MEZHEBt 

lsmailiye mezhebinin ash Batmilige dayarur. Batmilerin saygi 
besledikleri ilk 6 imam §Unlardir Ali b. Ebi Talib, Hz. Hasan, 
Hz. Hiiseyin,Ali Zeyn al-Abidin, Muhamemed Bakir ve Ca'fer as-Sa
dik. Bu sonuncu imam heniiz saghgmda oglu lsmaili kendinden 
sonra yerini alacak olan imam diye ilan etti. lsmail'in adma nisbetle 
Batmiler, lsmailiye diye aldandmldilar. Fakat lsmail, babasi Ca'fer 
as-Sadik hayatta iken oliince, Ca'fer as-Sadik imam olarak lsmailin 
oglu Muhamed'i imam tayin etti. 

Batmiler daha sonra ikiye aynldilar: 

1- lsmail'in oglu, Muhammed'in hii; olmedigini, gizlendigini ve 
bir gun diinyaya donecegini ileri siirenler. Bunlar Muhammed'i 
mehdi olarak kabul ederler. 2-lsmail'in oglu Muhammed'in oldiigiine, 
imametin onun neslinden gelen gizli veya ai;ik imamlara gei;tigine 
inananlar. 

lsmailiye mezhebi daha sonra biisbiitiin degi§erek siyasi bir ma
hiyet ald1. MlSlrdaki Fatimiler hakimiyetlerini yiiriitmek ii;in halkm 
lsmailiye mezhebine olan sevgisinden faydalanmak istediler. 

12. yiizyilda faaliyet gosteren Hasan Sabbah, Fat1mi halifeler
den al-Mustansir'la gorii§tiikten sonra, lsmailiye mezhebinin ate§li 
bir taraftan oldu. Onun namma propaganda yapmak iizere !ran 
taraflarma gitti. Alamut kalesine yerle§erek kuvvetli bir Batmi te§ki
lat kurdu. Hasan Sabbah,. fedaileri ve ordulariyle Abbasi halifeleri 
i;ok ugra§tird1. Hasan Sabbah 1 1 24 yilmda oldiikten sonra da lsmailiye 
mezhebi, !slam alemi ii;in tehlike olmaga devam etti. Nihayet M. 1 256 
yilmda Hiilagu, Alamut kalesini alarak bunlarm zahiri hakiiniyetleri
ne son verdi. Fakat te§kilat gizli i;ah§t1g1 ii;in lsmaililer yiizyildan 
yiizyila prensip degi§tirerek i;e§itli iilkelere yayildilar. Bu giin dahi 
i;e§itli !slam memleketlerinde lsmailiye mezhebinden olan azmhk
lar vard1r. Bunlann §imdi niifuslan yakla§ik olarak on mil yon 
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kadardir. Bulunduklan ba§hca illkeler §Unlardir: 1ran, Pa'kistan, 
Hjndistan, Suriye, MlSlr, Zengibar, Uganda, Tanganika ve Somali. 

1smailiye Mezhebinin dini gorii§ii 

1smailiye mezhebinin ozellikle Hasan Sabbah zamanmda sa
vundugu dini goril§ler Kur'an'm ve hadislerin tevili esasma dayamr. 
Bu mezhepten olanlar, Kur'an ve hadislerin gen;ek anlamlarmm gizli 
oldugunu, zahiri sozlerin hic;bir k.Iymet ifade etmedigini ve batmi 
anlamlan da ancak imamm bilecegini iddia ederler. Onlara gore bir 
masum yani hie; gilnah i§lemiyen "imama baglanmak §arttir. 1mam 
gilnah i§ler gibi gorilnse dahi emri Allah'tan alm1§tJ.r. Onun bu gibi 
hareketlerinin gizli bir hikmeti ve anlam1 vardir. 

Onlara gore namazdan maksat imama baglanmaktir. Oruc; 
imamm sirnru saklamaktir. Zekat kazancm be§te birini imama ver
mektir. Hae; imam1 ziyaret edip onun hizmetinde bulunmaktJ.r. 

1smailiye'nin inancma gore 1mam istedigini Cennet'e gondere
bilir. 1smaililer derler ki ak1l ve dil§ilnce insanlan c;eki§mege ve c;okluga 
gotilrilr. Ak.Il ve dil§ilnceye onem verdikleri ic;in felsefi okullar, mezhep
ler ve bilginler c;ati§ma halindedirler. Eger bunlar bir batJ.ni imama 
baglansalar ve biltiln bilgileri ondan ogrenseler. yer yilzilnde c;atJ.§ma 
ve c;eki§me kalkar. 0 halde, dogruyu bulma yolu imamdan ogrenme 
metodudur. 

1smailiye'nin Yayilma Metodu 

1mam, mezhebi yaymak ic;in gizli fedailer ve propagandac1lar 
te§kilati kurmU§tur. Propagandacilar, mezhebe almak istedikleri kim
senin killtilr derecesine ve zevklerine gore davramrlar. Ba§lang1c;ta, 
kandiracaklan kimseyle dostluk kurmak ic;in dindar gorilnilrler. Onun 
mezhebine uygun goril§leri savunurlar. Derece derece her propagan
dac1 ikna yoluyla killtilrsilz kimseleri kandirmaga c;ah§Ir. En sonunda 
biltiln propagandacilar dini emirlerin gizli bir anlam1 oldugunu soy
liyerek mezhep adaym1 imama gotilrmek isterler. Ppropagandacilar 
"c;orak yere tohum ekmeyiniz" parolasiyle hareket ededer. Yani 
mezhebe girmege milsait olm1yan kimseye ac;ilmazlar. 

Aga Han Kimdir? 

Bu gilnkil 1smaililerde bir masum imama baglanma prensibi 
devam etmektedir. Elbette bu mezhep yilzy1llardan beri pek c;ok de-
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gi§iklige ugramt§tlr. Ancak imama vergi vermek, ak1ldan ziyade ima
ma baglanmak ilkesi bu gune kadar devam etmi§tir. 20. yuzyilda 
faaliyet gosteren en tanmmt§ 1smaili imam Aga Han'dir. 

Aga Han'm asil ad1 Muhammed ~ah Ali' dir. 1 877 y1lmda Kara§i' -
de dogdu. 8 ya§mda iken 1885 y1lmda 1smailiye mezhebinin imam
hgma ta yin edildi. 1897 y1lmda Begum ~ahzade ile evlendi. 1898 de 
Avrupa'y1, 1899 da Afrika'y1ve1ran'1 ziyaret ctti. Aym y1lda Turkiye'yi 
de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 1902 yilmdan itibaren Hint siyase
tinde onemli roller oynamaga ba§lad1. 1ngilizler onun etkisinden 
faydalanmaga i;ah§tilar. Aga Han Birinci Dunya sava§mdan sonra 
guya Turkiye'nin dostu gorunerek siyasetimize kan§mak istedi. Onun 
bu te§ebbusu i;alJuk onlendi. 

Aga Han'm ilk dugununde 600000 muridinin hazir bulundugunu 
kaydetmek isteriz. ~ahzade olunce I 908 ytlmda ftalyan astlh e§iyle 
evlendi. Bundan oglu Ali Han dunyaya geldi. 1926 y1lmda ikinci 
e§i de olunce, kendisine Sadrettin adh i;ocugu dunyaya getirecek olan 
ui;uncu bir bayanla evlendi. Onun dorduncu olarak Avrupah bir 
bayanla evlenmesi 1944 y1hna rastlar. Aga Han, 1957 y1hnda hayata 
gozlerini yumdu. 

Aga Han'1n Maddi Giicii 

Aga Han'a yer yuzundeki butun 1smaililer vergi odemi§tir. 
Aynca 1936 y1lmda muritleri ona agirhgmca altm vermi§lerdir. 1937 
de yine tartilm1§ ve agirhgmca altm almt§tlr. 1946 da birisi Bombay'da 
ve digeri Afrika'da Darusselam §ehrinde olmak uzere iki kez tartil
m1§ ve ag-trhgmca elmas· almt§tlr. Muritlerinden saglad1g1 yilhk 
gelirinin 100 milyon turk lirasma ula§tlg1 olmu§tur. 

Aga Han ve siyaset 

Bir yandan at yan§lariyle me§gul olan Aga Han, diger yandan 
siyasi gorevlerini de unutmam1§ttr. Aga Han, goru§lerini savunmak 
ii;in "Kaziyet al-Hind'', "al-1slam Va'I..:Uruba" ve "Nur Mubin Hahl 
Allah,, adh eserini yazd1. Taraftarlanm ozgurluk fikri y~rine iktisadi 
sorunlara yoneltmege <;ah§tl. Onlara her kuru§lanm harcamadan once 
du§unmelerini, etten ziyade meyve ve sebze yemelerini, ii;kiden sakm
malanm, imama yani kendisine baglanmalanm emretti. Cehennemle 
korkutup Cannet'i va'dederek muridlerine olan etkisini arttlrmay1 
ba§ard1. 
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Aga Han, bir zamanlar Hindistan'da <;1kan siyasi ve dini kan§Ik
hklan yatl§tlrmaga <;ah§tl. 1946 y1lmda toplanan lslam kongresine 
ba§kanhk etti. 

ingiliz parlamentosunu ziyaret ettigi zaman uzun alki§larla 
kar§iland1. Britanya gazeteleri ondan uzun uzun soz ettiler. 

Suriye'de <;1kan Diirzl-ismaili <;atl§masiyle me§gul oldu. 0 za
manlar lsmailller Osmanhlardan memnun degildi. Aynca 1919 da 
Suriye'deki Nuseyrl-lsmaiH dii§manhgm1 yatl§tlrmaga <;ah§tl. ismai
Hler Frans1zlarm Suriye'ye girmesinden memnun kald1lar. Esasen 
Aga Han, oglu Ali Han'1 ingiliz veFrans1z kiiltiirii i<;inde yeti§tirmi§ti. 
Ali Han, lngiliz ve Frans1zlarla i§birligi yaparak 1939 da Almanlara 
kar§l tegmen olarak <;arpI§tI. Suriye'de Hiir Frans1z ordusunda irtibat 
subayhg1 yapt1. Libya'da lngiliz ordusunda da <;ah§tI. Bir <;ok ni
§anlar ald1. Birle§ik Amerika da ona bir ni§an vermeyi ihmal etmedi. 

Avrupa'da geni§ eglence yerleri bulan Aga Han ve oglu Ali Han 
kendi menfaatlan icab1 biiyiik devletleri giicendirmek istemezlerdi. 
Qiinkii o zaman lngiliz ve Frans1z miistemlekesi olan iilkelerde ls
maill azmhklar vard1. Aga Han'1 iyi tutmak da hu devletlerin i§inc 
geliyordu. 

Bu mezhebin §imdiki ba§karu olan ve 1937 de dogan Kerim Han, 
Aga Han'm torunu ve Ali Han'm ogludur. Afrika ve Asya devletlerinin 
lkinci diinya sava§mdan sonra ozgiirliige kavu§malan, ismailiye mez
hebinin siyasetteki onemini azaltt1. ~imdi Kerim Han'm dedesine ve 
babasma nisbetle <;ok ol<;iilii bir tutum giittiigiinii de belirtmek isteriz. 
Ozellikle lsmailiye mezhebine mensup bulunanlarm kiiltiirii az ve 
fakat temiz kaipli olduklanm da kaydetmeliyiz. Bunlar arasmda kiil
tiir artt1k<;a imam yerine akla ve dogru din! inan<;lara baglanacaklan 
ger<;ektir. Halkm <;ogunun din! bilgisi az olunca, onlar <;ah§irlar, aga 
hanlar da yerler. 

1smailiye'nin gorii§leri ve 1slamiyet 

islamiyete gore akil delili asla inkar edilemez. Ak1l ve nakil bir
birini tamamlar. GazzaU ak1l Allah'm denizlerinden bir ornektir der. 
Bir <;ok lslam biiyiikleri akh bir nura benzetmi§lerdir. Akh yaratan 
Allahtir. Akil ve dii§iince ile insan diger varhklardan aynhr. Kur'an'
da dii§iincenin degeri hakkinda pek <;Ok ayetler vardir. lmamm gii
nahs1z ve hatas1z olmas1 fikri de yanh§tir. Qiinkii lslaml inan<;lara go
re Peygamberlerin bile <;ok kii<;iik hatalar i§lemeleri miimkiindiir. 
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Fakat peygamberler giinah i§lemezler. Bu sebeple de ma'sum olarak 
kabul edilirler. Eger imam ma'sum yani giinah i§lemez kabul edilir
se, peygamber olmu§ olur. Halbuki Hz. Muhammed'ten sonra gen;ek 
peygamber gelemez. Eger bir imama baglanmak gerekli ise, Hz. 
Muhammed'e baglanmak gerekir. Qiinkii miisliimanlarm gerc;ek ima
m1 odur. 0 da akil ve nakil yolunu gostermi§tir. 

Siyaset ve Dini alumlar 

Kur'an'a uygun olm1yan mezhepler ya siyaset, ya menfaat 
veyahut da bilgisizlik yiiziinden dogmll§tur. Kur'an'a uygun olanlar 
ise akil ile nakli birle§tirmi§lerdir. 

Ozellikle miistemlekeci devletler, somiirdiikleri yerlerdeki dini 
azmhklara ve mezhep aynhklanna onem vermi§lerdir. Hatta azmhk 
halindeki mezhep mensuplanm te§vik etmi§lerdir. 0 iilkelerdeki ha
kimiyetlerini devam ettirmek ic;in ic; c;eki§melerden faydaianmay1 
dii§iinmii§lerdir. Ozel surette yeti§tirilen baz1 oriantalistler 1slamiyeti 
iyice ogrenerek kendi hiikiimetlerine mii§avirlik etmi§lerdir. 1talyan
lar, Afrika'da somiirge kurmak istedikleri siralarda, iyi oriantalistler 
yeti§tirmeyi ihmal etmediler. Bir siralar Hollanda miistemlekesi olan 
Endenozya'da her namazdan sonra baz1 turk biiyiiklerine dua edilirdi. 
Bir Hollanda'h oriantalist bunu §ikayet konusu yaparak yasaklat
mI§tl. Ahmed Kadiyani, Hindistan'da faaliyete ba§larken 1ngiliz
lerden destek gordii. Kadiyani miiridlerine "ululemre" itaat ediniz 
ayetini delil gostererek 1ngilizlere itaati emrediyordu. Halbuki sozii 
gec;en ayeti "sizden sec;ilen hiikiimete itaat ediniz,, diye anlamak 
gerekir. Dogrusu da budur. 

Bu konularda c;ok ornekler verilebilir. Fakat biz burada sozii 
uzatm1yacag1z. Ancak §U kadanru belirtelim ki son siralarda yurt 
d1§mda benimsenmi§, dini siyasete alet etmi§ ve memleketimizi bol
mege yonelmi§ bulunan zararh dini akimlar hakkmda uyaruk olma
hy1z. Herkesten once bu gibi ak1mlarm yay1lmasm1 onlemek gorevi, 
dini kurumlarm birinci derecede sorumlusu olan zata dii§mekted1r. 
Bu da susmakla degil, anlatmakla ve aydmlatmakla olur. 
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V AHHABiLiK VE YURDUMUZDA H1LAFET AKIMLARI 

Vahhabilik bugtin Suudi Arabistan dedigimiz Devletin hudut
lan i<;inde yaygm haldedir. Bununla beraber Hindistan ve Ttirkis
tan'da da az miktarda vahhabi olanlar vardir. Bu mezhebin kurucusu, 
Muhammed b. Abd al-Vahhab'tir. Bu §ah1s, faaliyetleri sebebiyle 
s1k1§tmhnca, Riyad taraflanna hakim olan _Muhammed b. Saud'a 
s1gmd1. Vahhabiligi propaganda ve k1h<;la yaymak i<;in onunla an
la§tl. Bunlarm kom§u il ve il<;elere saldmlan, 1 746 y1lmda ba§lad1. 
Mekke'yi bile tehdit ettiler. Fakat Mekke ~erifi onlarm kutsal yere 
girmelerine engel oldu. Hatta onlan dinsiz sayarak Osmanh padi§a
hma §ikayet etti. Muhammed b. Saud, I 766 y1hnda oltinceye kadar 
Vahhabiligi yaymaga <;ah§tl. 

Onun yerine oglu Abd al-Aziz ge<;ti. Bu da ate§li bir vahhabi 
idi. 1 795 de Lahsa, Katif ve Basra korfezini sa va§la ald1. Zaman zaman 
Basra ve Bagdad valileri, Vahhabilere kar§l mticadele ettilerse de ba
§anya ula§amadilar. 

~iilerle Vahhabilerin aras1 da iyi degildi. Bir gtin ~iilerden Haza
il kabilesi, ganimet elde etmek i<;in Vahhabilere ait bir kervanm yo
lunu kesti. Bunu firsat bilen gozti donmil§ Vahhabiler, Kerbelaya 
hticum ettiler. Btittin halkm mahm yagma ettiler. lstedikleri kimseleri 
kestiler. lbadethaneleri bile yak1p y1ktilar. 1800 yilma dogru Vah
habiler, Bahreyn ve Umman'a kadar yayildilar. 

1803 y1lmda bunlan Saud b. Abd al-Aziz yonetmege ba§lad1. 

Osmanhlar, MlSlr hidivi Mehmet Ali pa§ay1 Vahhabileri yola 
getirmekle gorevlendirdi. Mehmet Ali Pa§a, oglu Tosun Pa§a ·kuman
dasmda bir orduyu Vahhabiler tizerine sevketti. Tosun Pa§a, baz1 
ba§anlar elde etti ise de, kesin sonu<; alamad1. Bu kumandan, 1814 
de Vahhabilerin htiktimdan olan Abdullah b. Saud'la da mticadeleye 
devam etti. Onlarm tam yenilgisi, Tosun Pa§a'nm oltimiyle MlSlr 
kuvvetlerinin kumandam olan lbrahim Pa§a sayesinde sagland1. 
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ibrahim Pa§a, gerek Abdullah;1 ve gerekse Muhammed b. Abd al
Vahhab'm torunlanm 1818 de esir olarak Kahircye yollad1. Bunlar 
oradan da Istanbul'a gonderildiler. Vahhabilerin ileri gelen bu 
§ahsiyetleri, lstanbul'da idam edildiler. 

Bunlann idam1 ile Vahhabllik hareketleri sondiiriilemedi. Vah
habllik, bir taassup ornegi olarak devam etti. 

Bunlar, baz1 biiyiik devletlerin destegini de kazanarak 1926 
y1hnda bir kongre toplad1lar. Bu kongreye biitiin miisliiman iilkelerin 
temsilcilerini <;agirdilar. Medine ve Mekke'nin her miisliimanm zi
yaretine a<;1k olduklanm bildirdiler. lbn Saud 1930 da kendisini Hi
caz ve N ecd k1rah olarak ilan etti. 

Ba§lang1cta petrol menfaatlan dolay1siyle lngilizlerden destek 
goren Suudi Arabistan, 1940 da kurdugu siyasi ili§kilerle Birle§ik 
Amerika'nm da destegini kazand1. Bu ili§kilerin geli§mesinde Ameri
kan petrol §irketlerinin ve biiyiik sermaye sahiplerinin rolleri oldu. 

Vahhabilerin fnan~lan 

Vahhabiler, lslamda en mutaass1p gorii§leri benimsemi§lerdir. 
Her §eyin zamanla degi§tigini, lslamiyet yerine sap1khgm tiiredigini, 
orta <;agdaki lslami ya§ayi§a donmek gerektigini ileri siirmii§lerdir. 
Bunlar baz1 lslam biiyiiklerinin yanh§ sayd1klan hususlan, kiifiir 
olarak kabul etmi§lerdir. lbn Hanbel, lbn Kayy1m Cevziyye ve lbn 
Teymiye'nin gorii§lerini esas ald1klanm ileri siirerek onlarm dinde 
yasak sayd1klan hatalan biiyiik giinah diye yaymi§lardir. Sozii ge<;en 
yazarlarm baz1 gorii§lerini sert bir tutumla kendi anlayi§larma uydur
maga <;ah§mI§lardir. 

Vahhabilere gore sigara i<;mek haramdir. Vahhabilerden kiil
tiirsiiz olanlar arasmda, sigara i<;enleri kafir sayanlara bile rastlamr. 
Bunlarm bu tutumlan Nurcularm, §apka giyenlerin kafir sayilacagm1 
soylemelerine benzemektedir. 

Vahhabiler ba§lang1<;ta kahve vc benzeri §eyleri i<;megi de yasak 
ctmi§lerdi. Fakat son s1ralar.da bundan vazge<;ilmi§tir. 

Bunlar kendi fikirlerinin k1h<;la yayilmasmm gerektigine inand1k
lan i<;in tarihte <;ok kan dokmii§lerdir. Esir ald1klan miisliimanlarm 
mallanm yagma etmegi helal saymi§lardir. 

Vahi1abiler, mezarlarm ziyaret edilmesini ve oliilerden yard1m 
umulmasm1 kiifiir sayarlar. Bunlar, tarihte Mekke'yi zaptettikleri za
manda, ziyaret edilmesi sebebiyle Sahabenin mezarlanm bile y1k-
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t1lar. 0 derecede ki baz1 yazarlar, Vahhabilerden "mezar y1k1c1lan,, 
diye bile bahseder. ~imdiki Vahhabiler, Sahabenin mezarlanmn yer
lerini ziyaret edenlerin "as-selam aleykum,, demelerini ve fakat fazla 
bir §ey soylememelerini dogru bulurlar. 

Vahhabilerden kiiltiirsiiz olanlar, hala putperestlik sayd1klan ic;in 
fotograf c;ekilmesine muhaliftirler. Kiiltiirlii olanlar, buna art1k ilti
fat etmiyorlar. 

Hastahklardan korunmak ic;in muska takmak, mezarlara pac;av
ra baglamak, biiyiiciiliik yapmak, adak adamak Vahhabilikte ya
saktir. 

Gerc;ek 1slamiyet'de de iifiiriikc;iiliik, falc1hk ve biiyiiciiliik dogru 
degildir. ~u kadar var ki Vahhabiler, bunlan yapanlan §iddetle ce
zalandirmaktad1rlar. Esasen onlar, sap1khga kar§l koymak iddiasiyle 
mezheplerini kurmu§lardir. Gerc;ekde ise Vahabilik, ganimet sagla
mak ihtiyacmdan ve siyasi anla§mazhklardan dogmu§tur. 

Son derece dar gorii§lere sahip c;1kan Vahhabiler, diger 1slam 
mezheplerinin §iddetle kaq1smda idiler. Fakat son 30-40 yildan beri 
yoneticiler, mezhebi biraz yum§atmt§lardir. Mesela 1936 y1lmda Ye
menle bir anla§ma yaparak Zeydiyye mezhebini ta.mmt§lardir. 

Hilafet Meselesi 

Bugiin Vahhabiler, Miisliimanlarca kutsal olan §ehirleri yonet
tiklerinden kendilerini !slam onderleri saymaktad1rlar. Bu sebeple 
her islam iilkesindeki dar gorii§lii dini ak1mlara iltifat etmektedirler. 
Memleketimizde son siralarda tehlikeli bir hale gelen Nurculuk ak1m
lan, uzun y1llardan beri Suudi Arabistan tarafmdan desteklenmi§tir. 
Vahhabilik ve Nurculuk ak1mlan, hilafetcilik gorii§lerinde uyu§urlar. 
Said Nursi, Sikkei Tasdik-i Gaybi adh eserinde hilafet istemi§tir. Ger
c;ekte ise Hz. Muhammed, "hilafet benden sonra 30 y1ldir,, demi§tir. 
Hilafet kurumunun tarihte ne kadar istismar edildigi de mec;hul 
degildir. 

Memleketimizde Cumhuriyet idaresini savunacak yerde, hala 
hilafetcilikten fayda umanlara rastlanmaktadir. Son Peygamber 
Hz. Muhammed, halifeyi bizzat tayin etmiyerek her §eyi sec;ime b1-
rakm1§tir. Cumhuriyet idaresi de sec;ime dayanan bir idaredir. 0 halde 
Cumhuriyeti korumak dinimize de uygundur. 20 yiizy1lda hilafet 
istemek ise yukarda verdigimiz hadisten de anla§1lacag1 iizere 1slami 
degildir. "Dinde zorlama yoktur,, ayeti de geli§en milletlerin vic
dan hiirriyetine deger vermelerini 6ng6rmektedir. 
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SONUQ 

Bugiin memleketimizi sarml§ bulunan zararh mezhebi ak1mlar, 
gerc;ekde baz1 biiyiik devletler tarafindan sempati ile kar§ilanabilir. 
Petrol menfaatlerini ve siyasi c;1karlan korumak ic;in silahla yapila
m1yan bOlmeler, nifakla saglanmaga c;ah§ilabilir. Dinimizde rehber 
olarak Kur'an, Siinnet ve akil vardir. Halife aramaga liizum yoktur. 
Dinin amac1, insanlan iyi i§lere, dogruluga ve yard1mla§maga yonelt
mektir. Dinde grupla§ma yolunu tutanlar ve bu ak1mlan ok§iyanlar 
gerc;ekte dinimizin amacma hizmet etmi§ olamazlar. Hilafet kavgalan 
Cemel ve S1ffin sava§larmda on binlerce mtisliimamn oltimtine sebep 
oldu. 1lk halifelerden Hz. Osman ve Hz. Ali de hilafet anla§mazhg1-
nm sonucu olarak oldtiriildti. ~imdi bu c;eki§meleri yenilemek, Tiirkiye' -
nin dti§manlarmm i§ine yarar. Vatanperverlik, 1slamiyetin en c;ok 
onem verdigi bir konudur. 0 halde her mtisltiman, memleketimizin 
yiiksek menfaatlerini korumak ic;in, c;e§itli adlar altma hilafet istiyen
leri birakip Cumhuriyete sanlmahd1r. 

Dinle ilgili Kurumun, vatanda§lan birbirinden aymc1 hilafet 
mtinaka§alar1m kapatmak ic;in c;aba harcamasm1 umanz. Bu vatan 
hepimizin vatamdir. Zaman dag1lma, aynlma ve hilafet zamam 
degil, birlik ve yard1mla§ma zamamd1r. 
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HACI BEKTA§ VELi VE BEKTA§iLtK 

Bekta§ilik XIV. yiizy1lda ba§lam1§, XV-XVI. yiizy1llarda geli§
mi§tir. Bu tarikat, ad1ru Hac1 Bekta§ Veli'den ahr. Hac1 Bekta§ Veli 
Osmanhlardan once karde§i Mente§'le birlikte Anadolu'ya gelmi§
tir. 1ki karde§ ilkin Sivas'a yerle§tiler. Daha sonra Kiqehir'e goc;tiiler. 
Mente§ bir ara Kayseriye ugray1p Sivas'a tekrar doniince oldii. Haci 
Bekta§ V eli ise Kayseri, Kir§ehir ve Karaoyiik civarmda taraftar
lar buldu. Art1k oliinceye kadar da bu bolgeyi terketmedi. 

Onun tarikatmm Yesevilik ile yakm ilgisi vardir. Bekta§ilik, 
Babailik, Hurufilik, Ahilik ve Abdalhk'la kan§arak hizla geli§ti. Ana
dolu'da, Balkanlarda ve ozellikle Arnavutlukta kolay yay1ld1. Bunda 
tarikatm ilkelerinin yumu§ak olu§unun etkisi biiyiiktiir. Hatta lrak 
ve Mmr'da az da olsa bekta§i olanlar vardir. Diger biiyiik dinlere sayg1 
gosteren ve insaru insan olarak degerlendiren Bekta§ilik , bu ho§g6-
riisii sayesinde baz1 hiristiyan topluluklara da etki yapti. 

XV. Yiizy1lda iyice geli§tirilen ve te§kilat haline sokulan Bekta
§ilik, baz1 din biiyiiklerini kutsalla§tinr. Bekta§iler, ozellikle Hz. Ali, 
Hz. Hatice, Hz. Hasan ve Hz. Hiiseyin'e a§m derecede sayg1 besler
ler. 12 imamm da tarikatta ozel bir mevkii vardir. Bilindigi iizere bu 
imamlar §Unlardir: Hz. Ali, Hasan, Hiiseyill, Zeyn al-Abidin, Muham
med Bakir, Ca'fer as-Sadik, Musa Kaz1m, Ali Riza, Muhammed 
Taki, Ali Naki, Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi. 

Bekta§ilik'de yola giren ve faziletleri benimsiyen kimse, gerc;ek 
bekta§i olarak kabul edilir. Bekta§i olarun, iyilik, fazilet ve Allah sev
gisinden ba§ka bir §eye ihtiyac1 yoktur. 

Bekta§i babasmdan izin alan kimse ise, fazileti izlemiye c;ah§an 
karde§ di ye telakki edilir. 

Karde§ler arasmda bekta§i torelerini benimsiyen kimse de der
vi§ olur. Dervi§, insanhgm, dii§iincenin ve c;elebiligin hizmetkan ol
mahdir. 
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Tarikata girmeden once evli olanlar e§lerini ve yuvalanm muha
faza ederler. Fakat bekar iken dervi§ olanlar evlenmezler. Bekar 
dervi§ler tekke veya dergahta ya§arlar. 

Dervi§lerin baba dedikleri rehberleri vardir. En ya§h dervi§ 
liderdir. Bir i;ok babalar bulunursa, onlar kendi aralarmda bir ba§kan 
sei;erler. Bu sei;ilen zata da Dede denir. Eger bir i;ok dedeler varsa, 
onlar arasmdan da Biiyiik Dede sei;ilir. 

Tarikatda Biiyiik Dede'nin yahut o yoksa Dede'nin mevkii bi
rinci derecededir. Dede Bekta§ilerin manevi ba§kamdir. 

Bekta§Hikte 3 tiirlii miirit vardir: 1 -Mutlak Miirit. 2- Mecazi 
miirit. 3- Miirted miirit. Birinci gruba dahil olanlar, Dede'nin hii; 
bir halinden §iiphe etmeden kay1ts1z §arts1z Bekta§Hige girenlerdir. 

1kinci gruptakiler dil ile miir§ide bagh, batmda ise kendi halin
dedir. Di;iincii grupda da Dede'nin bir halinden §iiphelenerek ondan 
yiiz i;evirenler vardir. 

Bektafi Toreleri : 

Bekta§iler, Muharrem ay1mn ilk 10 giiniinde orui; tutarlar. Bun
larm niyaz denen dualan yani ibadetleri vardir. Bunu camide yapar
lar. Camide namaz da k1larlar. Bekta§ilerin ramazan orucuna muha
lefetleri de yoktur. Bekta§ilige gore biitiin ibadetler insan ii;in fay
dahdir. Bekta§i olanlar, ahlakh kimseyi hangi dine mensup bulunursa 
bulunsun severler. 

~evval ay1mn ilk giinii Bekta§ilerin kutsal bayram1dir. Zilhicce
'nin ilk IO giiniinii, Nevruz giiniinii ve Muharremin 11. giiniinii de 
kutsal sayarlar. 

Her geri;ek bekta§i, kom§usunun e§lerine karde§ goziiyle bakar. 
Ya§hlan ise ana telakki eder. Kadmlar da erkek kom§ulan karde§ 
veya arkada§ olarak benimserler. 

Bekta§iler tarikatlanmn esas1mn niibiivvetin nurundan alm
d1gma inamrlar. Tarikatm ruhani ba§kam say1lan Dede, gei;ici 
zevkleri terketmi§, geri;egi ve sonsuz saadeti aramt§ ve nihayet Allah'm 
sevgisini kazanmt§ insan olarak dii§iiniiliir. Her bekta§inin Dede'ye 
sayg1 gostermesi gereklidir. Tarikata girenler sai;lanm kesmelidirler. 
Qiinkii Kur'an'da "ba§lanm tra§ edenler,, diye bir ayet vardir. 

Miii;idin, bilmedigini tarikat biiyiiklerinden sormas1 gerekir. 
Bekta§iler, "zikir ehline sorunuz,, ayeti bunun ii;in inmi§tir, derler. 
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Miicahede yani insanm is: ya§ay1§m1 diizeltmek is:in kotiiliikleri 
terke <;ah§mas1 bekta§i esaslarmdandir. Bu hususda "bizim i<;in mii
cahede edenleri dogru yolumuza gotiiriiriiz,, ayetini delil gosterirler. 

Her miiridin Bekta§ilige hizmet etmesi §arttir. Buna delil olarak 
da "hizmet eden hizmet edilir,, hadisini ve "hizmet eden Allah'm 
emniyetindedir,, ayetini verirler. 

Allah'tan korkmak da bekta§i ilkelerindendir. "Omit 6nemli bir 
ilkedir bunlarda. "Allah'tan iimidinizi kesmeyiniz,, ayeti bu ilke 
i<;in delilleridir. 

"Onlan sever, onlar da onu severler,, ayeti uyarmca makam, 
cemiyet, nasihat ve dost sahibi olmak da gerekir. 

A§k, §evk, safa ve fakirlik de 6nemlidir bunlarda. Bir tak1m 
makamlar da var Bekta§ilikte: Edep, korku, perhiz, sabir, §iikiir, 
utanma, comertlik, ilim, miskinlik, marifet ve kendini bilmek bu 
makamlardandir. Bekta§iler "kim kendi nefsini bilirse, Allah'm1 
bilir,, soziine s:ok hiirmet ederler. 

Bekta§ilerin benimsedigi bir tak1m ahlak kurallan da vardir: 
Toprak olmak (tevazu sahibi olmak), kimseyi ay1plamamak, gii
ciinii yerine gore harcamak, her tiirlii yaratiga kotii gozle bakmamak, 
sohbeti sevmek, sir saklamak, yola girmek, miinacat yapmak ve 
ger<;egi gormege s:ah§mak onlarm ahlak kurallarmdandir. Bununla 
beraber <;e§itli dedelere nisbet edilen Bekta§ilik kitaplan arasmda de
rin farklar ve degi§ik kurallar vard1r. Tarikat, <;e§itli dini ak1mlarm 
etkisinde kald1g1 ve is:lerine taklit<;iler kan§t1g1 i<;in, bekta§i ilkeler 
arasmda tam bir birlik bulmak gii<;tiir. Bu tarikat, Mahmut II. 
tarafmdan Y enis:eri ocag1 ile birlikte yasakland1g1 is:in, baz1 ilkeler 
gizli gizli yayilml§tlr. Abdulaziz zamamnda yeniden canlanan Bekta
§ilik, Cumhuriyetin ilamndan sonra diger tekke ve tarikatlarla birlikte 
yeniden yasaklanml§tlr. Bu giin Tiirkiyemizde Bekta§iler sohbet sever 
insanlar olarak tamnmaktad1rlar. Bunlar dar gorii§lii olmamakla 
beraber, hurufiligin etkisinde kald1klarmdan naslan gereginden s:ok 
tevil ederler. Gorevlerine ve milli torelere dii§kiin olan Bekta§iler, 
dedelere s:ok itaat ederler. 

Tarikatlar Ve Bugiinkii Tiirkiye 

Tarikatlar, Hz. Muhammed'in hayata gozlerini yummasmdan 
yakla§ik olarak 200 yil sonra te§kilatlanmi§lardir. Bunda Hintten, 
1randan, Yeni Eflatunculuktan gelen gorii§lerin rolii oldugunu ve 
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haz1 ayetlerin gereginden c;ok tevil edilmesinin biiyiik etkisi bulun
dugunu kaydetmeliyiz. Bu teviller sebebiyle zaman zaman kurulan 
ve geni§liyen tarikatlar tamamen islami bir mahiyet almt§tlr. Orta 
Qagda tarikatlar, sava§tan, hastahktan ve ac;hktan usanan insanlarm 
teselli buldugu yollar halinde idiler. Okumu§ kimseler etrafinda kiil
tiirsiiz olanlar toplanarak ilim, ibadet ve sohbetle vakit gec;iriyor
lard1. Fakat tarikatlar dogduktan 2-3 yiizyil sonra araya taklitc;iler 
kan§tigmdan ve i§in ic;ine siyaset girdiginden otiirii bu ak1mlarm 
yap1smda bozulmalar oldu. 0 kadar ki biiyiik tasavvuf otoritesi olan 
I I. yiizy1l bilginlerinden Ku§eyri, Risalesinde taklitc;ilerden ac1 ac1 
yakm1yor. Buna ragmen zaman zaman yeni tarikatlar kurulmasma 
devam edilmi§tir. Zaman gec;tikc;e miiritler, tarikat kurucusunu 
kutsalla§tirmt§lar ve tarikata c;ok kez onun kasdetmedigi bir anlam ver
mi§lerdir. 

Fedakar, vefakar, ahlakh ve samimi olan mutasavv1f ve din bii
yiiklerini biz de sayg1 ile ananz. Hac1 Bekta§ Veli de bunlardandir. 
Kur'an'da ogiilen bilgin ve iyi ahlakl1 dinda§lanm1za sayg1 beslemek 
elbette insani bir borc;tur. Ne var ki §ah1slan kutsalla§tirmak dinimizde 
yoktur. Sayg1da olc;iiyii kac;irmamam1z gerekir. Bizde c;ok kez veli 
istedigini Cennete gonderir, giicendigini de peri§an eder diye bir an
lay1§ vardir. Halbuki kimin Cennete ve kimin Cehenneme gidecegini 
ancak Allah bilir. Cennetlikle miijdelenmi§ ancak x o ki§inin ad1 bi
linmektedir. Kur'an'da "nefslerinizi tezkiye etmeyiniz,, diye buyrul
mu§tur. Hatta kimin veli oldugunu, kimin olmadigm1 da ancak 
Allah bilir. Baz1 kimselerin Cennet'i kendi inhisarmda gibi gostermesi, 
islami inanc;larla bagda§amaz. Kur'an'da "Allah, kendisine ortak 
Tann tamnmasm1 bagi§lamaz ve fakat bundan ba§ka giinahlan di
ledigi kimse ic;in bagi§lar,, diye buyrulmu§tur. Esasen ilham Allah'm 
baz1 kimselere lutfu olmakla beraber lslamiyetc;e asla ilmi bir delil 
degildir. Peygamberler sonlarmdan emin olurlar, fakat veliler ola
mazlar. 

Tiirkiyemizde tarikatc;1hk c;ok istismar edilmektedir. Din yolunda 
c;ah§mak istiyenlere rehber olarak Kur'an, Siinnet ve akil yeter. 1s
lamiyet'de kul ile Allah arasma bir aracmm girmesi gerekli degildir. 
Dinde vicdanlar hiir olmahdir. Nitekim yiice Allah §Oyle buyurmu§
tur: "Ey Muhammed, dogru yolu hatirlat ! Sen ancak hat1rlatmakla 
gorevlisin; sakm bask1 yapma,, ! 

Tarikat tutuculugu, 1slamiyete ve yurt biitiinliigiine aykm 
olmas1 bak1mmdan sakmcahdir. 
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1K1NC1 BOLDM 

AHL.AK VE <;E~iTLi DiNt KONULAR 

tSLAM1YET NEDtR 

1slamiyet, 1slam'm be§ §artm1 kabul etmektir. 1man esaslarma 
inanmaktir. Ozellikle Allahm bir ve Hz. Muhammed'in son peygam
ber oldugunu dogrulamaktir. 

1slamiyet, yalan soylememek, kan davas1 giitmemek, hus1zhk 
yapmamaktir. 

1slamiyet, dini bayagi c;1karlara alet etmemek, iltimas yapmamak, 
rii§vet almamaktir. 

1slamiyet, kom§u haklanm gozetmek, insanlan sevmek, kop
riialt1 c;ocuklanm egitmektir. 

Kadin haklanm korumak, yavrulan iyi yeti§tirmek, aileye bagh 
olmaktir 1slamiyet. 

Vergileri odemek, devletin kanunlarma sayg1 gostermek, mem
leket kalkmmasma katilmaktir 1slamiyet. 

1slamiyet, Nurculuk degildir, hurafecilik degildir, iifiiriikc;iiliik 
degildir. 

1slamiyet, koguculuk, c;1karc1hk ve falc1hk da degildir. 
1slamiyet, ba§kalarmm inancma zorla kan§mak, gizli orgiitler 

kurmak, .nizam ve asayi§i bozmak hic; degildir. 
Dogruluktur, ahlaktir, c;ah§maktir 1slamiyet. 
Dertlilere deva, hastalara §ifa, kalplere safa vermektir 1slamiyet. 
Dii§iinmektir, dii§iindi.irmektir, diizeltmektir 1slamiyet. 

Sevmektir, sevilmektir, gerc;egi sevdirmektir 1slamiyet. 
Yiizyihrmzm ihtiyac;larma ic;tihad yoliyle uymak, bizi somiirenleri 

nyarmak, her yerde adaleti kurmaktir 1slamiyet. 
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Dogru tartmak, dogru konu§mak, dogru davranmaktir 1slamiyet. 

islamiyet temiz niyet giitmek, temiz giymek, temiz yemektir. 

islamiyet temiz kazarn;:tir, temiz kalbtir, temiz hayattir. 

islamiyet kumara kar§idir, tembellige kar§idir, cehalete kar§idir. 

K1skarn;hga, hilekarhga, dalkavukluga da kar§idir 1slamiyet. 

insamn kendisiyle uyum halinde olmas1, gerc;egi aramas1 ve 
memleketin yiiksek menfaatlerine sanlmas1dir islamiyet. 

islamiyet ilimdir, tetkiktir, vatan ic;in olmektir. 

Uygarhg1 benimsemek, fakirligi onlemek, ba§kalarma yard1m 
etmektir 1slamiyet. 

islamiyet, kopriiler, yollar, okullar yaptirmakhr. Yatmmlara 
katilmak, fabrikalar kurmak, i§ sahalan ac;maktir. 

islamiyet, dullara, yetimlere, dii§kiinlere yard1m etmektir. 
Dayam§madir, ban§madir, i§birligi yapmaktir. 

1slamiyet, sel felaketine ugrayanlara, kazada yaralananlara, 
oksiiz kalanlara el uzatmaktir. 

islamiyet, hastalarm yarasm1 sarmak, yoksullarm ihtiyacm1 ara
mak, evsizlerin yuvasm1 kurmaktir. 

islamiyet, deprem felaketine ugrayanlara para, yiyecek ve giye
cek vermektir. Onlarm ac1Slm payla§mak, evini yapmak ve yarasm1 
sarmaktir. 

Boyle felaketli giinlerde daha c;ok comert olmak, dah11 c;ok duygu
lanmak ve daha c;ok birbirimize baglanmaktir islamiyet. 
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iSLAMDA MUTLULUK FELSEFESt 

Mutlulugu sozde herkes arar. Uygulamada ise onu buldugunu 
soyliyenler pek azchr. 

Kimi insanlar mutlulugu zenginlikte bulmak isterler. Bu gibilerin 
biitiin davram§lan para kazanmaga yonelmi§tir. Dost, akraba ve 
yetim dinlemezler. Sadece keselerini dii§iiniirler. Kazand1kc;a da 
hirslamrlar. Boylece de zenginlikte arad1klan mutlulugu hie; bir 
zaman bulamazlar. Qiinkii zenginlik, sadece insan c;abasma degil, 
ba§ka §artlara da baghdir. 

Kimi insanlar da itibar ve §6hrete eri§ince mutlu olacaklanm 
samrlar. Oysaki insanm itiban arttikc;a derdi de artar. ~ohreti c;ogal
d1kc;a, kendisinden beklenen §eyler de c;ogahr. Hem §erefli yollardan 
ula§ilacak §6hret iyi olsa bile, c;1karc1 yollan izliyerek elde edilecek 
itibann hie; bir degeri yoktur. Demek ki itibar ve §6hret insanm ki§i
sel erdemleriyle elde edilmedikc;e, bizatihi hie; de iyi ve mutlu bir §ey 
degildir. Her itibar ve §6hretin kotl! say1lacagm1 sanmak da yanh§tlr. 
Helal emekle ve erdemle kazamlan itibar, insan ic;in mutlu bir tistiin
liikttir. Fakat gerc;ek mutlulugu itibar ve §6hretin tekeline birakmak, 
onu daraltmak demektir. 

Hem baz1 itibar ve §6hret yalmzca insamn ki§isel c;abalarma de
gil, §ansa ve topluma da bagh §eylerdir. 1nsanm kendi ruhunda ol
may1p dt§ardan isnat edilen ozellikleri mutluluk sanmak ise aldan01ak
tir. 

Saghgm da mutluluk oldugunu soyliyenler c;oktur. Bizce saghk 
mutlu olmanm amac1 degil, ilk §artichr. Nice insanlar saglam vticutlu 
olmakla beraber, elem ve kederden kurtulamazlar. Hie; olmazsa ya
kmlarmm dertleri, onlan tizer ve ruhi huzursuzluga stirtikler. 

Demek ki yalrnz viicut saghg1 da insana arad1g1m1z mutlulugu 
vermez. Hem saghk da sadece elimizde olan §eylerden degildir. Bizim 
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biitiin tedbirlerimize ragmen, mikroplar di§ etkilerle viicut makine
sine girebilirler. 

Gerc;ek mutluluk insanm ki§isel c;abalariyle saglanabilen mut
luluktur. Zenginligi, §Ohreti ve sadece saghg1 mutluluk sananlar, Sirf 
kendi ellerinde olm1yan bu meziyetlere ula§amad1klan ic;in, c;ok 
kez ruhi dengesizlik ic;inde kahrlar. K1skamrlar, ofkelenirler, ada
lete k1zarlar ve c;1karc1 yollar ararlar. K1sacas1 insanlan goniilden 
sevemezler. 

Arna zenginlik mutluluk degildir diyerek tembelligi sec;mek, §6h
ret bahta baghdir kamsiyle topluma hizmetten yiiz c;evirmek ve sag
hk ruh siikunu ic;in yetersiz dii§iincesiyle s1hhat tedbirlerini terket
mek de insana mutsuzluk verir. 

Bize oyle geliyor ki mutlulugun en yiiksek derecesi erdemliliktir. 
Erdemli ki§i, iyiyi ve kotiiyii ayirabilen kimsedir. Erdemli insan, ak
lm iyi ve kotii diye ay1rd1g1 §eylerden iyileri uygulayan ve kotiileri de 
kendisi ic;in yasakhyan kimsedir. Ba§ka bir deyimle saglam bir irade 
sahibi olan kimsedir. 

Boyle bir irade giiciine varan ki§i elde edemiyecegi nimetler pe
§inde ko§maz. Aksine daima daha c;ok dii§iinmege c;ah§Ir. Bildikc;e 
ve dii§iindiikc;e de iyiyi, giizeli ve dogruyu sever. Qirkini, kotiiyii ve 
yanh§I yerer. Sevdiklerini §ahsmda uygular. Yerdiklerinden de kac;ar. 

Diger yandan erdemli ki§i adaletli ki§idir. 0 her yerde ve her 
zaman adaletten yanadir. Adaletsiz bir i§ kotiidiir onun ic;in. Adil 
bir i§ ise iyidir, ho§tur ve huzur vericidir. 

Erdemli ki§i, aym zamanda olc;iilii ki§idir. A§mhk bulunmaz onun 
fiillerinde. 0 cimri degildir, miisrif de degildir. Yetimlere, c;ocuklara 
ve biitiin insanlara giicii olc;iisiinde yard1m eder. 

Erdemli ki§i korkak degildir. Atilgan da olamaz. Ba§kalan ogsiin 
diye a§mhkta bulunmaz. Fakat toplumun esenligi ic;in kendisini 
felakete atmaktan da kac;mmaz. 

l§te boyle bir mutluluga eri§en kimse, lslamiyete de uygun 
hareket etmi§ olur. Nitekim 'Hz. Muhammed "i§lerin en hayirhs1 
itidal iizerine olandir,, diye buyurmu§tur. 

Burada soz konusu olan itidal, her i§te orta veya olc;iilii yoldur. 
Demek oluyor ki olc;iiliiliik lslamiyette de mutlulugun temel ilkele
rindendir. 

Fakat lslamiyette yap1lan i§lerin iyi bir niyete bagh olmas1 
her §eyden once gelir. lyi niyetle yapilan i§ler, umulan sonucu ver-
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meseler de, temiz bir amac;la i§lendikleri ic;in bagi§lanabilirler. Hz. 
Muhammed "yap1lan i§ler ancak niyete goredir,, diye buyururken 
1slam ahlakmda mutlulugun iyi niyete bagh oldugunu gostermi§tir. 

Kur'anda bulunan "bilenlerle bilmiyenler e§it olurlar m1,, ve 
"Allah'dan kullan arasmda ancak bilge ki§iler korkar,, ayetleri, ts
lamiyetin mutlulukta bilmeye verdigi degeri gostermektedir. Bilmek 
isteyen ki§i, bir bak1mdan mutlu olmak isteyen kimsedir. Bilmiyen 
insan ise bilmedigi ic;in kotiili.ik i§leyebilir. 

Mutluluga eri§mek hususunda 1slamiyet ac;1smdan da aklm roli.i 
vardir. Yi.ice Allah, Kur'an'da, insanlan daha mutlu kilmak ic;m 
s1k s1k di.i§i.inmege c;agirmI§tir. 

Hz. Muhammed de "insanm dini akhd1r. Akh olm1yarun dini 
de olmaz,, diye buyurmu§tur. Diger bir hadisinde de "insanlarm 
Ahirette ak1llarma gore derecelere yi.ikseltilecegini,, haber vermi§tir. 
Bi.iti.in bu deliller gosteriyor ki 1slamiyette mutlu olmak ic;in akh 
kullanmak gereklidir. Ak.Il iyi ile koti.iyi.i ayirmakta bize yard1m eder. 
1Iahi emirlere uymakta bize yol gosterir. Allah'm hikmetleri i.ize
rinde di.i§i.inmemizi saglar. Bu hikmetleri di.i§i.indi.ikc;e de erdemli 
olmak ic;in c;abalanm1z artar. Bunun ic;in de bir ayette hizmet ve 
di.i§i.inme bir arada emredilmi§tir. Derin bir anlam ta§Iyan "Allah 
ic;in birer birer, iki§er iki§er hizmet yap1ruz, sonra di.i§i.ini.ini.iz,, ayeti 
bu gerc;egi ifade etmektedir. Yi.ice Allah, diger bir ayetde ise insarun 
di.i§i.inme firsatlru kac;irmamasm1 tenbih ediyor. "Di.i§i.inen kimsenin 
di.i§i.inmek firsat1m bulabilecegi kadar sizi ya§atmad1k m1,, ayeti de 
bu gen;egi gosteriyor. Gerc;ekte de di.i§i.inmekte hikmet ve mutluluk 
vardir. tyi ve dogru di.i§i.inen, kendini mutlu kilacak. yollan arar 
ve mutlulugun ilkelerini de iradesi yard1miyle kendi nefsinde uygular. 

Islamiyet iyilikseverlige de c;ok 6nem vermi§tir. "1yilik ve tak
va ic;in yard1mla§Ill1Z,, ayeti insarun ki§iSel <;Ikarlan degil, iyi §eyleri 
di.i§i.inmesini ve hemcinslerine yard1m etmesini bildirmektedir. 

Insan,severlik insaru mutluluga goti.iri.ir. "Onlar verdikleri zaman 
israf etmezler, pintilihe ileri de gitmezler, bu ikisinin arasmda iti
dali gozetirler,, ayeti, hem insanseverligin, hem de tslamda olc;i.ili.i
li.igi.in degerini bildirmektedir. 

"Asil zenginlik maim c;oklugu degil, kalp zenginligidir,, hadisi, 
ic; huzurunu tarumhyor. Bu hadis k1skanc;hk, kin, iki yi.izli.ili.ik, yalan
c1hk ve c;1karc1hgm ic; huzurunu bozacag1ru ima ediyor. 

Has1h 1slamiyet insanlan bilgili, erdemli ve di.i§i.inceli k.Ilmak 
istiyor. Bu dereceye eri§en insan, daima adalet ve dogruluktan yana 

73 



olur. Dinimizin <;izdigi biitiin ahlaki ozelliklerde, insam ger<;ekten 
olgun yapmak amac1 vard1r. Nitekim Hz. Muhammed "ahlak.m 
giizelliklerini tamamlamak iizere gonderildim,, diye buyurmu§tUr. 
Ahlakh insan, her §eyden once erdemli insand1r. Erdemli insan ise 
iyi ve dogru olam yapar. Kotii ve yanh§ olandan ka<;ar. 0 halde iyi 
miisliiman olmak i<;in erdemli olmak da gerekir. lnsan erdemli olunca 
da onun i§i ger<;ek sevgisi, adalet sevgisi ve hikmet sevgisi olur. Her 
tiirlii fiillerde a§ag1 zevklerden ka<;1mp dii§iince ve irade insam olmaga 
<;ah§Ir. 

Sonu<; olarak demek isteriz ki iyi bir miisliiman, mutlu ki§idir. 
Qiinkii 1slamiyet insanlarm diinya ve Ahirette mutlu olmas1m ongor
mektedir. 0 halde insanm mutlulugu aramas1, dinimiz a<;lSlndan da 
bir gorevdir ! Ger<;ekten mutlulugu arayan kimse ise, toplumun da 
mutlu olmas1m dii§iinen ve istiyen insand1r ! 



1SLAMDA SEVG1N1N ONEMt 

islamda sevgi onemli bir konudur. Sevmek kalpleri yakmla§tinr, 
kiiskiinleri ban§tmr, ofkeleri yati§tinr. Kin ise miimin ic;in acidrr, 
huzur kac;mc1dir, can s1kic1dir. Bunun ic;indir ki Hz. Muhammed 
"Allah'm en c;ok ho§lanmad1g1 kimse, kini fazla olandir,, demi§tir. 
Mutlulugun kaynag1 sevmektir, sevilmektir ve gerc;egi sevdirmektir. 
Seven insanlar §efkatli, merhametli ve iyi niyetli olur. Sevmiyen in
san malmdan yoksula vermez, yetime kanatlanm germez ve c;1karm
dan ba§ka da bir §ey bilmez. Yiice Allah "sevdiginiz §eylerden verme
dikc;e hayra kavu§amazsamz,, diye buyururken yoksul severlige i§aret 
etmi§tir. 

Dinimiz Allah sevgisine, ahlak sevgisine ve gerc;ek sevgisine c;ok 
onem vermi§tir. Dost sevgisine, insanhk sevgisine ve vatan sevgisine 
de c;ok onem vermi§ dinimiz. 

Fakat biz bu gec;ici alemde birbirimizle ugra§1p duruyoruz. 
Ne oldugumuzu, ne olacag1m1z1 degil de, birbirimizin ay1planru ara
y1p duruyoruz. insanoglu Allah'm yaratt1g1 tabiattaki diizen ve gii
zellige bakarak, giizeli, iyiyi, dogruyu daha c;ok sevse ne olur? Ahla
kim1zda giizellik, kalbimizde iyilik , gorevimizde dogruluk bize mut
luluk verir. Bunlarm hepsi de yiirekten gerc;egi sevmesini bilmekle olur. 

Sevmek bu kadar onemli oldugu ic;in, Yiice Allah, Kur'an'da 
§6yle buyurmu§tur. "Allah (dinde gerc;ekc;i) insanlan sever, onlar 
da onu severler,, "iman edenler, Allah'm en c;ok sevdigi kimselerdir,,. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed de Yiice Allah'm birbirlerini 
sevenlere K1yamet giiniinde kanat gerecegini soylemi§tir. Yine Pey
gamberimiz, "benim nzam ugrunda sevi§enler ic;in, peygamberlerin 
ve §ehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardir" demi§tir. 

Peygamberimiz insan severlige i§aret etmek ic;in de §6yle buyur
mu§tur: "Bir kimse din karde§ini severse, sevdigini, o kimseye haber 
versin,,. 
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Yiice Allah, sevgiden uzak olanlan ve kalp kiranlan yermi§tir. 
Bu hususda baz1 ayetler verelim: "Erkek olsun, kadm olsun, miimin
leri yapmad1klan bir giinahla incitenler, biiyiik bir iftira ve apai;1k 
bir giinah1 yiiklenmi§ olurlar,,. 

1slamiyette Allah sevgisi her §eyin ba§mda gelir. Bunun ii;indir 
ki Hz. Muhammed, d_}la ederken §6yle soylerdi: "Ey Allah1m, bana 
sevgini, sevdigin kimsenin sevgisini ve senin muhabbetine yakla§
tlracak §eyin sevgisini ver,,. Once gelmi§ peygamberlerden Hz. 1b
rahim hakkmda rivayet edilen §U olay da Allah sevgisinin onemini 
gostermektedir: Hz. 1brahim'in ruhunu almak iizere oliim melegi 
gelir. Hz.1brahim: Hi<; dost, dostun caruru ahr mi der. 0 zaman Yiice 
Allah §6yle vahyeder: Hi<; dostuna kavu§maktan nefret eden bir 
a§Ik gordiin mil? Bunun iizerine Hz. 1brahim oliime nza gosterir. 

Geri;ekte de Allah a§kI, nice mutasavv1fm kalbini yakmt§tlr ! 
Allah sevgisine kendisini kaptiran Mevlana "aynhktan pari;a pari;a 
olan bir kalp isterim,, demi§. Hallac Mansur ilahi a§ka dayanamamI§ 
"Hak benim,, diye seslenmi§. Bayezid Bistami, Allah'a kendini o ka
dar yakm hissetmi§ ki "ciibbemin altmda Allah'dan ba§ka bir §ey 
yoktur,, soziinii ifade etmi§. 

Biitiin bunlara ragmen Allah'm manevi sevgilisi olmakta en yiik
sek derece Hz. Muhammed'e aittir. 0 her bakimdan olgun oldugu 
ii;in hi<; bir ta§kmhk yapmadan sevgisini kalbinde tutmas1m bilmi§tir. 

Sonui; olarak diyebiliriz ki iyi miisliiman olmarun §artlarmdan 
biri de sevmesini bilmektir. Bu sevgi ilimde, egitimde, i;ah§mada ve 
yardimla§mada bulunmahdir. Yine bu sevgi vatan sevgisi, ahlak sevgisi 
ve nihayet Allah sevgisi olmahdir. 
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1SLAMDA DAYANI~MA 

Dayam§ma 1slamiyette onemli bir konudur. Dam§ma ve yar
d1mla§ma toplumu ba§anya ve mutluluga gotiiriir. Birlikte kuvvet 
vardu, hikmet vardu, saadet vardu. Aynhkta ise illetler, zilletler ve 
tedavisi giic; bir c;ok dertler bulunur. 

Birlik ve dayam§mamn temeli, iyiliktir, karde§liktir, dirliktir 
ve diizenliktir. 

1§te bunun ic;indir ki Yiice Allah Kitabmda "kim zerre kadar 
iyilik yaparsa, onun kaq1hgm1 goriir,, diye buyurmu§tur. Ba§ka bir 
ayette de "bir kimse iyi i§ yaparsa, faydas1 kendisinedir,, diye iyiligin 
onemi belirtilmi§tir. 

Reygamberimiz Hz. Muhammed de "iyiligi hor gorme; kardc
§ine giller yiiz gostermen bile iyiliktir,, hadisini soylemi§tir. 

Dayam§may1 saglamamn bir yolu da karde§lige onem vermektir. 
Karde§lik ise aileden gelen karde§lik ve imanda karde§lik olmak iizere 
iki ana boliimde incelenebilir. 

insamn kendi oz karde§lerine ve akrabalarma yard1m etmesi 
1slamiyet icaplarmdandu. 

1manda karde§lik de dayam§may1 ve iyilik yapmay1 gerektirir. 
Esasen 1slamiyete gore biitiin miisliimanlar karde§tirler. Nitekim Yiice 
Allah "iman edenler ancak karde§tirler,, diye buyurmu§tur. Hz. 
Muhammed de "sizden biriniz, kendisi ic;in istedigi §eyi, karde§i ic;in 
de dilemedikc;e iman etmi§ olmaz,, di.ye iyilik severlige i§aret etmi§tir. 
Peygamberimiz diger bir hadisinde de §Oyle buyurmu§tur, "sizden 
birisi kendisi ic;in sevdigi bir §eyi, ba~kas1 ic;in sevmedikc;e, olgun 
iman sahibi olmaz,,. 

Dayam§ma bir de zuliimden kac;mmakla olur. "Zalimler ic;in 
dost ve yard1mc1 yoktur,, ayeti bu gerc;egi ac;1kca gostermektedir. 
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Bunun i<yindir ki Hz. Muhammed timmetine §U tavsiyede bulunmu§
tur: "Haks1zhk etmekten sak1mmz. Qtinkti haks1zhk k1yamet gtiniinde 
zulmettir. Cimrilikten de sakmm1z. Qiinkii cimrilik sizden oncekileri 
eritip yok etmi§tir,,. 

Dayam§ma bir ba§ka yonden merhamet ve ac1makla saglarur. 
Kur'an-1 Kerim'de ge<_;en §U ayetler ac1ma ve merhametin onemini 
belirtmektedir: "Miiminlere kanatlanm ger, al<_;ak gontilltiliik ve 
§efkat goster,,. "Sakm yetimi hor gorme, istek sahibini azarlama,,. 
"Ceza ve hesap giiniinii yalanhyam goriip bildin mi? 0 oyle bir kim
sedir ki oksiizti iter, hor goriir, ihmal eder, yoksulu doyurmak i<_;in 
ba§kalarma da yol gostermez,,. 

Peygamberimiz de bu konuda hepimize yol gosteren derin ma
nah hadisler soylemi§tir. Bunlardan baz1 ornekler verelim: "1nsanlara 
merhamet etmiyen kimseye, Allah merhamet etmez,,. "Mtisliiman, 
mtisliimanm karde§idir, insan karde§ine hiyanet etmez, onu yalan
lamaz, onu utandirmaz. Her miisliimana, diger miisliimarun irz1, 
mah ve kam haramdir. l§te Allah yolunda <_;ah§mak boyle olur. Bir 
kimseye kottiltik olarak, miisliiman karde§ini hor gormesi yeter,,. 

Ktisktinleri ban§tirmak, kavgalan yatI§tlrma ve kalpleri yakmla§
tirmak da dayam§maya dahildir. Ytice Allah "ban§ hayirdir,,. "Allah'
dan korkunuz ve aramz1 diizeltiniz,,. "Miiminler karde§tir. Karde§
lerinizin arasm1 bulunuz,, diye buyurmu§tur. 

Aile i<_;inde de dayam§ma olmahd1r. "Kadinlara iyi ve gtizel dav
rammz,, ayeti aile- hayatmdaki dtizene i§aret etmektedir. Sevgili 
Peygamberimiz de "bir kimse e§ine kin beslemesin. Qiinkii onda ho§
lanmad1g1 yonlere kaq1hk, memnun olacag1 huylar da vardir,, diye 
buyurmu§tur. 

Goriiliiyor ki 1slamiyet gerek toplum i<_;inde, gerek <_;al§ma yerinde 
ve gerekse ailede dayam§maya <_;ok onem vermi§tir. 0 halde gontil 
birligine, kalp birligine ve iman birligine deger vermek her miislti
manm borcudur. Dagilmak, aynlmak ve yanh§ yollara sanlmak asla 
islami degildir. 

Bizim dinimiz dayam§madir, ban§madir ve dogru yolda <_;ah§
madir. 
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tSLAMDA ADALET 

Hepimiz adaleti severiz. Adaletsizlikten nefret ederiz. Adil olan 
iyi ve ho§tur bizim ic;in. Adil olm1yan ise kotiidiir, c;irkindir. Dii§iince 
olarak adaleti sevmiyen varsa, onun aklmda dogru dii§iinmege engel 
olan oziirler de vardir demektir. ister c;ocuk olsun, ister ya§h, ister 
fakir olsun, ister zengin, herkes dii§iince bak1mmdan adaletten yana 
goriiniir. Faka.t uygulamaya gelince durum daha ba§ka tiirliidiir. 
Adaleti konu§mak, dii§iinmek ve savunmak kolaydir. Arna onu uy
gulamak zordur. Tarihte adalet adma nutuklar c;eken, onu gen;ek
le§tirecegini soyliyen kimselerin uygulamada bunun tam tersi yon
de c;ah§tiklan da goriilmii§tiir. Hele i§ paraya dayanmasm. En comert, 
en yufka yiirekli ve en adil goriinenlerden bile, o savundugu adaleti 
ayaklar altma almak isteyenlere rastlamr. 

Goriiliiyor ki c;ok kez savunulan ve sevilen adaleti, uygulamada da
g1tmak kolay degildir. ~u kadar var ki hakimler adaletin uygulama 
yollanrn iyi bildikleri ve her tiirlii etkinin iistiinde olduklan ic;in 
adaletin gerc;ek koruyucusudurlar. Bu sebeple de delillere ve kanunla
ra gore onlar dogru hiikiimlere vanrlar. 

Adalet oyle bir §eydir ki onu her din, her mezhep ve her felsefi 
okul savunur. Fakat onun yorumlanmas1 ba§ka ba§ka olur. islamiyet 
ise adaleti biitiin yonleri ile savunan bir dindir. Bu son semavi din, 
adaleti savunurken adaletsizligi de yerer. Adalet ad1rn kullamp da, 
adalete yiiz c;evirenleri kotiiler ve goreve c;agmr. Ba§ka bir deyimle 
adaleti kotiiye kullananlan uyandirmaga c;ah§Ir. Fakat onu iyi uygu
layanlan da ager. Biz bu hususlarda ilkin Kur'an'dan baz1 ayetlere 
dayanarak ornekler verelim: 

"~iiphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar 
arasmda hiikmettiginiz zaman adaletle hiikmetmenizi emreder,, "Ey 
inananlar adaleti titizlikle ayakta tutun ve Allah ic;in §ahitlik eden 
kimseler olunuz. ister kendiniz, ister ana ve babarnz, isterse akraba
lanmz aleyhinde olsun, zengin fakir fark1 gozetmeksizin adaletli dav-
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ramruz,,. "Hi<; o (hayir getirmiyen kimse) adaletle emreden ve ken
disi dosdogru bir yol iizerinde bulunan ki§i ile bir olur mu?,,. 

Adalete dair olan bu ayetler yamnda Hz. Muhammed'in sozlerin
den de orr.ekler vermek miimkiindiir. Nitekim Hz. Peygamber §Oyle 
buyurmu§tur: "Adil sultamn adaletle ge<;en bir giinliik omrii, 60 y1lhk 
devamh nafile ibadetten daha faziletlidir,,. "Allah'a en yakm olan ve 
onun en <;ok dostu bulunan kimse adil onder olan kimsedir,,. 

Adalet konusunda bu ayet ve hadislere eklenecek !slam dii§ii
niirlerinin sozleri de vardir. Bunlardan al-Kindl ahlakm 4 biiyiik 
esasmdan birinin adalet oldugunu dogruluyor. Ona gore ahlakm 
temel kurallan §unlardir: 

1- Fazilet. 

2- Adalet. 

3- 1ffet. 

4- Cesaret. 

Gazzali de daima adaletten yana olmu§ bir !slam dii§iiniiriidiir. 
Ona gore onder durumunda olan bir kimse i<;in §U dort husus gerek
lidir: 1- Adalet. 2- Ak1I. 3- Sabir. 4-Utanma. Boyle bir kimse §U 
dort husustan da sakmmahdir: 1-Hased. 2- Kibir. 3-Cimrilik. 4-Kin. 1 

Yalmz !slam dii§iiniirlerinde degil, hangi milletten olursa olsun 
biiyiik filozoflann ahlak felsefelerinde de adalet onemli bir yer tut
mu§tur. Qiinkii adaletsiz yonetilen bir toplumda, huzursuzluk her 
zaman bulunmu§tur. T1pk1 adaletsiz davranan bir kimsede ruhi bir 
dengesizligin bulundugu gibi. 0 halde adalet gerek fertler i<;in ve 
gerekse toplum i<;in ka<;1mlmaz bir ihtiya<;tlr. Adaletin var oldugu 
bir toplumda fertler daha <;ok huzur i<;inde olur. Daima adil olan 
kimsede ise ger<;ekten mutluluk da bulunur. Mutluluk ise hepimizin 
arad1g1 bir §eydir. 0 halde her yerde arad1g1m1z §eyi bulmak birinci 
gorevimiz olmahdir. Onu bulmak gii<; de degildir. Biraz dii§iinceli ve 
biraz erdemli olmak yeter. Onu her §eyden once kendimizde ara
mahy1z. Ondan sonra da ba§}rnlarma uygulamahy1z. "Herkes evinin 
oniinii siipiirse, sokaklar tertemiz olur,, diyen dii§iiniir, onemli bir 
noktaya dokunmu§tur. Nitekim bir islam biiyiigii de "kim kendi ne
fsini bilirse, Allah'm1 da bilir,, diye soylemi§tir. 1nsamn nefsini bil
mesi demek kendi kendisini bilmesi demektir. Kendini bilen ise daima 
adil olmaga <;ah§an kimsedir. 

1 Bak. al-Gazzali, at-Tibr al-Masbuk, s. 71-72, MISlr 1319. 
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iSLAMDA UMiT 

Omit her i§in kaynag1dir. Umitle dolu insan, hayatla dolu in
sandir. Bir ana, c;ocugunu limitle dlinyaya getirir. Baba da kazancm1 
limitle c;ocugunun yeti§mesi ic;in harca.r. Bu limit neslin devamm1 sag
lamak ve topluma faydah evlat sahibi olmak ic;indir. Qocuk y1llarca 
okula gider. Bir istikbal kazanma limidi ic;in. Bir c;iftc;i kirlarda top
rag1 kan§tmr durur. Biraz mahsul alma limidi ic;in. Bir tiiccar serma
yesini daha c;ok kazanma limidiyle ticarete yatmr. Bir bilgin, bik
madan usanmadan c;e§itli deneyler yapmaga devam eder. Insanhga 
faydah bir §ey bulma limidi ic;in. 

Gorlilliyor ki limit her i§de c;ok onemlidir. Maddi hayat1m1zda 
bu kadar onemli olan limit, manev1 ya§antirmzda da c;ok onemlidir. 
Bunun ic;indir ki Ylice Allah "Allah'm rahmetinden limid kesmeyiniz. 
Qlinkli Allah blitlin glinahlan bagi§lar. 0 c;ok affedicidir ve rahimdir,, 
diye buyurmu§tur. 

Bu ayetten de anl~ilacagi lizere islamiyette Allah'dan limit 
kesme yoktur. Bir glinah i§ledikten sonra, nas1l olsa ate§de yanacag1m 
dli§lincesiyle morali bozulanlar ve glinaha devam edenler, yanlt§ 
hareket ederler. Allah'm rahmeti tasavvurumuzun listiinde geni§tir. 
Nitekim Ylice Allah "benim rahmetim her §eyi ku§atmt§tlr,, diye 
buyurmu§tur. 

Her nasilsa bir glinah i§liyenlerin, artik o kotii i§i terk husu
sunda tovbe etmesi ve Allah'm rahmetine limit baglamas1 gerekir. 
Manev1 y~antim1zda limidin onemine dair baz1 ayetler verelim: 

"Biz nankorllikte ve klifiirde ileri gidenlerden ba§kas1m cezalan
dmr miy1z,,? "Melekler Allah' a §liklirle secde ederler ve yerde olanlar 
ic;in af dilerler,,. "Senin Allah'm insanlara yapt1klan kotiillik hakkmda 
magfiret sahibidir,,. "Allah sana ihsanda bulunacak ve sen raz1 ola
caks1n,,. 

Bu ayetler yanmda limit "ve rahmete dair bir c;ok hadisler de var
dir. ~imdi de b~ hadislerden ornekler verelim: 
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"Allah, mahlukati yaratt1g1 zaman benim rahmetim, muhakkak 
gazab1ma galiptir diye kitaba yazd1,,. 

"K1yamet gi.ini.inde mi.isli.imanlardan bir kism1 daglar gibi 
gi.inahlarla gelirler de Allah onlan bagi§lar,,. "Muhakkak Allah yiyip 
ic;:ip de kendisine §i.ikreden kuldan raz1 olur,,. "Allah yaratt1g1 §ey
lerin bazlSlm baz1smdan i.istiin yaptl. Kendi rahmetini de gazabmdan 
i.istiin kild1,,. 

Bi.iti.in bu deliller gosteriyor ki Yi.ice Allah'm azabmdan 10..tuf ve 
rahmeti daha <_;oktur. Esasen Allah'm birligini ve Hz. Muhammed'in 
son peygamber oldugunu dil ile soyleyip kalple tasdik eden herkes 
mi.i'mindir. 1slamda iman sorunu her §eyden once gelir. Giizel bir 
imana sahip olduktan sonra 1slamiyetin diger icaplanm yapmak 
gerekir. ~imdi de iman edenlere i.imit verici baz1 ayetler verelim: 

"Bize vahyolundu ki azap, peygamberleri yalanhyanlarm ve Hak
tan yiiz <_;evirenlerindir,,. "Allah kendisine ortak Tanr1 tamnmas1m 
affetmez. Bundan ba§ka gi.inahlan diledigi kimse i<;in affeder,,. "Al
lah iman edenlerin koruyucusudur. Onlan karanhklardan l§tga 
<_;1kanr,,. 

Bu konuda Hz. Muhammed'in sozlerinden de ornekler verelim: 
"Mii'min Allah katmda meleklerden i.istiindiir,,. "Kim Allah' a mi.ilaki 
olur ve ona ortak ko§mazsa ona Cehennem haram olur,,. "Kalbinde 
zerre kadar iman olan sonsuz olarak Cehennemde kalmay1p c;:1kar,,. 

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

Yine bir hadise gore Cebrail Hz. Muhammed'e "Rabbin kul
lanm1 i.imitsizlige kaptirmasm diyor,, diye bir haher getirdi. Bunun 
i.izerine peygamberimiz miiminler arasma gitti. Onlan §evklendirdi 
ve i.imitlendirdi. 

Bi.itiin bunlar, 1slamiyetin limit ve sevgi dini oldugunu gostermek
tedir. Ancak Allah affeder diyerek, bile bile gi.inah i§lemek 1slamiyetin 
ruhuna aykindir. Bile bile giinahda israr edenler, ·elbette bunun ce
zasm1 goriirler. Qi.inkii bir ayet'te "kim zerre kadar iyilik yaparsa 
onun kar§ihgim, kim de zerre kadar koti.ili.ik i§lerse onun kar§1hgm1 
goriir,, diye buyurulmu§tur. Diger bir ayette de "Allah katinda iyilikte 
en iistiini.iniiz, en <_;ok takva sahibi olammzdir,, diye buyurulmu§tur. 
Bu sebeple 1slamiyette "Allah madem ki affeder, o halde her iste
digimi yapanm zihniyeti,, de <_;ok yanh§tir. Hem Allah giinahlan di
ledigi kimse i<_;in affeder. Diledigi kimse i<_;in de affetmez. ~u kadar 
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var ki biz tovbekar olmahyiz ve Allah'dan ilmidimizi kesmiyerek 
kendi kusurlanmm diizeltmeliyiz. Kusurlarm diizeltilmesinde ilmit 
onemli bir rol oynar. 

Manevi hayatmuz1 kazanmak ic;in giindelik i§lerimizde de ilmitle 
dolu olmam1z gerekir. Bu ilmit, c;ah§mada, yard1mla§mada ve yurt 
savunmasmda bulunmahdir. Yine bu ilmit yatmmda, her tiirlii kal
kmmada ve kotiiliikden sakmmada olmahdir. 
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tSLAMDA §EFKAT VE ACIMA 

i;iefk.at ve ac1mak insana mahsus ozelliklerdendir. Ne kadar 
§efkatli ve duygulu olursak, bu ozelligi §ahs1m1zda o kadar gerc;ek
le§tirmi§ oluruz. Kinle, nefretle ve k1skanc;hkla dolu kimse, eksik in
sandir. Yoksullara, c;ocuklara, ailesine, kisacas1 biitiin insanlara §ef
katli olan kimse ise, bunun kaq1hgm1 er gee; goriir. 

1§te bunun ic;indir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed, "insanlara 
merhamet etmiyen, merhamet bulmaz,, demi§tir. Diger bir hadisde 
ise §efk.at ve ac1mamn onemi §6yle belirtilmi§tir: "1man edenler, bir
birlerini sevmekte, birbirlerine ac1makta ve birbirlerini korumakta 
bir viicut gibidir. Viicudun bir orgam hasta olursa, diger organlan 
da bu Y.iizden hastahk ve huzursuzluga tutulur,,. 

Bu konuda Yiice Allah da §6yle buyuruyor: "mii'minlere ka
natlanm ger, alc;ak goniillii ve §efkatli ol,,. 

i;iefkat ve ac1mada en hayirh olanlar arasmda, kimsesizleri ve 
yoksullan dii§iinenler vardir. Bu hayra kavu§mak ic;in de yoksullara, 
dii§kiinlere ve yetimlere giizel kazanc;lardan dagitmak gereklidir. Yiice 
Allah, Kur'an-1 Kerim'de bunu insanlara ac;1kc;a emretmektedir. Bu 
hususda ornek olarak baz1 ayetler verelim: "Sevdiginiz mallardan 
dag1tmad1kc;a hayra kavu§amazsm1z,,. "Kazancm1zm temiz olanlann
dan ve sizin ic;in yerden c;1kard1g1m1z §eylerden sadaka veriniz. Kotii 
§eyleri sadaka olarak vermek istemeyiniz,,. 

Ancak sadakay1 giicii y~rinde olanlara ve tembellik sebebiyle 
dilencilik yolunu tutanlara degil, gerc;ekten ihtiyac; sahiplerine vermek 
gerekir. Bu gerc;egi ifade ic;in de Peygamberimiz §6yle buyurmu§tur: 
"Kap1 kap1 dola§ip bir iki lokma hurma ile savulan kimse, sadaka 
verilecek ki§i degildir. Gerc;ekden yoksul ki§i, dilenmiyen. namuslu ve 
ince ruhlu kimsedir,,. 

1slamiyette c;ocuklara kaq1 da §efkatli ve merhametli olmak 
gerekir. Biz c;ogu zaman ofkelenince zavalh yavrulan dogeriz. Boy-
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lece de kendi kendimize c;ocugumuzu iyi terbiye ettigimizi sanmz. 
Oysa ki c;ocugun yaramazhgmm nedenlerini c;ozmege c;ah§mak, onu 
dovmekten c;ok daha iyi sonuc; verir. Yiice Allah, c;ocuklan ana ve ba
balara emanet etmi§tir. 1slamiyette ise emaneti iyi korumak gerek
lidir. 

Hz. Muhammed bu konuda §6yle buyurmu§tur: "Qocuklanmza 
iyi muamelede bulununuz,,. "Hie; bir baba, c;ocuguna giizel bir terbiye
den daha faziletli bir hediye veremez,,. "Kim k1z c;ocugunu diri diri 
gommez, onu alc;ak gormez ve erkek c;ocugunu ona tercih etmezse, 
Yiice Allah o kimseyi Cennet'e kor,,. "Allah, c;ocugunun iyi yeti§
mesine yard1m eden babaya merhamet eder,,. "c;ocuklanmza hediye 
vermekte e§itligi gozetiniz,,. 

Qocuklarm ana ve baba iizerinde hakk1 oldugu gibi, ebeveynin 
de c;ocuklar iizerinde hakki vardir: Hz. Muhammed bu gerc;egi §U 
hadisiyle ifade etmi§tir: "Ana ve babaya iyilik, namazdan, sadaka
dan, oruc;tan, hac;dan ve Allah yolunda cihattan daha iistiindi.ir,,. 

Sahabeden birisi Hz. Peygamber' e en iistiin iyilik nedir diye 
sordu? Peygamberimiz de "ana ve babana olan iyiliktir,, diye kar
§thk verdi. Soru sahibi "benim ana ve babam oldiiler,, deyince, Pey
gamberimiz s6zlerine §6yle devam etti: "0 halde c;ocuguna iyilik.yap. 
Ana ve babamn senin iizerinde hakki oldugu gibi, c;ocugunun da se
nin iizerinde hakki vardir,,. Yiice Allah bu konuda §6yle buyurmu§tur: 
"Biz insanlann ana ve babalarma iyilik etmelerini tavsiye ettik,,. 

1slamiyet, kadmlara kar§l da §efkatli ve merhametli olmay1 ge
rektirmektedir. Nitekim Hz. Peygamber, "mii'minlerin imanca en 
olgun olam, ahlaken en iyi olanlandir ve hayirh olanlanmz da ka
dmlara kaq1 hayir i§liyenlerinizdir,, diye buyurmu§tur. 

1nsamn dostuna kar§l sayg1h ve §efkatli olmas1 da 1slamiyet 
icaplarmdandir. Peygamberimizin §U hadisi bu gerc;ege i§aret et
mektedir: "Allah'm yanmda dostlarm en hayirhs1, arkada§lanna 
hayirh olan; koffi§ularm en hayirhs1 da kom§ulanna hayn dokunan
dir,,. 

Biitiin bu deliller gosteriyor ki insanm ailesine, akrabasma 
ve kom§ulanna §efkatli olmas1 1slamiyet icaplarmdand1r. 1nsanm 
dertlilere deva, hastalara §ifa ve mahzun kalplere safa aramas1 da 
1slamiyet icaplarmdandir. 
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tSLAM'DA GtJZEL AHLAK 

1slam'da insanlarm birbirleri ile iyi gec;inmeleri iyi ahlak 6rnek
lerindendir. Aynhk gaynhk yapniak ise k6tii ahlak 6rneklerindendir. 
tyi ahlak, sevgi, dostluk ve arkada§hk duygulanru kuvvetlendirir. 
Kotii ahlak, kin, k.iskanc;hk ve aynhk dogurur. Nitekim Hz. Muhammed 
"1nsanlan en c;ok takva ve giizel ahlak Cennete gotiiriir,, diye buyur
mu§tur. Bir giin Usame b. ~ureyk, Hz. Muhammed'e "ey Allah'm 
Resulii insana verilen en hayirh §ey nedir,, diye sordu? Hz. Muham
med de "giizel ahlaktir,, diye cevap verdi. Allah'm Elc;isi bir diger 
hadisinde "ahlakm giizelliklerini tamamlamak iizere gonderildim,, 
diye buyurdu. 

Bu husustaki diger hadisler §unlardir: "Ahirette teraziye konan 
en agir §ey giizel ahlaktir,,. "Giizel ahlak ki§inin saadetindendir,,. 
"Allah hakk1 ic;in ancak giizel ahlakhlar Cennete gider,,. "Allah 
1slam1 ahlakm ve amellerin giizellikleri ile hafifletti,,. Giizel ahlaka 
dair ayetler de pek c;oktur. Nitekim yiice Allah Hz. Muhammed'i 
Kur'anda §6yle 6gmii§tiir: " Muhakkak sen biiyiik bir ahlak iizerin
desin,,. "Allah'm nimeti sayesinde karde§ oldunuz,,. "Affi orfle em
ret, cahillerden sak.in,,. "~iiphesiz Allah adaleti, iyilik yapmay1, ya
kmlarma yard1m etmeyi emreder. Fuh§u, kotiiliigii ve azgmhg1 yasak 
eder,,. "1yilik ediniz, zira Allah iyilik edenleri sever,,. "1yilik yapan 
kendisine yapar, k6tiiliik eden kendine eder, Allah kullarma zulmet
mez,,. "1nsanlara tath s6z soyleyin,,. 

1§te dinimizde bu gibi kesin emirler bulunmasma ragmen, bir 
c;ok kimselerin kom§usunu incitmesi, arkada§IIll giicendirmesi ve yal
mz kendini dii§iinmesi dogru. degildir. Hatta bu tiirlii davram§lar 
giinahtir. Milletimizin saadeti ic;in hepimizin elele vererek karde§<;e 
ya§amamiz gereklidir. Koguculuk kalp kirar. Cimrilik bereketi azal
tir. Dirliksizlik de ic;timai diizeni bozar. Kibirli olan kendini aldatir, 
kiskanc; olan dostunu kaybeder. Adaleti gozetmeyen ise Ahirette 
kendisine azap haz1rlar. 

0 halde hepimiz manevi ilkelerin izinden giderek giizel ahlak 
sahibi olmaga c;ah§mahy1z ve c;ocuklanmiza da bunu 6gretmeliyiz. 
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tLtM, ~ALI§MA VE tSLAM 

1<;inde ya§ad1g1m1z <;agda, genel olarak Miisliimanlarm ilim ve 
teknikte batihlardan geri olduklan ve az <;ah§tiklan ac1 bir ger<;ektir. 
Yine <;agtm1zda bu geriligin ve az <;ah§mamn sebeplerini 1slam Dininde 
arayanlarm bulundugu da ger<;ektir. Bize gore Miisliimanlarm ilim ve 
teknikte geri kalmalarmm sebepleri, 1slam Dini degildir. Qiinkii 1sla
miyet ilme, kiiltiire ve <;ah§maya diger dinlerden daha <;ok onem veren 
bir dindir. Kur'an'daki bir <;ok ayetler ve Hz. Muhammed'in <;e§itli 
hadisleri, ilmin onemini belirtmekte ve ilim adamlanm ogmektedir. 
Anlamlan a§ag1da verilen ayetler, bunun a<;1k delillerindendir. 

"Allah, iman edenlerle ilim verilenlerin derecelerini yiikseltir." 1 "Bi
lenlerle bilmryenler miisavi olurlar mi?,, 2 Allah'tan ancak kullari arasznda 
bilgin olanlar korkar,, 3 "Bu misalleri insanlar i;in veriyoruz, onlari ancak 
bilginler dii~iiniirler,,. 4 

Bu ayetler yamnda ilimden ve bilginlerden bahseden hadislerden 
de ornekler verelim: 

"Bilginler, Prygamber'in varisleridirler,,. "Terde ve goklerde olan, 
bilgin i;in tovbe eder,,. "Kim ilim yoluna girer ve ilim isterse, Allah onu Cen
netin yoluna gonderir,,. "Melekler kanatlarini, - yaptigzndan razz olduklari 
i;in - ilim istryenin iizerine koyar,,. "Erkenden gidip ilimden bir boliim og
renmen, yiiz rekat namaz kzlmandan daha hayirlidir,, s "llmin fazileti, iba
detin faziletinden daha hayirlidzr.,, "Bir Miisliimanzn karde~ine, hikmetli 
bir sozden daha iistiin bir hediyesi olamaz,,. "Hi; bir ~f:Y, ilmi ilme katmak
tan daha giizel yekdigerine katzlmaz,,. 6 

1 Miicadele sii.resi, ayet 11. 
2 Zumer sii.resi, ayet 9. 
3 Fatlr sii.resi, ayet 28. 
4 al-Ankebut sii.resi, ayet 43. 
5 Bu hadisler ic;:in bak: al-GazzaU, 1hya Ulum ad-Din, C. I, s. 5, 8-9, Matbaat al

fstikame, al Kahire. 
6 Bak: as-Sahavi, al-Makas1d al-Hasene, s. 490, M1S1r 1956. 
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Bundan ba§ka ~afii Mezhebinin kurucusu, a§-~&ii, "llim iste
mek, nOJile ibadetten daha faziletlidir,, demi§tir. Ebu'l- Esved ise: "llim
den daha aziz bir fey yoktur, padifahlar halka, ilim de padifahlara hiikmeder,, 
soziinii soylemi§tir. 1bn Abbas da §6yle anlatrm§tir: "Siileyman b. 
Davud' a ilim, mal ve saltanattan birini sefmesi s0ylendi. Hz. Siileyman, ilmi 
sefiP mal ve saltanati verdi,,. 1bn al-Miibarek'e sordular: "lnsan olan 
kimlerdir?,, "Bilginlerdir,, diye seslendi. Tekrar sordular: "Pad~ah olan 
kimlerdir?,, "Zahitlerdir,, di ye ceva p verdi~ D c;iincii olarak so rd ular : 
"Sefiller kimlerdir?,, "Dini, diinya i#erine alet ederek gefim saglzyanlardzr,, 
diye kaq1hk verdi. 

Buraya kadar anlatt1klanm1z ilim konusundaki delillerimizdir. 
Qah§ma konusundaki delillerimiz de bunlardan daha az degildir. Bu 
hususta da ilkin Kur'an'dan deliller verelim: 

"Digerleri Allah' in fazlzndan nasiplerini aramak iizere yer yiiziinde do
lawlar,, 1• "Arza yayzlzmz ve Allah'zn fazlzndan nasiplerinizi arl!Jlimz,, 8• 

"lnsan ifin ancak falzftigz fey vardzr. Onun falzfmasz muhakkak giiriilecek 
ve sonra en olgun karfzlzk verilecektir,, 9• "Allah'zn fazlz olarak ticaret ve ka
zanf saglamanzzda hifbir beis yoktur,, 10• 

Qah§ma konusunda bu ayetlere katilacak hadisler de c;oktur: 

"Giinahlardan bazzlannz ancak gefim yolunda falzfma iirter,,. "Dogru 
tacir kzyamet giiniinde fehitler ve Allah'zn sevgili kullariyle beraber dir.ilti
lir,,. "Siiphesiz Allah san' at sahibi mii'mini sever,,. "En -hayzrlz fey, insamn 
kendi eliyle kazandzgznz yemesidir,, 11 • 

Hz. Omer Miisliimanlan c;ah§maga te§vik ic;in §oyle soylemi§ti: 
"Siz[erden hif biriniz Allah bana nzzk verir diyerek nzik aramaktan geri 
durmaszn. r;unkii giikten altzn 11e giimiif yagmaz,,. Amed b. Hanbel'e "Camide 
oturup ibadetle mefgkl olan ve Allah nzkzm yanzma giinderir diyen adam 
hakkznda ne dersin? diye sordular. 0 §6yle cevap verdi: "Bu adam cahil
dir ve feriattan habersizdir,, 12• 

Bir giin Zeyd b. Mesleme kendi tarlasma agac; dikiyordu. Onu 
bu i§i yaparken goren Hz. Omer, §6yle soyledi: "1sabet ettin; insan
lara muhtac; olmazsan, dinini daha iyi korur ve onlardan daha keremli 
olursun.,, 
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7 al-Miizemmil sliresi, ayet 20. 
8 al-Cuma sliresi, ayet IO. 
9 an-Necm suresi, ayet 39, 40, 41. 

IO Bakara suresi, ayet 198. 
II Bak: al-Gazzali, amlan eser, C. II, s. 61. 
12 Bak: Gazzali, Kimya-yi Saadet, C. I, s. 257, Tahran 1333. 



Has1h, c;ah§ma konusuna 1slam Dini'nin verdigi onemi belirtmek 
ic;in daha bir c;ok deliller ve misaller vermek miimkiindiir. Fakat 
biz burada sozii uzatmak niyetinde degiliz. Ancak iyice belirtelim ki, 
1slam Dini asla ilme, c;ah§maya ve medeniyete mani degildir. Aksine 
bunlan mii'minlere tavsiye eden bir dindir. Fakat burada hatira bir 
soru gelebilir: 1slam Dini'nin yukardaki ac;1k emirlerine ragmen, 
Miisliimanlar nic;in bir c;ok sahalarda geri kalmi§lardir? Bu sorunun 
cevabm1 bulmak giic; degildir: Bugiin geni§ Miisliiman topluluklar, 
kendi dinlerinin gerc;ek ruhunu geregi gibi bilmekten mahrumdurlar. 
Hatta Miisliiman olduguna inanan bir c;ok kimseler, 1slamiyetle 
bagda§am1yacak yanh§ inanc;lara ve kotii ah§kanhklara sahiptirler. 
"Bir lokma, bir hzrka yeter,, inanc1 baz1 kimselerin tembelle§melerine 
sebep olmu§tur. Bir c;ok kimselerin, kendi dinlerinin gerc;ek yoniinii 
iyice bilmemelerinin en onemli sebebi, dini egitimin yetersizligidir. 
Toplumun ihtiyac;larma cevap veren sistemli ve diizenli bir din egi
timi kurulmad1g1 ic;in baz1 yerlerde bilginin yerini hurafe, doktorun 
yerini i.ifiiriikc;ii ve c;ah§manm yerini tembellik almI§tir. Biz c;ocuklan
m1zm dini sahada aydm olmasm1, halk1rmzm ho§ vakit gec;irmesi 
yerine c;ah,§masm1 ve hurafelerin yerini bilginin almasm1 istiyorsak, 
bilgili, uyamk ve diiriist din adamlarmm yeti§mesine daha c;ok onem 
vermeliyiz. Y eti§en din adamlanm1za da kitap ve sair ihtiyac;lan ic;in 
daha c;ok maddi imkanlar haz1rlayarak toplum ic;inde onlara lay1k 
olduklan degeri vermeliyiz. 



DIN ADAMININ CEMIYET 1QINDEK1 YERI 

Bir cemiyetin tesaniit havas1 ii;inde emin ad1mlarla ilerlemesi 
ii;in i;e§itli bran§larda vazife alan fertlerin, lay1k olduklan itiban gor
meleri zaruridir. 

Cemiyet ii;inde bir ziimrenin diger bir ziimreyi veyahut bir s1-
mfm diger bir s1mfi hakir gormesi o cemiyetin temeli olan uzuvlardan 
birisini zedelemek demektir. Hele cemiyet ii;inde onemli bir role sahip 
olan ve manevi degerler ta§1yan miiesseseler ve onlarm mensuplan 
zedelenirse o cemiyetin bu uzvunda meydana gelecek yaralar diger 
uzuvlara da sirayet eder. Bu sebeple cemiyet ii;inde sanati;1lara, ilim 
adamlarma ve din adamlanna gerekli deger verilmelidir. 

Dikkat edilirse Tiirkiyemizde anlasm anlamasm, inansm veya 
inanmasm herkes dini konularla azi;ok me§gul oldugu halde, din 
egitimi ve din adamlan problemi heniiz hakkiyle halledilememi§tir. 

Din adamlarma §U veya bu siyasi te§ekkiiller, etki yapmaga 
i;ah§maktan sakmmahdir. 

Baz1 a§lr1 siyasilerin din adamlanm kandirmaga i;ah§malan da 
din adamlanm y1pratir ve onlan bolmege yol ai;ar. 

Her §eyden once din adam1mn maa§, ikamet ve kitap ihtiyac1 
bir plana konmah ve bu plana gore onlarm durumlan diizeltilmelidir. 
Bu giin bir i;ok miiesseselerimizin maddi yonden Diyanet l§leri Te§
kilatindan daha i;ok imkana sahip oldugu bir geri;ektir. 

Avrupada din adamlanmn meseleleri her §eyden once halledildigi 
halde, bizde bu sahada daha yava§ hareket edilmesi bir tiirlii anla
§ilmaz. Son bir kai; senedir din adamlanmn durumlanm bir dereceye 
kadar diizeltmek ii;in yapilan i;ah§malan takdirle kaydetmek isteriz. 

Aynca vatanda§lanm1zm zararh dini cereyanlarm peni;esine dii§
memesi ii;in, sei;kin din adamlanrmza biitiin Anadolu koylerini do-
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la§mak ve dindar hallomlZl uyarmak imkam verilmelidir. Biz din 
hizmetini halknmzm ayagma kadar gotiirilr ve onlara gerc;ek 1sla
miyeti anlatabilirsek, o zaman zararh firkalarm faaliyeti tesir etmez 
hale gelecektir. Bu hedefe varabilmek ic;in de uyaruk, kiiltiirlil ve tak
va sahibi din adamlarmm cemiyetimiz ic;inde faaliyet gostermesine 
her tiirlii vas1talarla imkan saglamak laz1mdir. Gerc;ek din adamlariyle 
alay edilmemelidir. Din adamma sogiilmemelidir. Din adam1 korkula
cak bir varhk gibi sunulmamahdir. Din adann da gizli ak1mlarm degil, 
vicdarumn sesini duyurmahdir. Gerc;ekte din adam1 olnnyan ve fa
kat din kisvesine biirilnen ki§ilerin i§ledigi kotil fiiller !slam dinine 
maledilemez. Bu gibi menfaatc;ilar ele§tirme yolu ile uyanlmahdir. 
1slamiyet ve gerc;ek din adamlan ise her tiirlii hurafenin, batil itikatlarm 
ve kotil fiillerin kaq1smdad1rlar. Hurafeciyi, ilfiirilkc;ilyil ve dinde istis
marc1y1 ele§tirirken gerc;ek din adam1ru da ogmek gereklidir. Gerc;ek 
din adam1run rehberi Kur'an, silnnet ve aloldir. Yurdumuzda son 
zamanda istismarcilar c;ogalmi§tir. 

Bu istismarm artmasmda iyi yeti§memi§ olan ve dini temsil 
edemeyen din adamlanrun da etkisi vardir. Bu sebeple, dinde 
Kur'an ve akil W§l yollara sapanlan ele§tirerek onlarm ger
c;ek 1slamiyeti temsil edemiyeceklerine de i§aret etmek laz1mdir. 
~ilphesiz ki ele§tirmenin olmad1g1 yerde, dilzelme ve diizelt
me gilc; olur. Buna dikkat ederek din adamlanrun, siyasi kurulu§larm 
gorii§lerinin degil, dinin, aklm ve gerc;egin savunucusu olmalan 
gerekir. Her din adam1run ibadette rehberi Kur'an, savunacag1 
esas iman ve bu diinyada menfaattan once gozetecegi §ey de vatan 
olmahd1r. 
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DiN ADAMININ GOREvt 

Her iilkede din adamlan vardir. Fakat din adamlanmn kiiltiir 
dereceleri iilkeden iilkeye derece derece farkhdir. Bat1da hem fizikten 
ve hem de teolojiden doktora vermi§ misyonere rastlamak miimkiin
diir. Herhangi bir kurumun ba§mda bulunan bir misyoner, diger ay
dmlar kadar uyamktir. Gerek Sorbonne'da ve gerekse Oxford'da 
c;e§itli ilmi konularda ders veren dinle ilgili §ahsiyetlere rastlamak miim
kiindiir. Bunlar, kendilerini iilkelerinin yiiksek menfaatlerine vak
fetmi§ insanlardir. Bir yandan ilmi dersler verirken, diger yandan 
devletin milU c;1karlar1 hesabma da c;ah§trlar. 

Batmm genellikle Afrika'ya ve baz1 Asya iilkelerine yollad1g1 
H1ristiyan11k propagandas1 yapan misyonerler vardir. Bunlar, gorii
nil§te doktor, hem§ire, miihendis veya ogretmen olarak giderler. Di
ni gorevler yamnda bir meslek de yiiriitiirler. Kultiirsiiz Afrika hal
kma Hiristiyan ol diye baski yapmazlar. Doktor onlann dertlerini 
te§his eder, hem§ire onlarm yaralanm sarar ve miihendis de onlann 
evlerini yapar. Bir ba§ka meslek sahibi, onlarm ba§ka bir ihtiyacma 
derman bulur. Bunlan yaparken tath tath Hz. 1sayi anlatmaga ba§
lar. Hiristiyanhg1 uygarhk dini, iyilik dini ve guc;liikleri yenme dini 
olarak sunar. Hele ibadethaneyi ziyaret ic;in c;agtrd1klan kimselere 
yapmad1klan iltifat ve ikram kalmaz. Amac;lan da herkesin kalbini 
kazanmaktir. 

Bizzat Avrupaya yahut Bjrle§ik Amerika'ya gelen yabanc1 din
den olan turistler de kilise adamlan tarafmdan iltifatla kaqilamr. 
Asya ve Afrikah genc;leri H1ristiyanhga ismdirmak ic;in kurulmU§ 
kilise te§kilatlan vardir. Bu te§kilatm adamlan yabancilan c;aylara, 
miizelere ve tarihi binalarm bulundugu yerlere davet ederler. Yaban
cilara mihmandarhk ederek onlan kendilerine ismd1rmaga c;ah§trlar. 
Tabii asil amac;lan, kendi dinlerinin propagandasm1 yapmak ve 
iilkelerinin niifuzunu c;ogaltmaktlr. 
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Bat1da din egitimi yapan okullar s1ki bir kontrol ve disiplin 
altmdadir. Bu okullarda sec;me ogretmenler cl,ers verirler. Ciddi din 
adamlan yeti§tirirler. Ciddi yeti§tikleri ic;in gerc;ek din adamlarma 
genellikle herkes, lay1k olduklan degeri de cemiyet ic;inde verirler. 
Kalitesi yiiksek yeti§tirilen din adam1 da gorevini yerli yerince yapar. 
Tiirkiyemizde Heybeliadada Hiristiyan din adam1 yeti§tiren Okul 
da c;ok bakimh ve disiplinli bir okuldur. Burada diinyanm c;e§itli iil
kelerinden sec;ilerek ahnm1§ ogrenciler din egitimine tabi tutulurlar. 
Bu ogrencilerin say1lan az ve fakat yeti§me tarzlan kuvvetli, kendi 
camialarmda gordiikleri itibar da yiiksektir. 

Bizde ise din adamlanm1zm c;ogunun yiiksek veya orta tahsili 
bile yoktur. Hele koylerde ilkokul mezunu olmayan din adamlan bile 
vardir. 

Bizde halk1 aydmlatma metodu da oldukc;a yanh§tir. Hemen 
grupla§ma, birbirini c;ekememe ve halki usandirma yollan tutulur. 
Camie gelen miisliimanlar, bazan din adann tarafmdan azarlamr bile. 
Yahut hoca efendi konu§tugu konu iizerinde iyi haz1rlanmam1§tir. 
Biraz konu§unca konu di§ma c;1kar. Konu di§ma c;1kinca da dereden 
tepeden soz ederken bir pot kirar. Halkla aras1 ac;1hr. 1§ uzay1p gider. 
Arna gorevini iyi yapan, iyi konu§an ve iyi c;ah§an pek c;ok din adam
lanm1z vardir. Gorevine lay1k ve topluma faydah olan din adamlan
ru ele§tirme, soz konusu degildir. Bunlan burada sayg1 ile ananz. Biz 
daima oldugu gibi, §imdi de gorevini kotii bir bic;imde yapanlardan 
soz ediyoruz. Olgun din adam1, biitiin mezhep mensuplanrun birbir
lerine dii§memesi ic;in onlardan yumu§ak ve ikna edici bir dille 
bahsetmelidir. Hz. Muhammed zamarunda zaten hic;bir mezhep 
yoktu. Bu, islam ve mezhepler tarihi bak1mmdan sabittir. Onun 
vefatmdan sonra y1llar gec;tikc;e, Kur'an'a uygun dogru mezhepler 
veya Kur'an'a aykm sap1k mezhepler c;1km1§tir. 20. Yiizyilda tiiremi§ 
sap1k mezhepler bile vardir. Din adam1, siyasete kan§IIll§ ve yabanc1 
iilkelerle irtibat kurmu§ sap1k dini akimlan himaye etmemelidir. 
Belki onlan 1slamiyete 1smdmc1 ve ikna edici sozlerle birlige c;agir
mahdir. 

Din adam1 herhangibir kimseyi kiifiirle damgalamakta acele 
etmemelidir. Qiinkii !slam bilginleri, bir kimse hakkinda 99 kiifre 
kaq1 bir iman ihtimali olsa, bu ihtimale dayanarak onu miiminler 
arasmda saymak gerektigine i§aret etmi§lerdir. 'Hem Kur'an'da 
"Allah kendisine ortak tarunmas1ru affetmez. Bunun di§mdaki diger 
giinahlan diledigi kimse ic;in affeder,, diye buyurulmu§tur. Hz. Mu-
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hammed de "Kalbinde atom kadar iman olan kimse, sonsuz olarak 
cehennem'de kalmaz,, diye soylemi§tir. 

Uzerinde durulmas1 gereken diger bir konu da hilafetc;ilik ak1m
landir. 

Bu giinkii Tiirkiye'nin gerc;ekleri kar§Ismda hilafetc;ilige sahip 
c;1kmak, hem kanunlanm1za, hem de 1slamiyete aykmdir. Hz. Muham
med, "hilafet benden sonra 30 yildir,, diye buyurmU§tur. Miibarek 
Hz. Peygamber 1slam Devletinin ba§karuru bizzat tayin etmiyerek, 
her §eyi sec;ime birakt1. Ba§ka bir deyimle bu tayini cumhurun oyuna 
terketti. Bu sebeple Cumhuriyet idaresini benimsemek gerekir. "Din
de zorlama yoktur,, ayeti de geli§eil milletlerin vicdan hiirriyetine 
verecegi degeri gostermektedir. Hem devletin kanunlarma sayg1h 
olmak da tslamiyet icaplarmdandir. Bir ayette de bu husus ac;1kc;a 
belirtilmi§tir. 

Biitiin bunlara ragmen son siralarda Tiirkiyemizde baz1 tari
katlar bir toplum diizeni olarak gosterilmek istenmektedir. 1slami
yette kul ile Allah arasma ba§ka bir §ahsm girmesi gerekli degildir. 
"Dinde zorlama yoktur,, ayeti de dinimizin vicdan ozgiirliigune ver
digi degeri gosterir. ~ahsi c;1karlar ic;in Tiirk dii§iiniirlerinin ve Tiirk
islam azizlerinin adm1 kullanmak dogru bir yol olamaz. Bizim di
nimiz, ic;tihada yer veren, akh ve nakli esas alan bir dindir. 1slam 
hukukumuz "zaman degi§ince, hiikiimler de degi§ir,, ilkesini kabul 
etmi§tir. Yiizy1llardan beri kendisine giivenilir bir miic;tehit yeti§
tiremedik. Bu giin 1slami gerc;ekleri, dinimizin ha§ kaynaklan olan 
Kur'an ve Siinnet yerine, §U veya bu §ahsm kurdugu dini akimlarda 
anyoruz. Avrupa yiizy1llarca once dinde, san'atta ve iktisad'da uyan
di. Bizim uyanmarmz1, memleketimizi pazar halinde yahut geri kal
ml§ iilke halinde gormek amacmda olanlar istemezler. Bat1 Tirakya 
Tiirkleri arasmda tarikatc;1hgm ve Suudi Arabistan hayranhgmm 
yayilmas1ru dileyenler bunun orneklerinden birisidir. 

Art1k bizim de uyanmam1z gerekir. Uyanma zamaru geldi, 
gec;iyor bile. Bu uyanma dinde, sanatta, iktisatta ve milli menfaat
lanm1zda olmahdir. Eger uyarimazsak, bu uyku milli menfaatlan
m1z yoniinden c;ok pahahya mal olacaktir. 
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1SLAM1YET VE HURAFE 

Qogumuzun nilfus ctizdamnda milsltiman oldugumuz yaz1-
hdir. Okumu§ olahm veya olmayahm, 1slamiyet'in ne oldugunu ve 
ne getirdigini ogrenmek istiyenlerimiz de c;oktur. Fakat nedense bir 
c;ok vatanda§lanm1z 1slamiyetin kaq1 oldugu yanh§ inanc;lara saplan
ffil§tlr. Hemen belirtelim ki biz bu sonucun sebebini yamlml§ olan
larda degil, yamltanlarda aramaktay1z. Ba§ka bir deyimle yetersiz baz1 
din adamlarmm halkim1za c;ok kez yanl1§ bilgiler a§ilad1gm1 ifade et
mek istiyoruz. 20. yilzyilda hurafelere baglanmamn anlams1zhg1 mey
dandadir. Her ttirlti milspet ilimlerin hizla geli§mi§ oldugu bir c;agda, 
hala yanh§ta israr etmek, memleketimiz ic;in hie; de hayirh degildir. 
En olgun, en milspet olan ve en son gonderilmi§ bulunan bir dine 
sahip olduk. Fakat onun c;izdigi amac1 bir c;ogumuz kavrayamad1. 
1slamiyet insam ahlaken yilceltmeyi hedef edindigi halde, yalmz 
§ekli gorilnil§lerle yetinenlerimiz c;oktur. Hz. Muhammed'in "hen 
ahlakin faziletlerini tamamlamak iizere gonderildim,, demesi de is
lamiyetin gerc;ek amac1mn ahlak oldugunu gostermektedir. Bazila
nm1zm islamiyeti hurafelerde, yanh§ inanc;larda ve dar dti§iincelerde 
aramas1 bizzat 1slamiyetin ruhuna aykmdir. 

Bir kez hurafeler 6zellikle Batiniler tarafmdan uydurulmu§tur. 
Her harfin altmda ozel bir anlam oldugunu iddia eden Batiniler, 
bu suretle ktiltiirsilz kimselerin zihinlerini bulandirmI§lardir. Tarihte 
Batini imamlar kendilerinin hie; gilnah i§lemediklerini ve istedikleri 
kimseyi Cennete yolhyacaklanm telkin ederek bir c;ok miisltimam 
sap1tm1§lardir. 

Gerc;ekte yanh§ inanc;lann devammda eski dinlerin de etkisi 
olmu§tur. Fakat 1slamiyet dogduktan sonra eski dinler eskimi§ yeni 
ve parlak bir ufuk ac;ilmi§tlr. 

1slamiyet'i kasdederken "yeni ve parlak bir ufak ac;ilrm§tlr,, 
dedik. Qtinkii Kur'an'da "bilenlerle bilmiyenler e§it olurlar m1,, 
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denirken bilgisizlik yerilmi§tir. Hz. Muhammed "ilim be§ikten me
zara kadar farzdir,, diye buyurmu§tur. Boylece bilgisizlik, hurafe ve 
yanh§ inam;larla mticadele edilmesini kasdetmi§tir. 

Yine Hanefiye mezhebinin kurucusu Ebu Hanife k1yas ve akla 
6nem vermekle yeni i~tihat ve gorti§lere imkan haz1rlam1§tlr. 

Ger~ekte de bizim dinimizde i~tihat kaplSl · k1yamete kadar a~1k
tir. Btittin bunlara ragmen hala hurafelerde, yanl1§ inan~larda ve te
mel kurallara aykm dar dti§tincelerde israr, dinimize muhalefet et
mek demektir. 

Biz tasvip etmedigimiz hurafe ve yanh§ inan~lardan a§ag1da 
6rnekler vererek memleketimizdeki durumu canlandirmaga ~ah§a
cagiz. 

Tesadilfen tam§tlg1m Osmaniye'li bir tabib hem§ehrim §6yle 
anlatrm§tl: 

Bir koyde sarah bir k1zcag1z var. Babas1 doktora gottirilr. Dok
tor hastahgm tedavisinin tam mtimktin olmad1gm1 soyler. Bunun tize
rine koylti vatanda§ kizm1 bir hocaya gottirilr. Roca biraz dua oku
duktan sonra "nobeti geldigi zaman hasta hangi tarafa bak1yorsa o 
tarafa silahla ate§ ediniz. Qtinkti §eytan oradadir., der. Zavalh koylti 
vatanda§ bir gun sara nobeti anmda kizmm bakt1g1 istikamete ate§ 
ederek evinin bir k6§esini hasara ugratir. 

Aym tabib bir de §unu anlatmI§tl. Bir koyltintin mandasmi. kuduz 
kopek 1smr. Hastahk devresini tamamlad1ktan sonra manadada ku
duzluk alametleri ba§lar. Koylti vatanda§ manday1 hocaya gottirilr. 
Roca manday1 durgun su i~ine getirterek hem okur, hem de okun
mu§ sulan hayvamn tizerine serper. Salyalan akan manda gazaba 
gelip hocay1 yaralar. Hayatmdan korkan hoca tabibe mtiracaat edip 
meseleyi anlatir. 0 zaman tabib §U cevab1 verir: "senin kendine hay
rm yok, mandaya nas1l deva verebilirsin,,? 

Evet evet saym okuyuculanm, bunun i~in Hz. Muhammed §6yle 
buyurmu§tur: "Kendin i~in is~emedigin bir §eyi, ba§kas1 i~in de is
teme,,. 

Hi~ unutmam: 10 ya§larmda idim. Bir di§im ~ok agnmI§tl. Koye 
tesadtifen gelen eskiden tamd1g1rmz bir hoca "hen bir ~iviye dua oku
yay1m, senin agrm hemen kesilir,, dedi. Bir nal ~ivisi getirildi. Roca 
~iviye okuduktan sonra onu bir agaca ~akti. Fakat ne yaz1k ki ertesi 
gtin di§imin agrlSl artt1. Neticede beni Kozan'da bir di§ tabibine 
gottirdtiler. Uftirilk~tintin yapamad1gim fen tamir etti. 
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Bir ka<; sene once Kadirli'nin bir koyiinden 3 tane tlniversite 
ogrencisi bana gelerek iki hususta aydmlatilmalanm istediler. Koy 
hocas1 diinyanm kaz1klarla c;ak1ld1g1m, donmedigini ve kahvede 
oturanlarm kafir olacagm1 ileri siirmii§. Genc;ler hocaya itiraz ettikled 
ic;in koyliiler tarafmdan kafir ilan edilmi§ler. Bu ogrenciler gerc;ekte 
Kur'an'da boyle hiikiimler olup olmad1gm1 ogrenmek istiyorlard1. 
Onlara cevab1m §U mahiyette oldu: 

Her §eyden once Kur'an'da "gece ile giindiiziin birbirini takip 
ettigi" ifade edilerek diinyanm dondiigiine ima yapilmi§tir. 

1kinci olarak "Allah bir, Hz. Muhammed onun son peygam
beridir" deyip bunu tasdik eden hie; bir kimse kafir sayilamaz. Kah
vede oturanlar, kafir olamazlar. Ancak oralarda oyunlarla vakit 
oldiirmek dogru degildir. 

1960 yilmda idik. Kiitiiphanede inceleme yapmak iizere Amas
ya'ya gitini§tim. Amasya'y1 c;ok sevmi§tim. Ancak batil inane; hiik· 
miinii orada da yiiriitiiyordu. 1stasyon civarmda yatan muhterem 
bir zatm tiirbesinde yanmi§ mumlar ve baglanml§ c;aputlar vard1. 

Amasyamn ortasmdan gec;en dere §ehre ayn bir giizellik veri
yordu. Ancak bu dereye akan lag1m sularmm kan§tlg1 yerde 1 5-20 

kadar c;ocuk y1kamyordu. 

Tesadiif bizi Amasya'da tamnml§ bir hoca ile tam§t1rd1. Hoca 
kendisini c;ok begeniyor, profesorlere bile yard1m edecek kudrette 
oldugunu soyliiyordu. Tamnml§ baz1 din adamlanm tenkitten de geri 
kalm1yordu. Daha sonra hoca imtihan eder bir eda ile bana "sen ne 
bilirsin,, diye sordu. Daha bir c;ok problemler sormay1 da ihmal 
etmedi. Tesadiiflerin yard1miyle hie; bir soruyu cevaps1z birakmadim, 
En sonra da ilave ettim: "Siz bana sordunuz cevab1mz1 ald1mz. ~imdi 
hen size soracag1m ve cevap bekliyecegim,, dedim. Hoca "hayir 
cevap vermem. Qiinkii Peygamberimiz siikutu tavsiye etmi§tir,, 
diye kaq1hk verdi. 0 zaman hocaya cevab1m §U mahiyette oldu: 
Birinci olarak bir c;ok sorular sorarak az konu§ma kurahm bozdunuz. 
1kinci olarak dedi kodular yaparak giinaha girdiniz. tl c;iincii olarak 
da gorevinizi ba§aramad1mz. Qiinkii burada hala mum dikme ve 
c;aput baglama adcti yiiriiyor. Hem islamiyet s1hhat ve temizlige em
rettigi halde §U derede y1kanan c;ocuklarrn babalanm uyarrmyorsun, 
dedim. 

Hoca k1zm1§ olacak ki bir §ey soylemeden c;ekti gitti. Ben sadece 
onun gittigi istikamette uzun uzun dii§iindiim. Kur'an'da dediko
duculuk olii eti yemege benzetilini§ti. Dinimizde temizlik her §eyden 
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once gelmi§ti. Hz. Muhammed fal, iifiiriik, sihir ve hurafenin aley
hinde bulunmu§tu. Fakat bir c;ok islam diyarmda bunlann hepsi de 
vard.t. 

1964 yilmda Universite heyetiyle incelemeler yapmak ve kon
franslar vermek iizere kuzey dogu vilayetlerimizi gezerken Hopa'ya 
da ugrarm§tlk. Bir ara bir diikkana oturmu§tum. Dezgah'm yarunda 
Nurculuk kitaplan gordiim. Diikkan sahibi ile aram1zda k1sa bir 
konu§ma gec;ti. Adam "Nurculuk madem bana tesir etti. 0 halde 
dogrudur,, diyordu. Kendisine Hasan Sabbah'm, Hamdan b. E§'
as'm, Museylime b. al-Kezzab'm da tesir edip etrafma ordular 
kuracak kadar adam toplad.tg1ru ve fakat onlarm yollanrun yanh§ 
oldugunu, her tesir eden §eyin dogru sayilam1yacag1ru soyledim. 
Fakat sarunm bu vatanda§lm bana inanmad1. Qiinkii benim sakahm 
yoktu. 

Bir ziraat teknisyeni dostum anlatmi§tl. Hie; unutmam. Hadise 
ikinci Diinya sava§mdan hemen sonra Adana'da gec;er. Ziraatc;1 dos
tum, pamuk tarlalanru ha§erata kaq1 ilac;lamak ic;in bir ekiple koy
lere c;1kar. Bir koylii vatanda§ "hen hocaya gidip tarlam1 okuttum. 
Artik ilaca ihtiyac1m kalmad1,, diye israr eder. Bunun iizerine etraf
taki pamuk tarlalan iyice ilac;land1g1 halde, muskah tarla ilac;s1z b1-
rakihr. Ayru ekip 15 giin sonra aym koye geldi~lerinde etraftaki biitiin 
mahsuller yemye§il oldugu halde, okunmu§ tarlada pamuk diye bir 
§eyin kalmad.tgm1 goriirler. 

Ba§ka bir ornek daha verelim: Kadirli'nin dag eteklerinde bulunan 
koylerinde benim c;ocuklugumda kurt agz1 baglatihrd1. Yani koylii
niin birisinin hayvaru kayboldu mu bir hocaya gider, o hayvaru 
yemek niyetinde olan kurdun agzm1 dua ile baglatird1. 

Biz, c;ok tesirli olduguna inamlan bir muska ac;1hnca §U ifadelerin 
yaz1h olduguna da §ahit olduk: "S1tma, bu iti tutma, tutarsan da unut
ma,,. 

Biz biitiin bu yazd1klanm1zla demek isteriz ki iifiiriikc;iiliik Kur'
an'a aykindir. Hasta olan doktora, tarlasmda ha§erat goren ziraat
c;1ya, di§i agnyan di§ tabibine gitmelidir. Allah insana akil -vermi§tir. 
Akil Allah'm insana verdigi en biiyiik nimettir. Nic;in onu her §eyde 
kullanmay1z bilmem. Aklm §erefine dair bir c;ok hadlsler de vardir. 
Kur'an'da "dii§iinme,, ve "muhakeme etme,, fiilleri en c;ok kul
lanilan kelimelerdendir. 

Biitiin bu ifadelerim yanh§ anla§ilmasm. Elbette Allah'tan her 
zaman yard1m isteriz. Bunu iyi isteklerimiz ve temiz niyetimizle biz-
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zat yapabiliriz. Yiice Allah'a her zaman duaya ihtiyacim:.z var. Fa
kat Allah'm son Peygamberi bize her §eyde tedbirimizi almamiz1 da 
emretmi§tir. Nitekim iifiiriikc;iiniin biri Hz. Muhammed'e biiyii 
yapmaga kalkmadi m1? Has1h uydurma din adam1 ile gerc;ek din 
adamm1 ayirmak gerektir. Uydurma din adann gerc;ekte din adam1 
degil, menfaatc;1dir. Kendisine "hoca,, adi takan bu gibiler yiiziinden 
temiz, diiriist ve gorevini yapan din adamlannnza kotii gozle bak
mamannz icap eder. 

Memleketimizde son siralarda heykelleri kiranlar da 1slamiyeti 
gerc;ek yonii ile anlamay1p kendini hurafeye kapbranlard1r. Putlan 
tann samp onlara tapmakla, giizel sanati sanat ic;in i§lemek arasmda 
farklar vardir. Bir c;ok miisliiman hiikiimdarlar giizel sanatlan koru
mu§lardir. Milyonlarca miisliimam dii§man zulmiinden kurtarmt§ 
milli bir kahramam hor goriircesine yapilan fiiller, 1slamiyet baki
mmdan da dogru degildir. Hem oliilerimizi hay1rla anmannz, isla
miyet icab1dir. Biz kelime-i §ehadeti ikrar ve tasdik eden herkesi miis
liiman sayar ona sayg1 besleriz. Dinimiz bunu boyle kabul etmi§tir. 
Hem ululemre, devletin asayi§ ve kanunlarma sayg1 gostermek de 
dini bir gorevdir. Bu bakimdan miitecavizler 1slamiyete ilYkm 
hareket etmi§lerdir. Has1h islamiyeti bir c;ok kimseler anlayamad1 gitti. 
Bazilannnz islamiyeti bilmedigimiz ic;in ona yiiz c;evirdik. Baz1lannnz 
da anlamad1g1nnz hurafeleri islamiyet sand1k. Bunun ic;in "1slamiyet 
garip olarak dogdu, garip olarak gidecektir,, denmi§tir. Hz. Muham
med "i§lerin en hayirhs1 itidal iizere olandir,, dedigi halde bir tiirlii 
ortay1 bulamadik. Bu sebeple halkinnz1 egitme yolunda ayd1nlara 
ve ozellikle diiriist din adamlanna daha biiyiik gorevler dii§mektedir. 

99 



DIN SOMtiRtiCtiLtiGti 

Dill somiiriiciiliigiiniin c;:e§itli §elcilleri vardir. Baz1 kimseler 
ciddi olm1yan, uydurma dini kitaplar yazarak bunu yaparlar. Bun
larm amac1 dini ticarete alet ederek para kazanmaktir. 

Ba§ka bir takim somiiriiciiler de dini aynhklar dogurarak halki 
kandirmaga c;:ah§trlar. Bunlann amac;:lan ya paradir veyahut dini 
ba§kan olmaktir. Bu gibiler goriinii§te ibadetlerde eksiklik etmezler. 
Allah adm1 dillerinden birakmazlar. Dirun savunucusu gibi goriiniir
ler. Fakat ic;:ten ic;:e dini alet ettiklerini bilirler. Halki etraflarma top
lamaga c;:ah§irlar. Boylece kendi c;:1karlanm kolayca saglamak ister
ler. 

Bir ba§ka tip din somiiriiciileri de dini siyasete alet ederler. Bun
lar kendi ozel inanc;:lan nasil olursa olsun, halka dindar goriinmege 
c;:ah§irlar. Konu§malarmda daima dinden, imandan soz ederler. 
Bunlar zararh dini akimlan bile kendi c;:1karlan ic;:in benimsemekten 
c;:ekinmezler. Soziin k1sas1 bu tip insanlar kendi §6hret ve mevkileri 
ic;:in dini alet ederler. 

Gerc;:ekte tarihte bu gibi insanlarm bir c;:ok orneklerini bulabi
liriz. Hied 3. yiizyilda faaliyet gosteren Babek al-Hurremi, din namma 
hareket ettigi halde, gerc;:ekte 1slamiyeti y1kmak istedi. Bunun ordu
lan halife Me'mun ve Mu'tas1m'1 uzun siire ugra§tlrd1. 

Asil adi Ata olan Mukanna da dini siyasete alet edenlerdendir. 
Goriinii§te din namma hareket eden Mukanna, sihirbazhk yaparak 
etrafma bir c;:ok kimseleri toplamay1 ba§ard1. Amac1 dini ba§kan ol
mak ve halki idare etmekti. 

Liibnan ve Suriyede faaliyet gosteren Hamza b. Ali b. Ahmed 
de Diirzi mezhebini kurdu. Hamza, Fat1milerden Hakim Biemrillah'm 
veziri idi. Siyasi amacma ula§mak ic;:in Diirzilik mezhebi etrafmda 
adamlar toplad1. Halk, kiiltiirsiiz oldugu ic;:in Hamza'run yanh§ tel
kinlerine kolayca kand1. 
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Siyasi sebeplerle kuruimu§ bulunan 1smailiyye mezhebinin men
suplan bu giin dahi faaliyet gostermektedirler. Bunlar ma'sum bir 
imama baglanmakla kurtulacaklanm samrlar. Bahailik, Gadiyani
lik ve Ticanilik gibi dini ak1mlann c;1k1§ sebeplerini ara§t1rd1g1m1z 
zaman i§in aslmda siyaset bulundugunu goriiriiz. 

Dini siyasete alet etmenin temelinde §6hret ve mevki hirs1 vardir. 
1slamiyet ise §6hret ve mevki hirs1 ile dini siyasete alet etmeyi riyakar
hk olarak vas1flandmr. Gerc;ekte 1slamiyet, riya'mn aleyhinde pek 
c;ok hiikiimler koymu§tur. Yiice Allah Kur'an'da riyakarhg1 yasak
lamak ic;in §6yle buyurmu§tur. 

"Artik kim Rabbine kavu§may1 limit ediyorsa giizel bir amel 
i§lesin ve Rabbine ibadette hie; bir kimseyi ve hie; bir §eyi ortak tut
masm,, 1• "Kotiiliikleri tuzak yapanlara (riyakarlara) 2 gelince onlar 
ic;in c;etin bir azap vardir. Onlarm kurdugu tuzak mahvolur,, 3• "1§te 
A.hiret yurdu. Biz onu yer yiiziinde ne zorbahk, ne de bozgunculuk 
arzusuna ·dii§miyeceklere veririz,, 4 • 

Yine Kur'an'da kotii vas1fh ki§iler, "onlar riyakarlann tam 
kendileridir,, 5 diye anlatilmi§lardir. 

Bu konuda Hz. Muhammed'in sozleri de c;oktur. Bunlardan 
baz1 6rnekler verelim: "-0mmetim hakkmda en c;ok korktugum §ey 
kiic;ilk §irktir, yani riyadir,,. "Riya'mn en a§aglSl §irktir,,. "Sizin 
hakk1mzda en c;ok ilrperdigim husus riya ve §ehvettir,,. "K1yamet 
gilntinde iki yiizliiye §6yle seslenilir :Ey kotii ki§i, ey zalim, ey iki ytizlti 
yapt1gm §ey sap1khk idi. Odiiltin silindi. Odtiltinil git kendisi ic;in c;ah§
t1gm kimseden al,,. "-0mmetim ic;in §irkten korktum. ~irke dti§en
lerin c;ogu puta tapmazlar, giine§e, aya ve ta§a da tapmazlar 
ve fakat yaptiklan i§lerde riyadan yana olurlar,,. 

Gortiliiyor ki k1ymetli okuyuculanm riya, hem yilce Allah ve 
hem de Hz. Muhammed tarafmdan yasaklanmI§tir. Demek ki gerek 
ticarette, gerek toplumsal ili§kilerde ve gerekse siyasette riyaya kac;mak 
dini bakimdan da agir sorumlulugu gerektirmektedir. Her bak1mdan 
olgun olan dinimiz bu hususu da ihmal etmemi§tir. Topluma faydah 

1 Kehf suresi, ayet: 110 
2 Miicahid kotiiliikleri tuzak yapanlarla riyakarlarm kasdedildigini soylemi~tir. 

3 Fatrr suresi, ayet: 10. 
4 Kasas suresi, ayet: 83. 
5 Maun suresi ayet: 6. 
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olacak surette dinimize onem vermek yerine, onu siyasete alet etmege 
yeltenmek ne ile izah edilebilir? Bizce dine hizmet dini hurafeden 
kurtarmakla, din egitimini kontrollii bir surette geli§tirmekle ve 
dinin siyasete alet edilmesini onlemekle olur. Din kul ile Tann ara
smda bir bagchr. Dinin amac1 insam ahlaken olgunla§tirmakt1r. 
Bu da riyakarhkla degil, temiz niyet ve iyi i§lerle olur. 
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KOYLV, D:tN VE OGRETMEN 

Koylerimizin giic;:liiklerle dolu bir tak1m sorunlari vardir. Bu 
sorunlarm bir k1smm1 evlenme, vergi, c;:ah§ma tarz1, koy kahvesinin 
durumu, kom§U haklarma tecaviiz, hayvan yeti§tirme, ogretmen
imam c;:ati§mas1 diye sirahyabiliriz. 

Koylerimizde genel olarak evlenme ba§hk isteme yiiziinden kolay 
olmaz. K1z sahibi olan ana ve babalar, damat olacak kims~leri adeta 

' soymak isterler. 1stenen paray1 bulam1yan genc;:ler ya sevdiklerine 
kavu§maktan mahrum olurlar veyahut da goniil verdikleri kizlan 
kac;:irma yolunu ararlar. Evlenmege aday k1z c;:ocuklarmm durumu 
ise daha da ac1khdir. Bunlarm bir k1sm1 nzalan almmaks1zm isti
yenlere para durumlarma gore verilirler. Diger bir klSlm koylii k1zlar 
ise ya mes'ut bir yuva kurmagi ba§anrlar veyahut da baz1 genc;:ler 
tarafmdan zorla kac;:mhrlar. Koy evliliginde c;:ok kez resmi nikah bile 
zamanmda yapilmaz. Kadmm §ahsiyeti daima ikinci plana birak1hr. 
Hatta kadm ev i§lerini yapma, c;:ocuklanm yeti§tirme gorevlerine ek 
olarak tarlalarda, bahc;:elerde ve ag1r i§lerde de kullamhr. Koleligi 
c;:ok gerilerde birakm1§ olan diinyam1zda koylii kadmlanm1zm bu 
durumu ac1khdir. ~iiphesiz ki koylerimizde c;:ok mes'ut aileler de 
vard1r. Fakat biz burada yaras1 ol;mlardan soz ediyoruz. Tiirk 
aydmlanmn bu yarah vatanda§lanm1zm derdine deva aramalan en 
onemli gorevlerden birisidir. 

Koyiin diger bir sorunu vergidir. Koylii, vergi odemekten ho§
lanmaz. Qok kez her §eyi hiikiimetten bekler. Fakat vergi alrmyan 
hiikiimetlerin hie;: bir i§ ba§aram1yacagm1 dii§iinmez. Vergi odemenin 
milli bir gorev oldugunu, hiikiimetten beklenen i§lerin vas1tah veya 
vas1tas1z odenen vergilerle yapilacag1m koyliilerimize kendilerinin 
diliyle anlatmak gerekir. 

Vergilerin liizumuna inanm1yan vatanda§larm, onu odemekte 
giic;:liikler c;:1karacag1 §iiphesizdir. Ba§ka bir deyimle, baz1 vatanda§
larm vergi odemekten kac;:mmak ic;:in c;:areler arayacag1 gerc;:ektir. 
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Bun1an onlemek ii;in halk egitimi metodundan da faydalanmak 
laz1mdir. 

Koyiin ba§ka bir sorunu i;ah§ma metodudur. Tiirkiye'de hayvan 
beslenecek otlaklar, ekilecek topraklar ve meyve yeti§tirilecek vadiler 
vardir. Fakat hayvanlar bilgi ile beslenmez. Ekinler bilgi ile ekilmez 
ve meyveler bilgiyle yeti§tirilmez. Her§ey tabii akimlara, yagmur
lara ve tesadiiflere birak1hr. 

Koy kahvesi de onemli bir konudur. Koyliiler burada toplamrlar; 
burada dertle§irler; burada din1enirler. Bunlarm hepsi giizel §eylerdir. 
Fakat baz1 koylerde durum hazindir. Koy kahvesi dinlenme yeri 
olmaktan i;1krm§, bir kumar ve kavga yatag1 halini alm1§tlr. 

Koyiin iizerinde durulmaga deger sorunlarmdan birisi de kom§U 
haklanna tecaviiz adetidir. Baz1 koyliiler birbirlerinin tarlalarma ve 
otlaklarma tecaviiz etmekten ho§lamrlar. Qok kez kendi hayvanlanm 
iyi korurmyan ve bu yiizden kom§ularma zarar veren koyliilere rast
lamr. Tarla, otlak ve hayvan yiiziinden dogan koyliiler arasmdaki • 
tartl§malar, bazan biiyiik kavgalara i;evrilir. Bu kavgalar dogduk
tan, baz1 kimseler yaraland1ktan veya oldiikten sonra koyde i;ok uzun 
y11lar siiren grupla§malar olur. Smir anla§mazhklan veyahut ba§ka 
bir menfaat i;atl§mas1 ile ba§hyan kavgalar bazan kan davalan da 
dogurur. Kan davas1 da bir kez ba§lad1ktan sonra yildan yila ve 
nesilden nesile uzar gider. 

Koyiin dini sorunu da i;ok onemli bir konudur. Koyliiler ya dini 
bilgisi yetersiz olan ve kendisini somiirmege i;ah§an kimselere inamr
lar veyahut da kendi aralarmdan bulup tayin ettikleri bir imama 
baglamrlar. Qok kez bu ki§ilerin her soziinii senet gibi kabul ederler. 
Koyliilerimiz dinlerine i;ok baghd1rlar. lyi niyet sahibidirler. Fakat 
bilgi bak1mmdan geregi kadar aydmlatilmami§lardir. Bu eksikligi 
bugiinkii imkanlara gore doldurmak gorevi imama ve ogretmene 
dii§mektedir. 

lmam-ogretmen ili§kisi ise iizerinde durulmas1 gereken diger bir 
sorundur. Koy imam1 i;ok kez kiiltiirsiizdiir. Ogretmen ise uyamktlr 
ve bilgilidir. 

Koyiin her iki onemli §ahsiyeti ne yaz1k ki genel olarak tartl§
ma halindedir. Ogretmen koy imam1mn yetersizligini goriir ve iiziiliir. 
Fakat bran§mm d1§mda oldugu ii;in din i§lerinde birinci derecede 
yetkili degildir. Koyliiler ise dine susarm§ insan olduklarmdan genel 
olarak imamdan yanad1rlar. Dini bilgileri az oldugundan imamm 
yaptlg1 hatalan gorecek· durumda degildirler. Eger imam, baz1 
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koylerim.izde oldugu gibi bilgili ise, ogretmen ve muhtarla elele 
vererek koyii kalkindirma yolunda faydah ad1mlar atar. Gorevini 
geregi gibi yapan bilgili din adamlanrmz1 ve uyamk imamlanmlZl 
burada §iikranla ananz. Gorevini yerli yerince yapan bu gibi din 
adamlanm1z1 te§vik etmek hepimizin vazifesidir. Demek oluyor 
ki koy kalkmmasm1 saglamanm yollarmdan birisi imamla ogretmen 
arasmdaki kiiltiir farkm1 kapatmaga c;ah§maktir. Bunun ic;in de imam
lanrmz1 daha bilgili ve daha uyamk yeti§tirmege c;ah§mahy1z. Ger
c;ekten iyi yeti§en ve gorevine dii§kiin olan imamlar elbette dinimizin 
ilim ve teknikten yana oldugunu koyliilerimize ac;1khyacaktir. ~iip

hesiz ki zorla k1z kac;irmanm insan haklarma s1gmad1g1 gibi, dine de 
aykin oldugunu anlatma gorevi imama da dii§er. Kumarm zarar
lanm, tembelligin kotiiliigiinii, bilgisizligin sonuc;lanm, k1z ve erkek 
c;ocuklar1 okula yollamamn gerekliligini, temizligin dindeki yerini, 
s1mr tecaviizlerinin insanhga ve dine aykm oldugunu, kalp kirmanm 
ve kan davas1 giitmenin dini sorumlulugunu koyliiye anlatmak da 
imamm gorevleri arasmdadir. Bizim koyliilerimiz bu hususlan imamm 
agzmdan duyunca, kanunlara ve nizamlara daha sayg1h olabilirler. 
Tiirkiye'de medeniyet bakimmdan koyle §ehir fark1m kapatmak en 
biiyiik amac;lanm1zdan birisi olmahdir. Bu amac1 gerc;ekle§tirmek 
gorevi de derece derece biitiin aydmlara ve ozellikle imam ve ogret
mene aittir. Daima fedakar ve uyamk olan ogretmenlerim.izin koy
liiyle dostluk kurma ve her zaman ikna yolunu sec;me c;aresine ha§ 
vurmalar1m faydah buluruz. Ozellikle ogi:etmenlerimizin din baki
rmndan hassas insanlarm yapacaklan reaksiyonu hesaba katmalan 
gereklidir. Koyliiyle daha iyi gec;inmek ic;in ilkin imam1 ikna etmek 
ve egitmek zorunlulugu vardir. 

Japonya'da 19. yiizyilda ba§hyan kalkmma hareketlerinde din 
adamlannm onemli rolleri olmu§tur. Bir Japon heyeti ba§kammn da 
anlattig1 gibi aydinlar ve iyi egitilmi§ gerc;ek din adamlan elele vererek 
ilkin halki yeti§tirm.i§lerdir. Bizde ise din ile ilgili kurumlar zararh 
dini akimlar hakkinda bile susmaktad1rlar. Biiyiik dini sorumluluk 
ta§iyanlarm hie; olmazsa kurslar diizenliyerek koy imamlanm egitme 
ve onlann ya§ama §artlanm geli§tirme yolunda c;aba harcamalan 
gereklidir. 
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UQUNCU BOLUM 

tSLAM FELSEFESt VE EGITIMLE ILGILt KONULAR 

!SLAM DtJ§tiNCESINDE MEDENIYET VE 
ctALI§MANIN ONEMI 

Qogumuz bu gunk.ii tslam aleminin durumuna bakarak tslami
yetin insanlan tembellige gotiirdiigiinii sanmz. Hie; degilse halkmm 
c;ogu miisliiman olan devletlerin geri kalmasmm sebebini 1slamiyet
te aranz. Bu yiizden din denince dudak biikiip gec;eriz. Veyahut da 
dinin zararh oldugu inancma vard1g1m1zdan 1slamiyete kar§l da du
rum ahnz. Fakat biraz 1slam medeniyeti tarihi okusak ve gerc;ekten 
lslamiyeti incelesek bu tiirlii dti§iinii§ ve davram§m kar§ismda oluruz. 

Burada her §eyden once belirtelim ki 1slamda akll, ilmi ve fel
sefi c;ah§malar ortac;ag Avrupasmdan c;ok evvel ba§lami§tlr. Heniiz 
sekizinci yiizyilda Miisliimanlar eski Yunan kiiltiirii ile temas imk.am 
bulmu§lard1. Hele dokuzuncu yiizyil ba§mda belli ba§h biitiin Yu
nan dil§iiniirlerinin eserleri miisliimanlarca tanmdi ve Arapc;aya 
c;evrildi. Daha sonralan Me§§aiyyun denen filozoflar Kur'an'a, Aristo 
ve Eflatun'a dayanan felsefl dti§tincelerini alenen yaymak imk.anlanm 
buldular. Kindi, Farabi ve lbn Sina gibi biiyilk filozoflar Yunan 
dil§iincesini korii koriine taklit etmediler. Felsefelerinde Kur'an'dan 
da faydalandilar. Akh on planda tutan bu gibi filozoflar 1slamda 
serbest dii§tincenin geli§mesine yard1m ettiler. 

Ba§hca temsilcileri Siihreverdi al-Maktul ve 1bn Tufeyl olan 
i§rakiye felsefesi de Yunandan c;ok 1slam dii§iincesinin izini ta§lmak
tadir. Hele Endiiliiste yeti§en lbn Rti§d'iin, Avrupanm Aristo'yu 
tammasma yard1m ettigi inkan giic; bir gerc;ektir. 

Burada §U hususu belirtmek gerekir ki Miisliimanlarm Yunan, 
Hint ve 1ra.n kiiltiiril ile temasa gec;tigi 8-g. yilzy1llarda Avrupa halk1 
koyu fikir karanl1klan ic;inde yiiziiyordu. Mezhep kavgas1 alrm§ 
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yurumii§, akli dii§iince verimsiz kalm1§, taassup son derecede art
mt§tJ.. Bu sebeple de lsla.m aleminden c;ok geri durumda idiler. 

Hiristiyanlar, Miisliimanlann sekizinci yiizy1lda Endiiliis'e ayak 
basmalar1 sayesinde lslam kiiltiirii ile daha c;ok temas etme imkamm 
buldular. Evvelce ba§layan kiiltiir ah§ veri§i Endiiliis'ii miisliimanlarm 
almasmdan sonra arttl. Hac;h seferleri de Avrupahlarm Miisliiman
lardan c;ok §eyler ogrenmelerini saglad1. lslam Kiiltiiriiniin Avrupaya 
akt§tm saglayan okullar Endiiliiste oldugu kadar Giiney ltalya'da 
da kuruldu. Ozellikle Sicilya ve Napoli okullan bu hususta onemli 
roller oynad1. 

Matbaa Avrupadan c;ok once Kore'de ve Qin'de biliniyordu 1• 

Kag-tt sanayi daha sonra Tiirkler ve Araplar arasmda geli§.ti. Bu sa
nayii Avrupahlar Araplardan ogrendiler. Bir Arap olan Yusuf Amr 
706 yihnda ipek yerine pamuk kullanarak kagtt yapt1. Ozellikle ~am 
kag-ttlan Avrupada tamnmt§tl. 1270-1300 y11lannda kag1tc1hk Avru
pada da ba§lad1 2• Daha sonra matbaac1hk Avrupada hizla geli§ti. 15. 
yiizyilda Miiteharrik harfli matbaa kuruldu. 16. yiizyilda bat1hlar 
kitap basma teknigini daha ileriye gotiirdiigii halde, lslam aleini 
taassup sebebiyle bu hususta onlardan geri kald1. 

Ziraat alanmda da lslam medeniyeti Avrupadan iistiindii. 
Pirinc;, pamuk, fistik, §eker kamt§l, kina ve safran g~bi mahsiiller 
Sicilya ve lspanya'ya ilk kez miisliimanlar tarafmdan gotiiriildii. 
Yine portakal, limon, mandalina, hurma, dut ve muz gibi mey
veleri lspanya halkma miisliimanlar tamttllar. Miisliimanlar ziraat 
usullerini, sulama kurumlanm ve iyi sebze yeti§tirme ilmini batl
hlara ogrettiler 3• 

Miisliimanlar 1spanya'y1 ald1ktan sonra §ehircilikte, bayind1rhk 
i§lerinde, maden i§letmesinde, deri imalatmda ve ipek sanayinde bii
yiik ilerlemeler oldu. 

Bu giin Avrupahlarm kulland1gi rakamlar bile Miisliimanlar 
tarafindan onlara ogretildi. Aym rakamlann daha once Hintliler 
tarafindan kullandd1gi soylenir. 

Dil konusunda da Batihlar iizerinde Arap etkisi vardir. Ornegin 
coton, sucre, ainiral kelimeleri arapc;adaki kotn (pamuk), sukker (§e-

1 Bak. W. Barthold, 1slam Medeniyeti Tarihi, s. 74, Ankara 1963. 
2 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya tllken, 1slam Felsefe ve ltikachrun Garba Tesiri, llahiyat 

Fak. Dergisi, Sayi: 1962, s. 4, Ankara 1963. 
3 Bak. Barthold, arulan eser, s. 161-162. Haydar Bammat, lstamiyetin Manevi Ve 

Kiiltiirel De~eri, s. 100-101, Ankara 1963. 
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ker) ve emir el-ma (suyun emiri, kaptan) sozlerinden ahnml§tlr. 
Ortai;agda baz1 1spanyol krallan, iizerinde hem 1spanyolca ve hem de 
arapi;a ibareler bulunan paralar bastirm1§lard1. 1spanya'da yeti§en 
bir i;ok i;ii;eklerin adlan hala arapi;adir. Zamanla bu etki frans1zcaya 
da az i;ok gei;mi§tir. Esasen Akdeniz kiy1smda bulunan Marsilya !s
lam medeniyetinin etkilerinden uzak degildi. 

Pusula ve barut ilkin uzak doguda ve ozellikle Qin' de biliniyordu. 
Miisliimanlar bunlan dogudan aldilarsa da geli§tirmesini ba§ara
madilar. Pusula ve barutu miisliimanlardan ogrenen Bauhlar ate§li 
silahlan icat ettikleri gibi denizcilikte de ileri gittiler. 

Ortai;agda tip ve eczac1hk alanmda da Miisliimanlar bat1hlar
dan iistiin idiler. Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriya ar-Razi'nin Ki
tab al-Havl'si ve 1bn Sina'mn al-Kanun fl't-T1bb'1 latinceye i;evril
mi§ti. Batihlar bilgin 1bn Zuhr'u eczac1hkta en biiyiik iistat olarak 
tamyorlard1 Musiki alamnda da Miisliimanlar ileri durumda idiler. 
Ebu'l-Farac Ali b; Muhammed'in Mecmuat al-Elhan adh eseri 
latinceye i;evrilmi§ti. Yine tanmmI§ filozof Farabl'nin Kitab 
al-Musiki'si de latin alemi tarafmdan tammyordu. 

Riyaziye ve astronomide de miisliimanlar ilerleme kaydetmi§ti. 
TanmmI§ riyaziyecilerden Ali b. Abdurrahman b. Yunus (Ben Jonis), 
Ebu Ali Hasan (Alhacen) ve Muhammed b. Cabir al-Battani (Albata
gnus) latin aleminde iyice biliniyordu 4• 

Astronomide de !slam alemi bir i;ok bilginler yeti§tirmi§tir. Bun
lardan Biruni giine§ parametrelerinin hesab1m yapacak kadar ileri 
gitmi§tir 5• 

Biitiin bunlara ek olarak felsefl alanda da !slam felsefesinin ve 
filozoflanmn Ortai;ag hiristiyan dii§iiniirlerine etki yaptig1m kaydet
meliyiz. Bu etki arapi;adan latinceye yapilan i;evrilerle oldu. Endii
liiste Raymond ve Dominicus Cundisalvi'nin i;abalariyle bir i;evirme 
okulu kuruldu. Qe§itli alanlardaki ilmi ve felsefl arapi;a kitaplar la
tinceye i;evriliyordu. 

Qevrilen kitaplar arasmda· Kindl'nin Kitab al-Akl ve Kitab al
Cevahir al-Hamse'sini, Farabi'nin Fusus al-Hikem ve 1hsa al-Ulum'u
nu, 1bn Heysem'in Kitab al-Menazir'1m, 1bn Sina'nm ~ifa ve Ki
tab an-Nefs'ini, Gazzalt'nin Makas1d al-Felasife'sini, 1bn Rii§d'iin 
Kitab Tehafut at-Tefafut'iinii sayabiliriz. 

4 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ulken, arulan makale, s. 4. 
5 Bak. Doi,:. Dr. Sevim Tekeli, Binini'nin Giine~ Parametrelerinin Hesab1, Belleten, 

c. XXVII, sayi: 105, Ankara 1963. 

108 



Hii; §tiphe yoktur ki Bat1da Ronrsans'm dogmasmda 1slam 
Medeniyetinin etkisi btiyiik olmu§tur. Saint Thomas tamnml§ eseri 
Summa'da i;ok kez Farabl'nin dii§iincesini yans1trm§tlr. Demek olu
yor ki Ortai;agda !slam alemi gerek teknikte ve gerekse felsefede Av
rupadan i;ok tistiindti. Eger !slam dini i;ah§maya, akla ve medeniyete 
onem vermeseydi, !slam alemi bir kai; yiiz y1l ii;inde boyle tisttin bir 
seviyeye ula§mazd1. Mtisliimanlarm bilfiil kurduklan imparatorluklar 
da 1slamiyetin ilme ve i;ah§maya verdigi degeri gosterir. 

Endtiliis Emevi Devleti, Btiyiik Seli;uklu 1mparatorlugu, Osman
h !mparatorlugu gibi tarihte onemli bir yer alan devletler hep Mtis
ltimanlar tarafmdan kurulmu§tur. Bu devletleri meydana getiren giii;, 
§tiphesiz ki ilim ve teknikten gelmektedir. Ornegin XVI. Yiizyilda 
Osman11 .!mparatorlugunun her haliyle dtinyanm en btiytik devleti 
oldugu soylenebilir. Fatih Mehmet teknikte iistiin oldugu ii;in !stan
bul'u aldi. Ne yaz1k ki daha sonralan Mtisliimanlar taassuba btiriin
dtiler. Avrupa'da ba§hyan uyanma ve serbest dti§iince hareketlerine 
ayak uyduramad1lar. Avrupa h1zh ad1mlarla ilerlemege ba§larken, 
Miisliimanlar olduklan yerde saydilar ve hatta zihniyet bakimmdan 
gerilediler. Miisltimanlann gerilemesini 1slamiyette, A vrupahlarm 
ilerlemesini de hmstiyan11kta aramamak gerektir. Dii§iinmek gerekir 
.ki bu gtin Habe§ milletinin i;ogunlugu hiristiyan dinine bagh oldugu 
halde Habe§istan diinyamn geri iilkelerinden biridir. Yine ba§ka bir 
ornek olarak Kuzey ve Giiney Amerikay1 verebiliriz. Kuzey Amerika 
ileri, Giiney Amerika milletleri geri durumdadir. Oysaki sozti gei;en 
kitamn gerek giineyinde ve gerekse kuzeyinde ya§iyan milletler 
hiristiyandirlar. 

Avrupamn XV-XVI yiizyildan itibaren daha h1zh adimlarla 
ilerlemesinin ba§hca sebepleri matbaac1hgm ilerlemesi, yeni diinyamn 
ke§fi, ate§li silahlarm geli§mesi, sanat'da yiikselme ve hiir dii§iincenin 
dogmas1dir. 

Demek ki bizatihi !slam Dini geriligin, Hmstiyan11k da ileriligin 
sebebi degildir. !slam dini nasil geriligin, tembelligin ve fikirsizligin 
sebebi olabilir? 

Tarihi bak1mdan !slam medeniyetinin yiikseldigi ilim, teknik 
ve dii§iince seviyesinden yukarda soz ettik. ~imdi de bizzat !slam di
nin hiiktimlerini inceliyerek 1slamiyetin ilme, sanata ve i;ah§maya 
verdigi degeri gosterelim: 

Kur'an'da bulunan §U ayetler insanlan ilme ve teknige yoneltici 
mahiyettedir: 
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"Allah iman edenlerle ilim verilenlerin derecelerini yiikseltir,,6. 
"Bilenlerle bilmiyenler e§it olurlar m1?,, 7 

"Allah tan ancak kullan arasmda bilgin olanlar korkar,, 8• 

"Bu ornekleri insanlar ic;in veriyoruz, onlan ancak bilginler dii
§iiniirler,,9. 

"Kendilerine 1lim verilenler de §6yle dedi: Y az1klar olsun size. 
Allahm sevab1 iman ve iyi amel eden kimseler ic;in daha hayirhdir,, 10• 

"Bunu peygamberlere ve onlardan (miiminlerden) emir sahip
lerine havale edip sorsalard1, o haberi aray1p yayanlar bunu elbette 
onlardan ogrenirlerdi,, 11 • 

"1nsam bir kan p1htismdan yaratan Rabbinin adiyle oku,,12• 

Bu konudaki hadislere gelince, Hz. Muhammed §6yle buyur
mu§tur: 

"Kim ilim yoluna girer ve ilim isterse, Allah onu Cennetin yoluna 
gonderir,,. "Melekler kanatlanm, yaptigmdan raz1 olduklan ic;in ilim 
isteyenlerin iizerine koyar,,. "Erkenden gidip ilimden bir boliim 
ogrenmen, yiiz rek'at namaz kilmandan daha hayirhdir13• "1lmin fa
zileti, ibadetin faziletinden daha hayirhdir,,. "Bir miisliimamn kar
de§ine, hikmetli bir sozden daha iistiin bir hediyesi olamaz,,. "Hie; 
bir §ey, ilmi ilme katmaktan daha giizel birbirine katilmaz,, 14• "Y erde 
ve goklerde olan, bilgin ic;in dua eder,,. "Bilginler, peygamberlerin va
risleridir,,. 

tlimden soz eden ayet ve hadtslerin orneklerini daha da c;ogalt
marmz miimkiindiir. Fakat 1slamiyetin ilim ve teknige verdigi onemi 
belirtmek ic;in yukardaki ornekler yeter sanmz. Bu giin Avrupa me
deniyeti dev ad1mlarla ilerlerken milyonlarca miisliimamn hala cahil 
kalmas1 iiziintii verici bir haldir. Qocuklanm okutm1yan ana ve ba
balar, "ilim Qin'de de olsa arayimz,, soziine aykin hareket etmi§ 
olurlar. Dolay1siyle dini bakimdan da agir sorumluluk altma girmi§ 
bulunurlar. Qiinkii !slam dini, ilim ogrenilmesini emretmi§tir. Eger 

6 Bak. Mucadele sliresi, ayet: 11. 
7 Bak. Zumer siiresi, !yet: 9. 
8 Bak. FatJ.r suresi, ayet: 28. 
9 Bak. Ankebut suresi, ayet: 43. 

IO Bak. Kasas suresi, !yet: 80. 
11 Bak. Nisa suresi, !yet: 83. 
12 Bak. Alak suresi, ayet: 1-2. 
13 Bu hadisler i~in bak. al-Gazzfili, thy! Ulum ad-Din, c. I, s. 5, 8-9, Matbaat al-1s

tikamet, Kil.hire. 
14 Bak. as-Sahavi, al-Makas1d al-Hasene, s. 490, Muir 1956. 
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fenni ziraat usullerini, iyi hayvan yeti§tirme kurallanru, agar; ve meyve 
baknruru bilmiyorsak, bu dinimizin degil, bizim kabahatim1zdir. Hatta 
dinimizin ruhuna aykm hareket etmektir. Her vatanda§m Memle
ket kalkmmasma k~ndi mesleginde en modern metotlarla i;ah§arak 
katilmas1, vatani oldugu kadar dini bir gorevdir. Hele tarihte biiyiik 
devletler kurmu§, biiyiik i§ler ba§armI§ Tiirk milletinin i;agda§ uygar
hgm iistiine yiikselmesi giii; bir §ey degildir. Yeter ki milleti;e beraber 
ve kararh olahm. 

Bizim memleket kalkmmasma biitiin giiciimiizle katilmamlZl 
Kur'an'da bulunan i;ah§maya dair bir i;ok ayetler emretmektedir: 

"Digerleri Allah'm fazlmdan nasiplerini aramak iizere yer yii
ziinde dol~1rlar,, 15• 

"Arza yay1hruz ve Allah'm fazhndan nasiplerinizi araym1z,, 16• 

"Allah'm fazh olarak ticaret ve kazani; saglamamzda beis 
yoktur,, 11• 

"1nsan ii;in ancak i;ah§t1g1 §ey vardir. Onun i;ah§mas1 muhakkak 
goriilecek ve sonra en olgun kaq1hk verilecektir,, 18• 

"Allah'm sana verdigi maldan harcay1p Ahiretini ara. Diinya
dan nasibini unutma. Allah'm sana ihsan ettigi gibi sen de ihsanda 
bulun. Yer yiiziinde bozgunculuk isteme. Qiinkii Allah bozgunculan 
sevmez,, 19• 

Bu gibi ayetler yarunda i;ah§marun iyiligi ve tembelligin kotiilii
gu hakkmda hadisler de pek i;oktur: 

"Dogru tiiccar kiyamet giiniinde Allah'm sevgili kullan ve §e
hitlerle beraber diriltilir.,, "Allah san'at sahibi miimini sever,,. "Al
lah insanlara muhtai; olmamak ii;in giii; ve s1kintih i§ler yapam sever,,. 
"1nsarun yedigi en helal §ey kendi kazanc1 ve temiz satI§ mahsuliidiir,,. 
"Kulun yedigi en helal §ey temiz niyetle yapilan sana'tm kazanc1dir,,. 
"Giinahlardan bazilanm ancak gei;im yolunda i;ah§ma orter,,. "Dm
metim ilzerine en i;ok korktugum §ey, ai; gozliiliik, uykuculuk ve tem
belliktir,,. "Tembellik dilnya ve Ahirette insamn yiiz karas1dir,,. "Al
lah, san'at ve i;ah§masmda hilnerli olan kimseyi sever,,. "1ki giinii bir
birine e§it olan kimse aldanmi§tlr,,. "RlZlk kapm Gogiin en yiiksek 

15 Bak. Muzemmil suresi, ayet: 20. 
16 Bak. Cuma suresi, ayet: 10. 
17 Bak. Bakara siiresi, ayet: 198. 
18 Bak. Necm suresi, ayet: 39, 40, 41. 
19 Bak. Kasas siiresi, ayet: 77. 
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noktasmdan yerin derinliklerine kadar ac:;1ktir,,. "Allah her kula c:;ah§
ma ve c:;abasma gore nzk verir. ,, "Kim kendi nefsinde tembellik 
sebebiyle istek kap1s1 ac:;arsa, Allah da ona 70 tane fakirlik kaplSl ac:;ar,,. 

Bir giin Hz. Muhammed dostlariyle birlikte oturuyordu. Kaq1 
tarafta c:;ah§makta olan giic:;lii kuvvetli bir gene:; gordiiler. Hz. Peygam
berin arkada§lan bu genci kasdederek "ke§ke genc:;ligi ve giicii Allah 
yolunda olsaydi,, dediler. Allahm Elc:;isi hemen soze kan§arak §oyle 
soyledi: "Boyle soylemeyiniz. Eger bu gene:; bir ihtiyac1m kaq1lamak 
ve insanlara muhtac:; olmamak ic:;in c:;ah§iyorsa, Allah yolundadir de
mektir,,. 

Yine bir giin Hz. 1sa bir adam gordii ve ona "ne yap1yorsun,, 
diye sordu? Adam "ibadet ediyorum,, di ye cevap verdi. Hz. 1sa 
tekrar sordu: 

- Senin gec:;imini kim saghyor? 
- Karde§im. 

- 0 halde karde§in senden daha c:;ok ibadet ediyor demektir. 

Lokman Hekimin ogluna §oyle soyledigi rivayet edilir: "Ey 
ogulcugum ! Helal mal kazanarak fakirlikten sakm. Qiinkii kim yok
sul dii§erse onun dini azahr, akh zay1flar ve hayirseverligi oliir. 

1brahim b. Edhem'e "dogru tacir mi, yoksa ibadet ic:;in bir ko§eye 
c:;ekilen kimse mi daha hayirhdir,, diye sordular? 0 da "dogru tacir 
daha hayirhdir. Qiinkii §eytan ah§ veri§te onu hep sap1tmaga c:;ah§ir • 
ve fakat o §eytanla ugra§mas1m bilir,, diye cevap verdi. 

~iddetli bir firtmaya tutulan bir gemide yolculuk yapmakta olan 
1brahim b. Edhem'e yine sordular: 

- Nic:;in bu tehlike ve §iddete onem vermiyorsun? 
- Bu firtmadan dogan tehlikenin ne kiymeti var? 

As1l tehlike insanlara muhtac:; kalmaktadir. 
Ahmed b. Hanbel'e "Camide oturup ibadetle me§gul olan ve 

Allah nzkim1 yamma gonderir diyen adam hakkmda ne dersin,, 
diye sordular? 0 da §oyle cevap verdi: "Bu adam cahildir ve §eriatten 
ha bersizdir,,. 

Hz. Omer Miisliimanlan c:;ah§maga yoneltmek ic:;in §oyle soyle
mi§ti: "Sizlerden hie:; biriniz Allah bana nzk verir diyerek nzk 
aramaktan geri durmasm. Qiinkii gokten altm ve giimii§ yagmaz" 20• 

20 Bak. Gazzali, Kimya-YJ. Saadet, c. I, s. 257, Tahran 1333; Gazzali, lhya Ulum 
ad-Din, c. II, s. 62-63. 
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Yukardan beri verdigimiz biitiin deliller ve ornekler 1slamiyetin 
ilmi, teknigi ve c;ah§may1 emrettigini gostermektedir. Miisliimanlann 
tarihte biiyiik bir medeniyet kurmu§ olmas1 da dinimizin ilerleme ve 
yiikselme dini oldugunu dogrulamaktad1r. 0 halde gerc;ekten miis
liiman isek, toplumumuzu bu ac1kh ve muhtac; durumdan kurtarmak 
ic;in elele verip c;ah§mahy1z. Bu c;ah§ma ve birlik her alanda olmahdir. 
Her meslek sahibi, her i§ adam1 ve her dii§iince adam1 ugra§tigi dalda 
en iyi, en dogru ve en giizel olaru yapmaga c;ah§maladir. Biz §imdi 
vatanda§lanm1zm yapabilecegi i§ler hakkmda baz1 ornekler verelim: 

Memleket kalkmmasma ve dinimize hizmet ic;in agac; dikmege 
onem vermeliyiz. 

Kur'an'da §6yle buyuruluyor: 

"Qardakh c;ardaks1z cennet gibi baglar1, meyveleri ve tatlan 
c;e§itli hurmalan, ekilmi§ §eyleri, zeytinleri, narlan -birbirine hem 
benzer, hem benzemez bir halde - yarat1p yeti§tiren Allah'tir. Her 
biri mahsul verdigi zaman mahsuliinden yiyin,,21 • "Allah su ile sizin ic;in 
ekin, zeytin, hurma agac;lan, iiziimler ve meyvelerin her birinden 
nice nzklar bitiriyor. Bunlarm her birinde dii§iinecek bir ziimre ic;in 
elbette hirer delil ve ibret vard1r,, 22 • 

"1nsan bir kez yedigine baksm; nasil yapilm1§, gorsiin. Biz sulan 
bol bol yagdird1k; sonra yer yiiziinii iyiden iyiye yard1k; orada taneler, 
iiziim ve yoncalar, zeytin ve hurma agac;lan, s1k s1k ve biiyiik agac;h 
bahc;eler, meyveler ve otlaklar yeti§tirdik. Hep bunlar sizin ve davar
lanruzm gec;inmesi ic;indir,, 23 • 

"Gokten bereketli yagmur yagdird1k. Onun feyizli etkisiyle mey
veli, meyvesiz bahc;eler, ormanlar, arpa ve bugday gibi bic;ilecek her 
c;e§it hububatl yeti§tirdik. Taneleri, tomurcuklan birbiri iizerine 
birikmi§, kat kat yigilm1§, meyveleri c;ogalrm§ ulu agac;lar bitirdik. 
Hep bunlar kullara nzkolmak ic;indir. Kuru bir halde bulunan bir 
memlekete onunla taze bir hayat verdik,, 24, 

"Allah yer yiiziinii mahlukat1 ic;in yaratti. Orada meyveler, kap
c;1kl1 hurma agac;lan, yaprakh taneler, giizel kokulu c;ic;ekler vardir. 
Rabbm1zm hangi nimetlerini yalanlars1ruz,, zs. 

Agac; hakkmda a§ag1da goriilecegi gibi bir c;ok hadisler de vardir. 

21 Bak. En'am suresi, ayet: 141. 
22 Bak. Nahl suresi, ayct: 11. 
23 Bak. Abesc suresi, ayct: 24-32 
24 Bak. Kaf Siiresi, ayet: 9-10 
25 Bak. Rahman Siiresi, ayet: 10-13 
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"Her kim bir agas; diker de ondan bir insan veya Allah'm ya
rat1klarmdan biri bir §CY yerse, yenen §CY onun is;in sadaka olur,, 26• 

"Her hangi bir miisliiman agas; diker, tohum eker de bundan in
san, ku§ veya yirtic1 hayvanlar bir §CY yerse, yenen §CY onu diken ve 
eken is;in sadaka olur,, 27 • 

"Meyvesinden ve golgesinden halkm faydalanacag1 kiraz agacm1 
veya benzerini kesen kimseyi Allah Cehenneme yollar,,. 

Bu ayetler ve hadisler miisliimanlan hem ziraata, hem de mey
vecilige te§vik etmektedir. Nitekim Hz. Omer bir giin Zeyd b. Mes
leme'yi agas; dikerken gordii ve ona §6yle soyledi: "1sabet ettin; in
sanlara muhtas; olmazsan dinini daha iyi korur ve onlardan daha ke
remli olursun,,. 

1slamiyetin agas; dikmege verdigi bu oneme tagmen ormanlan
m1zm insafs1zca kesilmesi akil almaz bir §eydir. Zaman, orman kes
mek zamaru degil, agas; dikme zamarudir. Kendi milli servetimiz olan 
ormanlanm1z1 yakmak veya kesmek suretiyle yok edersek, yabanc1 
iilkelere muhtas; olmaktan milletimiz:i kurtaramay1z. 

Meyvecilik ve ormanc1hk kadar hayvanc1hk da memleket eko
nomisi is;in s;ok onemlidir. Bakiruz Kur'an'da bu konuda ne buyru
luyor: "Hayvanlardan yiik ta§iyacak, tiiyiinden d6§ek yapilacaklan 
yaratan Allah'tir. Allah'm size helal kihp nzk yaptig1 §eylerden 
yiyin,, 28 • "Allah denizi ondan taze bir et yemeniz, ondan giyeceginiz 
ve kullanacagm1z ziyneti s;1karmaruz is;in hizmetinize hazir kilandir,, 29• 

Bu ayetler gerek hayvanc1hgm ve gerekse bahks;1hgm dindeki 
onemini belirtmektedir. 

"Rizk kaplSl gogiin en yiiksek noktasmdan yerin derinliklerine 
kadar as;1ktir,, diyen Hz. Muhammed madencilige de i§aret etmektedir. 
0 halde kendi madenlerimizi degerlendirmege s;ah§mahy1z. Kendi 
petrollerimizi yabancilarm kotiiye kullanmasm1 onlemek is;in s;aba 
gostermeliyiz. 

San'at sorununa da !slam dini onem vermi§tir. Yukarda arulan 
"Allah san'at sahibi miimini sever,,,, "Allah san'at ve s;ah§masmda 

26 Bu hadisi Ahmed b. Hanbel senetleriyle birlikte rivayet etmi~tir. 
27 Bu hadisin bir varyantm1 Buhari ve Mi.islim de rivayet etmi~tir. 
28 Bak. En'am sii.resi, ayet: 142. 
29 Bak. Nahl sii.resi, ayet: 14. 
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hiinerli k.imseyi sever,, anlammdaki hadisler, bizleri san'at ogrenmege 
te§vik etmektedir. 

Hal boyle iken bir <;ok vatanda§lanm1zm kahvelerde tembel tembel 
oturmalan ve oyun oymyarak vak.it ge<;irmeleri <;ok ac1dir. 1slamiyette 
temel kural §Udur: "1ki giinii birbirine e§it olan aldanmi§tir,,. Aldan
mamak i<;in <;ah§mak gerek.ir. Fakat bu <;ah§ma ilmin ve teknigin 
1§1g1 altmda olmahdir. Memleketimizi geri kalm1§ iilkeler arasmdan 
kurtarmamn tek yolu da l:lurur. 
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1SLAMDA AKIL VE Dfi§fiNCEN1N ONEMf 

Kur'an, son ilahl kitap ve Hz. Muhammedde son Peygamberdir. 

Biz Kur'an'da birc;ok sorunlar hakkmda genel hiikjimler bul
maktay1z. Hz. Muhammed, onun birc;ok ayetlerini hadis adm1 verdi
gimiz sozleriyle ac;1klam1§tlr. Bu sebeple biz hadisi de dinimizde 
Kur'an'dan sonra ikinci delil olarak kabul ederiz. Fakat burada 
zamanm ihtiyac;lanndan dogan bir soru akla geliyor: Kur'an ve 
hadislerde hakkmda delil bulmad1g1m1z sorunlar ic;in acaba ne 
yapmahy1z? Bu gibi sorunlar ic;in c;e§itli miic;tehitler c;e§itli ilkelere 
ba§ vurmU§lardir. Onlarm ba§ vurduklan ilkeler arasmda Sahabe 1 

sozlerini, icma'1 2, istihsam 3 ve k1yas'1 4 sayabiliriz. 

Goriiliiyor ki c;ok veciz ve belig bulunan Kur'an'da olsun, belli 
miktarda rivayet edilen hadislerde olsun, arad1g1m1z her sorunun 
cevab1m ac;1kc;a bulmam1z imkans1zdir. 1§te bunun ic;in de 1slamiyet 
ic;tihat kapmm k1yamete kadar ac;1k tutmu§tur. Bu demektir ki, Kur'an 
ve haclislerde hakkmda deliller bulamad1g1m1z hususlarda, dinin 
temeliyle c;eli§meye dii§meksizin yeni hiikiimler c;1karabiliriz. Nite
kim Miisliimanlar, "ic;tihat edip dogru sonuca varan ic;in iki, ic;tihat 
edip hataya dii§en ic;in bir sevap vardir,, hadisini ornek olarak almi§
lardir. Hz. Muhammed, dini onder olarak kiiltiirsiiz Araplar arasma 
Muaz b. Cebel'i yollarken, ona Kur'an ve hadislerde bulamaclig1 
hususlar ic;in akla miiracaat etmesini tavsiye etti. 1slamiyette dar 
kafahhk yoktur. Her giic;liik ic;in bir kolayhk vardir. Hz. Muhammed 
"Kolayla§tmmz, giic;le§tirmeyiniz, miijdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz,, 
derken dar gorii§iiliiliigii ve 1slamiyeti giic; gosterme taassubunu yer
mi§tir. 

1 Hz. Muhammed'i goren veya O'nunla konu§an Miisliimanlar. 
2 Bir yiizy1lm bilginlerinin iizerinde uyu§tuklan gorii§. 
3 Bir 4'C§it kapah k1yastir. 
4 Kur' an ve hadislerde hakkmda delil bulunm1yan konularda akd ve re'ye miiracaatt1r. 

Ba~ka bir deyimle dii~iince ve degerlendirme yoluyla yeni hiikiimler 4>1karmaktir. 
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1slamiyetin akil ve dii§iinceye onem vermesi, onun kalkman ve 
ilerlemeye .i;ah§an toplumlar ii;in itici bir kuvvet oldugunun da 
delilidir. 1slami geri;ekleri, Kur'an, siinnet, icma, ve akilda degil 
de, §U veya bu §ahsm kurdugu dar gorii§lii dini te§kilatta arayanlara 
raslanmaktadir. Oysaki, 1slamiyetin temel kaynaklanm bir tarafa 
birak1p, §U veya bu §ahsm i;1karma yanyan dini ak1mlara kendini 
kaptiranlar, geri;ekte dinimizin ruhuna da aykm hareket etmi§ say1-
hrlar. 

Biitiin bunlara ek olarak Hz. Muhammed'in biri;ok hadisleri de 
akil ve dii§iincenin onemini belirtiyor. Bunlardan bir tanesinde Allah 
tarafmdan ilk yarat1lm1§ bulunan ve en §erefli sayilan §eyin ak1l oldugu 
ifade edilmi.§tir. Diger bir hadiste "bir saatlik dii§iince, bir yilhk iba
detten daha hayirhdir,, diye soylenmi§tir 5• Geri;i bu hadislerin ger
i;ekliligi hakkmda miinaka§alar olmu§tur. Fakat Kur'an'da insan
larm dii§iinmege i;agnld1gma bak1larak bu hadisler anlam iti1Ja
riyle daha iyi degerlendirilebilir. Nitekim Hz. Muhammed, bir 
hadisinde de "insamn dini akhdir. Akh olm1yamn dini de olmaz" 
diye buyurmu§tur. 

!slam biiyiiklerinden Fudey de, "Dii§iince aynad1r. Bu ayna 
sana iyilik ve kotiiliiklerini gosterir,, demi§tir. 1brahim b. Edhem'e 
i;ok dii§iiniiyorsun denince, "Dii§iince aklm oziidiir,, diye kaq1hk 
verdi. TanmmI§ !slam biiyiiklerinden Sufyan b. Uyeyne, "1nsamn 
fikri varsa, her §eyden alacag1 dersi de vardir,,soziinii i;ok tekrarlard1. 
1mam ~afii de §6yle soylemi§ti: "Faziletin dort dab vard1r: Birincisi 
hikmettir. Hikmetin diregi de dii§iincedir. 1kincisi iffettir. Bunun 
ii;in de §ehvete dalmamak gerekir. 1) i;iinciisii ofkeyi yenmektir. 
Do rd iinciisii adalettir.,, 

Has1h 1slamiyetin akla ve dii§iinceye verdigi deger Kur'an, siin
net ve !slam biiyiiklerinin ifade ettikleri delillerle sabittir. Geri;ek 
durum boyle iken hala 1slamiyeti sm1rh sanmak, onu dar anlamlara 
gotiirmek ve ki§isel i;1karlara alet etmek dogru bir yol olamaz. Giizel 
yurdumuzu fabrikalar iilkesi yapmaga i;ah§mak yerine, hala boliicii 
dini ak1mlara hizmet etmek, 1slamiyetin ruhuna zit oldugu kadar, 
memleketimizin yiiksek menfaatlerine de aykmdir. Kur'an, hadis, 
icma ve akil yolu her geri;ek Miisliimanm dinde rehberi olmahdir. 
ti:isam geri;ekle tammahdir. Geri;egi insanla degil. Hele Cumhuriyet 
Tiirkiyesinde, her zamandan i;ok geri;egi tammaga ve akhrmz1 kul
lanmaga ihtiyac1m1z vardir. Zaman tembellik ve uyu§ukluk zamam 
degil, i;ah§ma, dii§iinme ve ilerleme zamamdir. 

5 Bu hadisin bir i;ok degi1ik rivayetleri vard1r. 
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1SLAMDA 1LM1N GEL1~MES1 VE DEGERI 

Hz. Muhammed zamanmda miisliimanlar din ve diinya i§lerini 
beraberce yiiriitmege c;ah§1rlard1. Bu arada Tann'mn Elc;isi, ilmin 
ve egitimin degerine s1k s1k i§aret ederdi. Fakat Araplar arasma ne 
Hint, ne 1ran ve ne de Yunan kiiltiirii onemsenecek olc;iide s1zm1§ 
degildi. Zamanla !slam Devletinin hudutlan geni§lemi§ ve Miislii
manlar yabanc1 kiiltiirlerle kar§ila§mI§lard1. Antakyada 270 yilmda 
kurulmu§ olan okul sayesinde Yunan ilimleri Suriye taraflanna 
evvelce yayilmi§tl. Burada ozellikle Eflatun felsefesi ve hitabef san'at1 
ogretilmi§ti. 320 y1lmda kurulan Nuseybin Okulu da Yunan kiiltiirii
niin Suriyede canlanmasma yard1m etmi§ti. 1ranhlar tarafmdan 
Urfada 363 yilmda kurulan Ruha okulu ise Helenizm'in 1rani kiiltiirle 
birlikte Arap Yanmadasma az c;ok etki yapmasm1 saglarm§tl. VI. 
Yiizyilda kurulan Qundi§apur Okulu da Hint ve Yunan kiiltiiriiniin 
lranda yayilmasm1 h1zlandirrm§tl. Hintceden, Yunancadan ve Siir
yaniceden Pehlevi diline bir c;ok c;evriler de yapilrm§tl. 

Bu arada Yeni Eflatuncu ve Pythagorasc1 Felsefenin Suriye ve 
lrak taraflanna yayilmas1m saglayan Harran Okulunu da zikret
mek yerinde olur. 

1§te Miisliimanlar Suriyeyi, lrak1 ve tram aldiklan zaman bu 
kiiltiirlerin etkileri ile kar§l kaf§1ya geldiler. 

Yabanc1 kiiltiirlerle kar§ila§an Miisliimanlar, yabanc1 dinlerin 
ve mezheplerin !slam aleminde yeni gorii§lerin dogmasma sebep ol
dugunu farkettiler. Bu sebeple · kendi dinlerinin yani 1slamiyetin 
savunulmas1 ic;in c;areler aradilar. Bunun ic;in de yabanc1 kiiltiirlerin 
nasil olduklanm anlamak ihtiyacm1 duydular. Ozellikle IX cu yiiz
yilm ilk yansmda Abbasi Devleti ba§kam olan halife Memun bilgin
leri Yunancadan, Siiryaniceden ve bazan da Pehlevi dilinden c;evriler 
yapmaga te§vik etti. Bu c;evriler, Miisliimanlarm felsefi dii§iincelere ve 
tabiat ilimlerine daha c;ok onem vermelerini sagladi. Esasen kendi 
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dinlerini mantiki delillerle korumak i<;in akli ve nakli delillere ha§ 
vurmalan gerekiyordu. Mezheplcrin, Miisliimanlar arasmda <;ogal
mas1 siyaset ve menfaat yiiziinden oldugu kadar, yabanc1 etkilerin 
artmas1 yiiziinden de oluyordu. ~iiphesiz ki burada soz konusu olan 
mezhepler, Kur'an'1 <;1karlara alet etmek i<;in kurulmu§ firkalardir. 
Kur'an'a uygun mezhepler soz konusu degildir. 

Memun 1sla.m mezhepleri arasmda akla en <;ok onem veren Mu
tezileyi devletin resmi mezhebi olarak ilan etti. Fakat mezhep <;eki§
meleri islam aleminde kolay kolay dinmedi ve durmad1. Daima kiil
tiirsiiz olanlan siyasete ve menfaate alet edenler <;1kti. Bu yiizden de 
bir <;ok miisliimanm tarih boyunca kam akt1. Bu durum ise bizzat 
Kur'an'm ruhuna aykmdir. Qiinkii Kur'an-1 Kerim, biitiin miislii
ma.nlan kiiltiirlii olmaga <;agirrm§tlr. l§1gm olmad1g1 yerde karan11gm 
bulunacagi §iiphesizdir. tlmin bulunmad1g1 yerde de din somiiriicii
siiniin dola§tig1 ger<;ektir. Kur'an-1 Kerim, bunlan onlemek i<;in her
kesi okumaga ve ilim ogrenmege <;agirm1§tlr. Hz. Muhammed'e inen 
ilk ayetin "oku,, diye ba§ladig1m unutmamak gerekir. Diger bir 
ayetde "bilenlerle bilmiyenler e§it olurlar m1,, anlammda inmi§tir. 
"Allah iman edenlerle ilim verilenlerin derecelerini yiikseltir,, ayeti 
de ilmi ogen diger bir delildir. Yiice Allah Kitabmda bilim adamlanm 
"bu ornekleri insanlar i<;in veriyoruz, onlan ancak bilginler dii§ii
niirler,, diyerek ogmii§tiir. 

Bu ayetler yamnda, Hz. Muhammed'in de ilmi ve kiiltiirii kendi 
sozleri ile te§vik ettigi goriiliir. Onun bu konudaki sozlerinden baz1 
ornekler verelim: "Kim ilim yoluna girer ve ilim isterse, Allah onu 
Cennetin yoluna gonderir,,. "Erkenden gidip ilimden bir bOliim og
renmen, yiiz rek'at namaz kilmandan daha hayirhd1r,,. "1lmin fazileti 
ibadetin faziletinden daha iistiindiir.,, 

1slamiyette iiim yalmz erkekler i<;in degil kadmlar i<;in de gerekli 
bulunmU§tur. Nitekim "ilim kadm ve erkek biitiin miisliimanlar .i<;in 
farzdir,, hadisi de bunu dogrulamaktadir. tlim ogrenmek yap da bagh 
degildir. 1ster <;ocuk olsun, ister gen<; olsun, isterse de ya§h olsun, 
herkes ilim ogrenmelidir. "1lim be§ikten mezara kadar farzdir,, sozii 
ilim ogrenmek i<;in ya§m bahis konusu olmad1gm1 a<;1kca goster
mektedir. 

Ger<;ekte miisliiman topluluklar taassuptan sakimp ilim ve tek
nige onem verdikleri zamanlarda bir uygarhk kurmag1 ba§arm1§lar 
ve ilerlemi§lerdir. Fakat taassup yolunu tutarak ilme, teknjge ve egi-
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time yiiz <;evirdikleri zamanlarda ise bu ilerleme durmU§ ve hatta 
gerilemi§tir. 

Goriiliiyor ki okullar a<;mak, kiiltiir merkezleri kurmak ve kiiltiir
siiz halk11mz1 egitmek, dinimize aykm bir §ey degildir. Aksine dinimiz 
bu davalara onem vermegi gerektirmektedir. Buna ragmen hala okul
suz koylerimize, ogretmensiz okullanmiza ve <;ocuklanm egitim oca
gma gondermeyen vatanda§lanrmza rastlanmaktadir. Egitim davas1 
uygarhk davas1d1r, ozgiir ya§ama davas1dir ve bir bakimdan yurdumuzu 
kalkmdirma davas1dir. Bu sebeple ister din adam1 olsun, ister fikir 
adam1 olsun, isterse de herhangi bir i§ sahibi olsun her vatanda§ egitim 
davas1 iizerine dikkatle egilmelidir. 
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ASAY1~t SAGLAMADA EGtTtMtN ONEMI 

Bu giinlerde memleketimizde asayi§ sorunu, tartI§ma konusu ha
line gelmi§tir. Bize oyle geliyor ki asayi§sizligin nedenleri arasmda 
iktisad, ahlak ve egitim sorunlan onde gelir. 

Y eteri kadar i§ sahas1 bulam1yan aylak insanlarm, kolay kazan<; 
saglamaga <;ah§malan, az geli§mi§ iilkelerde s1k s1k rastlanan olaylar
dir. Memleketimiz fabrikalar iilkesi oldugu giin, herkese i§ bulundugu 
giin ve yer alti servetlerimiz kendi imkanlanm1zla degerlendirildigi 
giin, su<;larda azalma olmas1 kalkmmamn tabii bir sonucu olarak go
riiliir. 

Ahlak sorunu da kalkmmada ve asayi§de onemlidir. Her §eyden 
once gorevi, bir ahlak sorunu olarak anlamak zorunlulugu vardir. Az 
geli§mi§ iilkelerde iyi egitilmemi§ •kimselerden bazilan, gorevlerini 
tam yapmanm bir vatanda§hk geregi oldugunu §Uurlu olarak bilmez
ler. Her vatanda§m her §eyin iistiinde milli menfaatleri korumak 
i<;in toplum diizeninin iyi i§lemesine yardimc1 olmas1 gereklidir. An
cak iltimas yerine adaleti, gozii a<;1khk yerine s1rayi ve ki§isel <;1kar
lar yerine halkm menfaatlerini gozetenler iyi vatanda§ olabilirler. 
Bize oyle geliyor ki ahlaki gorevin §Uuruna varmamI§ kimseler, ilti
masm, gozii a<;1khgm yahut zorbahgm kotiiliigiinii soz olarak duymu§ 
tur. Bu fiillerin kotiiliigiinii, §Uurlu olarak bilmemektedirler. Bu da 
geregi kadar olgun bir zihniyete sahip olmamaktan dogar. Giinliik 
hayatta vaktini liizumsuz §eylerle ge<;iren bir kimsede zaman kavra
m1 tam yer etmemi§tir. Alt§Veri§de, otobiisde veya herhangi bir i§de 
s1ray1 bozan kimse, bu fiilini bir beceriklilik ve ha§an olarak telakki 
etmektedir. lltimas istiyen veya iltimas yapan kimse de yapug1 fiili, 
bir iyilik, bir yard1m veya dosluga vefa olarak anlamaktadir. Eger, 
bu gibi fiilleri i§liyenler, zamam kotii degerlendirmenin, sirayi boz
mamn yahut iltimas yapmamn kotiiliigiine §Uurlu olarak inansalar, 
kotiiliikleri i§lemezlerdi. 
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Bir hirs1z, bir §eyi <;alarken kendini hakh ve zeki bir insan sarur. 
H1rs1zhgm bizzatihi kotii oldugunun §UUruna varmami§tlr. 

Bir obur da yapt1g1 i§i, §uurlu yapmaz. Qok yemekle kendini 
kandmr. Qok yemenin zaranm soz olarak duymu§tur. Oburlugun, 
kendi viicut makinesini yava§ yava§ y1pratacagim dii§iinmez. Qiinkii 
oburlugun viicuda zararh olduguna §Uurlu bir surette inanmaz. 1nan
sayd1, bile bile kendi camna mal olacak bir fiili i§lemezdi. 

Bir katil de oyle. Kinini kandirmak yahut dostlarma ne yigit adam 
oldugunu gostermek i<;in, bir cana kiyar. Katillerin <;ogu namusumu 
temizledim yahut intikarmrm ald1m, diye dii§iiniir. Oysa ki kanun 
ve nizama aykin hareket etmekle topluma kotiiliik ettiginin ve Tann' -
nm yarattlg1 temiz ellerini kirlettiginin farkmda bile degildir. 1§te 
bunun i<;indir ki baz1 dii§iiniirler, insan bile bile kotiiliik i§lemez 
demi§ler. 

Egitim sorunu da asayi§de dikkate ahnmahdir. Az dii§iinen, az 
okuyan ve az kiiltiirii olan kimselerin , beden hareketlerine daha <;ok 
onem verdikleri ve bir §eyler yapmak egiliminde olduklan goriiliir. 
Aileden ald1klan telkinlere gore bu egilimler <;e§itli istikametlerde 
olabilir. Bu egilimler baz1 kimselerde hayirh istikametlerde ve baz1 
kimselerde huzursuzluk veten istikametlerde geli§ir. 

Egitim, insaru daha uygar, daha ol<;iilii ve kanunlara daha say-
gih kilar. ' 

Bunu bir ornekle daha a<;1k anlatmak miimkiindiir. Ge<;enlerde 
bir yolculuk yaparken, otobiisiimiiz Qankm'ya ugrad1. ~ehre girerken, 
i<;inde bulundugumuz otobiis, pala b1y1kh bir polis tarafmdan dur
duruldu. Otobiisde koltuk aralanna konmU§ oturaklarda oturan 
4-5 adet yolcu vard1. Polis, aceleci ve sert bir tavirla otobiise dahp 
oturaklan almak istedi. Bu kan§ikhkda baz1 yolculann, oturaklan 
saklamaga <;ah§tiklanru ve polisin i§ini gii<;le§tirdiklerini gordiik. Ola
ym devam1ru burada anlatacak degiliz. Ancak §Unu belirtmek isteriz 
ki oturaklan sakhyan vatanda§lar iyi bir i§ yapt1klarma inamyorlardi. 
Oysaki otobiisiin giiciinden fazla yolcu ta§1mas1 bizzat yolculuk ya
panlann selameti i<;in tehlikeli idi ! ... 

• 
Bu giin bir katil yerine gore halk arasmda elini kolunu salhya-

rak dola§abilmektedir. Hatta diigiinlere ve bayramlara bile i§tirak ede
bilmektedir. Bir <;ok kimseler, bunlan ihbar etmenin, mertlige aykin 
olduguna inanmaktadir. Su<;lulan saklamarun ise hay1r severlik ve 
dostluk icab1 oldugunu sananlar da <;oktur. Samlan boyle olanlar, 

122 



sm;luyu saklamak.la bizatihi kotii bir i§ yaptiklanmn §Uuruna var
mami§lard.Ir. 

Bat1da mesela 1ngiltere'de halk polise yard1m etmegi milli bir 
gorev saymaktadir. Hl!.tta bu yiizden 1ngiliz polisi silah bile ta§imaz. 
Polis <tOk kez halkm yard1miyle su<tluyu kolayca bulur. 

0 halde halkim1zdan vatanda§hk gorevlerini bilmiyenleri, yeteri 
kadar aydmlatmak ve egitmek, ilgililerin onemli bir i§idir. Bunun i<tin 
okullarda yapilan egitim yetmez. Aynca halk egitimine yeteri kadar 
onem vermek gerekir. 

Demek oluyor ki asayi§i saglamakta kalkinmamn, ahlakin ve 
egitimin onemli rolleri vardir. 

Gorevliler ile halk arasmdaki yakmla§may1 daha <tOk artirma, 
yannm biiyiik Tiirkiye'sini kurmakta onemli bir rol oymyacaktlr. 
Bunda tutulacak yol, hi<t bir zaman sertlik ve korkutma metodu degil, 
daha <tOk halka inme ve onlan egitme metodu olmahdir. 

123 



IBN SINA VE E(';tTtM GORV~t)' 

1-Hayatl 

1bn Sina H. 370/M. 980 y1hnda Buhara yakmlarmda bulunan 
Af§ana'da dogdu. Tam ad1 Ebu Ali al-Huseyn b. Abd Allah b. al
Hasan b. Ali b. Sina'du. Babas1 aslen Belh'lidir. Buhara taraflarma 
hicret ederek gelrili§tir. Mmrdaki Fatimiler tarafmdan propaganda 
yapmak iizere gonderilen dailerin tesirinde kalmI§tI. Qok defa 1hvan
as-Safa risalelerini okur ve 1sma~liye mezhebini benimserdi. 1nand1g1 
gorii§lerini heniiz i;ocuk olan 1bn Sina'nm yanmda savunmaktan 
ve ona telkinlerde bulunmaktan zevk ahrdi. Bir felsefeci olan Ebu 
Abd Allah an-Natili'yi tamd1gi zaman, oglu 1bn Sina'run bu zattan 
istifade etmesini dii§iindii. Onu evinde misafir etti. tbn Sina, Aris
to'nun mant1g1ru, Oklides'in Anasu'1ru ve Batlamyos'un al-Macas
tisini bu zattan ogrendi. 1 Zaten daha once 1smail adinda zahid bir kim
seden fikih ilmi tahsil etmi§ti. IO ya§mdayken Kur'an'1 ezberlemi§ ve 
Kur'an hakkinda geni§ bilgiler edinmi§ti. Daha bu ya§larda hocalanm 
§a§Irtacak kadar zeki ve okumaga dii§kiindii. K1sa zamanda man
tiga, tabii ve riyazi ilimlere dair geni§ bilgiler tahsil etti. 1 2 ya§m
dayken felsefi ilimlere dair ogrendiklerini tekrar etmege ba§ladi. 
1 ,5 sene kadar tekrarlad1g1 bu i;ah§malardan sonra devrinin en kuvetli 
felsefecisi oldu. Ancak Aristo'nun Ma Bad at-Tabia adiyle arapi;a'ya 
i;evrilen eserini 40 kere okudu ise de bir tiirlii anhyamadi. Bu mii§
kiiliinii tesadiifen satm aldigi bir kitab1 okuduktan sonra i;ozdii. 
Satm aldig1 bu kitap, Tiirk fildzofu Farabi (O.Lm. H. 339/M.950) 
tarafmdan Aristo'nun eserine dair yazilrm§ bir §erhten ibaretti. 1bn 
Sina bu mii§kiiliinii i;oziince sevincinden fakirlere bir i;ok sadakalar 
dag1tb. Heniiz 16 ya§mda olan geni; 1bn Sina, tlp ilmi iizerinde de 
bir hayli incelemeler yaprm§br. Bu ilimde iistad1 bir hristiyan olan 1sa 

1 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ulken, lslam Felsefesi Tarihi II, s. 202, lstanbul 5719; 
Zahir ad-Din al-Beyhaki, Tarih Hukama al-lslam, s. 53, Dimqk 1946. 
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b. Yahya idi. T1p'ta kitaplardan 1:;ok deneylere onem veriyordu. Ama
c1 para kazanmak degil, ilm1 tecessiisiinii doyurmakt1. kisa zamanda 
iyi bir doktor olarak da §6hreti yayild1. 

Buhara sultaru Nuh b. Mansur hastalarunca biitiin tarunm1§ 
doktorlar toplanml§ ve fakat Sultani iyile§tirilememi§ti. Nihayet 
1bni Sina da 1:;agnlarak hastahg1 tedavi etmesi istendi. Onun ila<;
lariyle Sultan iyile§ti. Sultan Nuh b. Mansur, 1bni Sina'y1 tarunml§ kii
tiiphanesinin miidiirliigiine atad1. Bu siralarda heniiz l 7 ya§mda olan 
filozofumuz bu kiitiiphanede, 1:;ok az raslanan degerli eserleri okumak 
firsatlru buldu. 

1bn Sina adeti ve1:;hile geceleri durmadan kitap okur veya eser 
yazard1. Pek az uyku uyurdu. Uykusu getdigi zaman bir kadeh §arap 
i<;erek yeniden 1:;ah§maga koyulurdu. 

Ogrencisi Ebu Ubeyd Allah al-Cuzcani'nin anlatt1gma gore 
Curcan'da Ebu Muhammed a§-~iraz1 admda bir emir vard1. Bu emir 
ilmi severdi. 1bni Sina i1:;in bir ev satm ahp onun 1:;ah§masma ve ilim 
ogretmesine yardim etti.1bn Sina burada Kitab al-Mebde va'l-Maad'1, 
Kitab al-Arsad al-Kiilliye'yi yazd1. Yine burada al-Kanun'un ba§
lang1c1m, Muhtasar al-Macasti'yi ve diger bir 1:;ok risaleleri kaleme 
ald1. 

Sonra Rey emiri Meed ad-Devle (Olm H. 420 /M. 1029)'nin 
yamna gitti. Hastalanan bu emiri de tedavi etmegi ba§ardi. 

Filozofumuzun daha sonra ~ems ad-Devle (Olm. H. 412/M. 
1021)'yi onemli bir hastahktan kurtard1gma §ahit oluyoruz. Bu ba
§arlSl iizerine ad1 ge1:;en emir ona vezir olmasm1 teklif etti. 0 da bu 
teklifi kabul ederek H. 405/M. 1014 yilmda Hemedan'da vezir oldu. 
Fakat bir zaman sonra askerlerin 1:;1kard1g1 kan§ikhk yiiziinden 1bn Si
na hapsedildi. Emir'in hastahgmm niiksetmesi iizerine serbest bira
kild1. Y eniden ~ems ad-Devle'yi tedavi etti. Bunun iizerine tekrar 
vezirlige atandi. 

H. 4 l 2 /M. l 02 l yilmda halkm ~ems ad-Devle'nin oglu Sema ad
Devle'ye biat etmesinden sonra, 1bn Sina biitiin israrlara ragmen vezir 
olarak kalmak istemedi. 1sfehan Emiri Ala ad-Devle'ye gizlice mektup 
yazarak vazife istedi. Onun bu gizli te§ebbiisiinii duyan Tac al-Mulk 
onu su1:;landirarak hapsetti. 

1bn Sina 4 ay sonra, Ala ad.:.Devle'nin Hemada'm ele ge1:;irme-
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siyle hapishaneden c;:1kanld1. Daha sonra Taberan'a gitti. Orada dost
lan ve Ala ad-Devle tarafmdan kaqiland1. 2 

D - Egitim ve terbiye meselelerine dair giiriitleri 

1bn Sina egitim, terbiye ve ahlak konularmdaki ba.§hca go
rii§lerini Kitab as-Siyaset adh eserinde toplam1§tir. Ona gore insanm 
ba§kalanru ahlaken diizeltebilmesi ic;:in ilkin kendini diizeltmesi gerek
lidir. 1nsamn kendi ahlakm1 diizeltmesi ic;:in de kendi ayiplanm gor
mesi laz1mdir. Ruh ve maddeden meydana gelen insan, Allah'm 
verdigi akil yard1miyle iyiyi kotiiye, dogruyu yanh§a tercih etmeli
dir. Giizel ahlakI sec;:menin bir yolu da ba§kalanmn hareketlerinden 
ibret almaktir. Ba§ka bir dfyimle onlann iyi ah§kanhklan benimse
mek, kotii davram§lardan sakinmak gerektir, 

1bn Sina'ya gore bir c;:ocugu ahlakh ve cemiyete faydah olarak 
yeti§tirmek ic;:in a§ag1daki hususlara uymak yerinde olur. 

1- Her §eyden once ana ve baba yeni diinyaya gelen c;:ocuguna 
giizel bir isim vermelidir. Giizel isim ilerde c;:ocugu giizel ahlakh ve 
c;:ah§kan olmaga yonelten amillerden birisi olabilir. 

2- Liizum halinde c;:ocuk ic;:in sec;:ilecek silt anne terbiyeli ve sih
hatli olmahdir. 

3- Aile c;:ocugun terbiyesine, onu siitten keser kesmez ba§lamah
d1r. Qiinkii bu Siralarda heniiz kiic;:iik olan yavru, verilen terbiyeyi 
almaga en elveri§li c;:agdadir. Eger c;:ocugu terbiye etmege gec;: ba.§
lanmI§Sa, daha once onda yer etmi§ olan kotii ah§kanhklardan onu 
kurtarmak giic;: olur. 

4- Bir suc;:u goriildiigii zaman c;:ocugu cezalandirmakta acele 
edilmemelidir. 1lkin ona yumu§ak i§lem yapmah, bu sonuc;: vermezse 
azarlanmahdir. Qok kere ogme ve te§vik tehditten daha iyi netice 
verir .. Eger c;:ocugu muhakkak dogmek gerekiyorsa, ilk vuru§lann 
sert olmas1 iyi olur. Qiinkii onun cam ilk vuru§ta yanmazsa, her zaman 
dayag1 hafife ahr. Fakat dayaga son c;:are olarak ha§ vurmahdir. Yu
karda da belirttigimiz gibi ilkin ona. tath sozler soylemek, sonra kor-

2 lbn Sina'nm hayatl i~in baklillz: Yuhanna Kumeyr (Comair), Felasifet al-Arab c. I, 
s. 6-13, Beyrut 1955; Ord: Prof. H. Z. tllken, ls!Am Ansiklopedisi, lbni Sina maddesi, s. 
807 vd; De Boer, Tarih al-Felsefe fi'l-lslAm, s. 91, al-Kahire 1954;G. Quadri, la Philosophic 
Arabe dans l'Europe Medievale, s. 95 vd. Paris 1947; S. Munk, Melange de Philosophic 
juive et Arabe, s. 352 vd. Paris 1955; al-Kifti, Kitab 1hbar al-Ulema bi-Ahbaral-Hukema 
s. 268-277, Mmr; 1bn Ebi Useybia, Uyun al-Enba Fi Tabakat al-Etibba, c. III, s. 3 vd. 
Beyrut 1957. ' 
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kutmak, bu da etki yapmazsa araya ogiitiic;iiler ve mutavass1tlar 
koymak yerinde olur. Bu i;arelerden hii; biri sonuc; vermedigi 
takdirde dayaga ha§ vurulabilir. 

5- Qocuk okul i;agma gelince onun ogretimiyle de me§gul olmak 
gerekir. Eger ailenin biiti;esi milsaitse ona akilh ve olgun bir milrebbi 
bulmak uygun olur. 

6- Qocuga ilk once Kur'an ve dinin prensipleri ogretilmelidir. 
Ona harfleri ogrettikten sonra edebiyata ait bilgiler verilmelidir. Ozel
likle ilmin faziletine, cehaletin kotiiliigilne, iyi ahlaka, ana ve baba 
hakkmm onemine dair yazilm1§ §iirler ezberletilmelidir. 

7- Qocuk ba§kalanm taklit etmekten ho§lamr ve gordilgil §ey
lerin etkisi altmda kahr. Bu sebeple onun ancak iyi ahlakh i;ocuklarla 
arkada§hk etmesine miisaade edilmelidir. 1yi ailelerin c;ocuklariyle 
dii§iip kalkan bir i;ocuk, elbette onlardan iyi etkiler alacaktir. Eger 
c;ocugun okuyacag1 okul da bu olc;iilere gore sec;ilirse, elbette onun 
1,;ah§mas1 daha verimli olur. 

8- Qocugun ogretimi onun kabiliyetine gore ayarlanmahdir. 
Onun hangi brail§ta daha i;ok ba§anya ula§acagi olc;iilmeli ve onu 
bu olc;iiye gore yonetmelidir. Ana ve baba c;ocugun bir meslek veya 
sanat sec;mesinde, ona yard1m etmelidir. 

g- 1nsan toplumsal bir varhk oldugu ic;in onlarm bir arada 
ya§amalan ve c;ogalmalan tabii ve ilahi bir kanundur. 1nsan ic;in 
saadet ancak toplum ic;inde miimkiindiir. Bu sebeple c;ocuklan da top
lum ic;inde yeti§tirmek gerekir. 

10- Qocuk bir meslek yahut sanat sahibi olduktan sonra onu 
iyi bir e§le evlendirmek gorevi de ana ve babaya aittir. Onlar bu. 
gorevi yapmad1klan takdirde vebal altmda kalrm§ say1hrlar 3• 

m - Bathca Eserleri 

1bn Sina'nm baz1 onemli eserlerini konularma gore a§agtda 
venyoruz. 

a- T1bbi eserleri: 

1- al Kanun. Onun bu kitab1 latince'ye i;evrilmi§ ve 16. yilzyila 
kadar Avrupa Dniversitelerinde okunmu§tur. 

3 Bak. Hanna'l-Fahuri, Halil al-Carr, Tarih al-Felsefet al-Arabiye c. II, s. 229-233, 
Beyrut 1958; Muhammed Atiye al-Ebra§i, A'lam as-Sakafe al-Arabiye va Nevabig al-Fikr 
lslami. I. s. 82-85, al-Kahire; Ahmed Fuad al-Ehvani, at-Terbiye Fi'l-1slam, al-Kahire 1955. 
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2- Manzwne (Urcuze) fi't-T1bb 

3- Tervih al-Ervah 

b- F elsen eserleri : 

1- Aksam al-Ulum al-Akliye; 2- A§ ~ifa; 3- an-Necat; 4- al-l§a
rat Va't-tenbihat; 5- T1su Resail fi'l Hikmet Va't -Tabiiyat; 
7- Kaside Fi'n-Nefs; 8-Risale Fi'l-.A§k; g-Risalet at-Tayr; 10-- Hayy 
b. Yakzan; 

c- Din f elsef esine dair eserleri : 

1- lsbat an-Nubuvve; 2- Risale Fi Mana az-Ziyaret; 3-Risale 
Fi'l Kader; 4- Risale Fi Mahiyet as-Salat; 5- Risalet Fi Def'il-Gamm 
Min al-Mevt; 

d- Siyasete dair eserleri: 

1- al-Ahd; 2- al-Ahlak; 3- Kitab as-Siyaset: 

Bu son eser insanm kendisini, mahm, e§ini, i;ocugunu ve hizmet
i;isini nas1l idare edeceginden bahseder. 

e- Qe§itli konulara dair diger onemli eserleri: 

1- Kitap al-1nsaf; 2- Kitab al-Hasd va'l-Mahsul; 3- al-Hidaye; 
4- Kitab Lisan al-Arab; 5-Kitap al-Edebiyat al-Kiilliye; 6-al-Alet 
ar-Rasadiye; 7-al-Mant1k Bi'§-~iir; 8-al-Kasaid Fi'l-Azame Va'l
Hikme; g- Risale Fi'l-Huruf; 10-al-Ecram as-Semaviye (al-Ulviye); 
11- al-l§are 1Ie 1Im mal-Mant1k; 12-an-Nihaye Va'l-Lanihaye; 13-
Kitab al-Hava§i; 4 14- Muhtasar al-Macasti (al-Micisti); 

IV-Sonu~ 

1bn Sina hakkmda yapt1gtrmz bu ar3.§tirmalardan a§ag1daki 
neticelere varmarmz miimkiindiir. 

1- lbn Sina akli ve ruhi iistiinliigii sayesinde yalmz i;ocuk 
egitimi sahasmda degil, t1pta, felsefede, siyasette, mant1kta, hende
sede ve astronomide insanhga elinden geldigi kadar hizmette bulun
mu§tur. Ord. Prof. saym Hilmi Ziya Dlken'in dedigi gibi so Avrupa
hlara ve ozellikle Saint Thomas'a tesir etmi§tir. Yunan mantlgtru 
ileri bir dereceye gotiiren 1slam dii§iiniirii, lbn Sinadir. Hatta onun 
mant1gi, modern mantigm ba§lang1c1 olmu§tur. 

4 lbn Sina'run eserleri ic,:in bak. al-Kifti, ad1 gec,:en eser, R. 272; Yuhanna Kumeyr 
ad1 gec,:en eser. s. 18-21. 

5 Bak. 1slim Ansiklopedisi, amlan madde. 
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!2- Egitim sisteminde bu giin <;ok onem verilen testlere gore mes
lek se<;me fikrini 1bn Sina yiizy11larca evvel tavsiye etmi§tir. 

3- J. Rousseau'nun benimseyip i§ledigi <;ocugun tabiatla ba§
ba§a kalmas1 ve toplum i<;inde yeti§mesi tezini yine yiizy11larca once 
ortaya ata.n 1bn Sina'dir. 

4- Bununla beraber onun felsefede Aristo'nun, Eflatun'un, Y eni 
Eflatunclarm ve ozellikle Farabi'nin etkisinde kald1gmda §iiphe 
yoktur. 

Egitim ve terbiye meselelerinde ise 1bn Mukaffa (Olm. H. 142 / 

M. 759'run eserlerinden faydalanml§tlr. 

5- Tip'ta kitaplardan <;ok deneylere onem vermekle sadece 
miispet dii§iinceye ve delillere onem verdigini ispat etmi§tir. 

6- 1bn Sina §arap i<;mi§tir, eglenmi§tir, siyasete kan§ffil§t1r 
ve fakat dini inanc1ru kaybetmemi§tir. Ogrencileri onu <;ok defa sa
lavat getirirken ve fakirlere sadaka verirken gormii§lerdir. Esasen 
1bn Sina, <;ocuga ilk bilgi olarak Kur'an'm ve dini prensiplerin og
retilmesini soylemekle de din §UUruna verdigi degeri gostermi§tir. 

~u kadar var ki onun <;ocuklann dogiilmesine dair gorii§le
rinde a§mhk goriilmektedir. 

129 



iHVAN AS-SAFA'YA GORE EGiTiM 

!hvan as-Safa, yakla§ik olarak hicri 4 iincii yiizy1lda ya§iyan gizli 
bir cemiyetin adidu. Bu cemiyetin merkezi, Kifti (olm. H. 646)'nin 1 

Ebu Hayyan at-Tevhidi (Olm. H. 414 yakla§ik olarak)'den 2 naklen an
latt1gma gore Basra' du. Bununla beraber cemiyetin merkezinin MlSlrda 
olmas1 ihtimali iizerinde duran bilginler de vardu. Gen;:ekte ise 1hvan 
as-Safa <;e§itli §ehirlere yayilm1§lard1. !hvan as-Safa'mn iiyelerinin 
kimler oldugu da §imdiye kadar tam olarak ogrenilmi§ degildir. Yine 
at-Tevhidi'nin anlatt1gma gore bu cemiyetin ileri gelenlerinden ancak 
§U be§ ki§inin ismini ogrenmek miimkiin olmU§tur: Ebu Siileyman 
Muhammed b. Ma§er al-Busti, Ebu'l-Hasan Ali b. Harun az-Zencani, 
Ebu Ahmed al-Mihrecani, Ebu'l-Hasan al-Avfi ve Zeyd b. Rifa'a. 

Adi ge<;en bu §ah1slarm da yard1miyle 1hvan as-Safa 51 adet 
risale yazd1lar. Ama<;lan cehaleti yoketmek ve felsefeli bir din kurmak; 
ti. Bunun i<;in de Arab ~eriati ile Yunan felsefesini uzla§tlrmaga <;a
h§1yorlard1. Bunlarm istifade ettikleri ba§hca kaynaklar, tabiata ve 
riyaziyeye dair felsefecilerin eserleri, ilahi kitaplar ve astronomiye 
dair yazilar idi. 3 Bu arada matematikte Phythagorasc1lann, mant1k
ta Aristo'nun, metafizikte Y eni Eflatunculugun, din felsefesinde Fara
bi'nin, ahlakda Sokrates'in ve mutasavviflann etkisinde kaldilar 4 • 

Son derece gizli usullerle <;ah§irlar, etkilerini ve gorii§lerini yaymak 
i<;in propagandacilar kullamrlard1. Bu sebeple onlarla Batmiler 
arasmda yakmhk gorenler <;oktur. Ger<;ekte harflerden ozel mana
lar <;1karmalan ve naslarm zahirinden <;ok batmma meyletmeleri, Ba
tmiligin ve Hurufiligin etkisinde kald1klanm gosterir. Ancak unut
mamak gerekir ki Batmiyye'nin amac1 dini y1kmak, kadmda ve malda 

1 Bak. al. Kuti, Kitab lhbar aJ-Ulema Bi-Ahbar al-Hukema s. 59, MISlr 1326. 
2 Bak. at-Tevhidi, al-lmta Va'l-Muanese, C. II. s. 3-4, al-Kahire 1953; at-Tevhidi, 

al-Mukabasat, s. 45-46, MIStr 1929. 
3 Bak. Resail lhvan as-Safa, C. IV., s. 42, Beyrut. 
4 Bak. Ord. Prof. H. Z. Dlken, lshi.m Felsefesi Tarihi, s. 84, lstanbul 1957. 
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ortakhgt saglamakti. 1hvan as-Safa'nm amac1 ise felsefeli bir din ku
rarak biitiin insanlan bir bayrak altmda toplamak idi. tlstelik 
Batiniler daha c;ok kiiltiirsiiz kimseleri avlamaga c;ah§tiklan halde, 
1hvan as-Safa daima ilim ve felsefeden bahsederek kiiltiirlii ve sec;kin 
kimseleri kandirmaga c;ah§ffil§tir. Nitekim Resail' de taraftarlan arasmda 
prenslerin, vezirlerin ve bilginlerin olduklanm ac;1kc;a soyliiyorlar. Bize 
oyle geliyor ki metot itibariyle 1hvan as-Safa Batmilerin etkisinde kal
makla beraber, amac; yoniinden onlardan aynhrlar.-

Metot itibariyle 1hvan as-Safa'mn Batmilere benzedigini soyle
dik. Bunun en ac;1k delili 1hvan as-Safa cemiyeti iiyeleri arasmda Ba
tmilerde oldugu gibi mevki dereceleri ve i§ boliimii bulunmas1dir. 
Bu cemiyete bagh olanlar ba§hca §U 4 boliime aynhrlar: 

1- Ya§lan 15-30 arasmda olan gern;ler. Bunlar sanatla me§gul 
olurlar. 

2- Ya§lan 30-40 arasmda olan reisler. Bu reisler iyi felsefe bilir
ler ve siyasetle ugra§irlar. 

3- Saltanat sahibi melikler. Bunlarm ya§l 40-50 arasmda degi§ir. 
Gorevleri ilahi kanunlan korumaktir. 

4- Ya§1 50 den yukan olanlarm mertebesidir. Bu dereceye 
ula§anlar gerc;egi [apac;1k goriirler ve Ahiret'in haline vak1ft1rlar. 
Cemiyete mensup herkes bu dereceye ula§maga c;ah§mahdir 5 • 

Boylece 1hvan as-Safa cemiyetinin genel karakterini belirttikten 
sonra onlarm egitim goril§iinden bahsedegiz: 

Onlara gore insan tabiatine ve ahlakma ba§hca 4 sebep etki 
yapar: 

1- Yaratlh§tan olan mizacm etkisi. 

2- Y a§amlan yerin etkisi. Kara ve deniz, ova ve daghk bolge, 
soguk ve s1cak yer iklimleri insan iizerinde ba§ka ba§ka etkiler ya par. 

3- Din ve egitimin etkisi. 

4- Y1ld1zlarm, ve semavi olaylarm etkisi 6 • 

Bizi burada daha c;ok ilgilendiren din ve egitimin insanda birak
tig1 izlerdir. 1hvan as-Safa'ya gore insamn aileden, okuldan ve arka
da§larmdan ald1g1 telkinler ona hayat1 boyunca etki yapar. Esasen 
c;ocuk ba§kalarmdan gordiigii taklitle i§e ba§lar. Bu taklitler teker-

5 Bak. Resail, C. I., s. 7-8, Beyrut 1957); De Boer, Tarihal-Felsefefi-1-lslam, s.123-124, 
al-Kahire 1954; Hanna'l-Fahuri ve Halil al-Cerr, Tarih al-Felsefet al-Arabiyye, c. I., s. 232, 
Beyrut. 

6 Resail, C. I., s. 299. 
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rur ettik<;:e, art1k ah§kanhk haline gelir ve <;:ocugun ahlaki formas
yonunun temel unsurlarma etki yaparlar. 

Her ne kadar ahlakm ve mizacm yaratxli§tan olan temellerinin 
bulundugunu soyliiyorlarsa 7 da tecriibenin ve egitimin <;:ocuk iize
rinde birakacag1 etkiler iizerinde de yeteri kadar duruyorlar. Hatta 
bu bak1mdan i<;: ve dt§ tecriibenin bize verdiklerinden ba§ka hi<;:bir 
§eyi bilemiyecegimiz tezini savunan John Locke'a benziyorlar· 

ihvan as-Safa, Tiirk<;:edeki "iiziim iiziime baka baka karanr" 
soziinii hakh <;:1karan tahliller de yap1yorlar 8• Qocugun se<;:tigi mes
lege ve beraber oynad1g1 arkada§ma gore bir terbiyeye sahip ola
cagi tezini savunuyorlar. 

Aynca insamn egitim ve ogretim yoluyla ogrendigi bilgilerin 
onun inancma ve Ahiretine etki yapacag1 meselesini de ele ahyorlar 9 • 

Ancak unutmamak gerekir ki 1hvan as-Safa egitim ve ogretimi 
Daima din i<;:inde miitalaa etmi§tir. Bu sebeple de insanm <;:ocuk
lugundan beri aldig1 dini telkinlerin ona derin izler birakacag1 fikri 
iizerinde durmu§lardir 10• Bu telkinlerden yine egitim ve ogretim yo
luyla kurtulmamn miimkiin olacag1 dii§iincesinde olduklan i<;:in, 
kendi gorii§lerini yaymak iizere adi ge<;:en risaleleri yazmt§lardir. 
Ancak onlar bu risalelerin herhangi bir resmi okulda degil, gizli 
toplantilarda ogretilmesini tavsiye etmi§lerdir. Bunun sebebi siyasi 
olsa gerektir. Ancak propagandacilann kendi gorii§lerini ogretmek 
i<;:in son derece sakin olmas1 ve muhatabmm mizacma uygun hare
ket etmesi prensibi benimsenmi§ti. Demek oluyor ki 1hvan as-Safa 
ogretimde korku degil, sevgi ve insaniyet duygularmm ba§ rolii oy
namas1 fikrindedirler. 

Aynca onlarm bir ilim ansiklopedisi mahiyetindeki risalelerini 
herkese yaymaga <;:ah§malan, insanlarm ilme yonelmeleriyle ihtilaf ve 
bedbahthktan kurtulacaklan gorii§iinii benimsemelerindendir. Ancak 
ilim ogrenme ve iyi ahlak a§ilama yoluyladir ki insanlar arasmda ahen
gi ve birligi saglamak miimkiin olur. 1§te 1hvan as-Safa'nm en onemli 
amac1 ve en <;:ok iizerinde durdugu husus da budur. 

7 Bak. Resail, C. I., s. 318-319. 
8 Bak. Aym eser, c. I., s. 307. 
9 Bak. Aym eser, c. II., s. 350. 

10 Bak. Aym eser, c. I., s. 308. 

132 



tBN HALDUN' A GORE EG1T1M 

Biiyiik bir sosyolog ve tarih<;i olan 1bn Haldun, eserlerinde az 
<;ok egitim meselelerinden de bahsetmi§ ve ilimleri s1mflandirnu§tir. 
Ona gore ilimler akli ve nakli olmak iizere ba§hca iki kisma aynhr
lar. Bunlardan akli olanlar mant1k, riyazi, tabii ve ilahi ilimler olmak 
iizere dort boliimden ibarettir. Nakli yani §er'i ilimler ise §U boliim
leri i<_;:ine ahr. 1-Tefsir ilmi. 2-Kiraat ilmi. 3-Hadis ilmi. 4-Usul-u 
fik1h. 5- Fikih. 6- Kelam ilmi. 7- Tasavvuf ilmi. 8- Riiya ilmi 1• 

Bu ilimlerden akli olanlar iizerinde bir <_;:ok milletler fikir yor
mu§lard1r. ~er'i olanlar ise miisliimanlan ilgilendirir. ~er'i ilimlerin 
temelini de Ku'ran ve hadis ilimleri te§kil ederler. Bu iki ilim dahm 
bilmek i<;in onlann kaynag1 olan dili yeteri kadar ogrenmek gerektir. 
Miisliimanlarm, <;ocuklanna Kur'an ilmini ogretmelerinin ba§hca 
amac1, 1slama olan inan<_;:lanmn kokle§mesini ve 1slam ahlakmm go
niillerinde yerle§mesini saglamaktir. 

1bni Haldun'a gore bir §eyi bilmek, onu ogrenip hemen unut
mak demek degildir. 1nsan bir ilimde meleke kazanmad1k<_;:a, o ilmi 
bilmi§ say1lmaz. Meleke ise, iizerinde <_;:ah§ilan konuyu anlamak, tek
rarlamak ve zihne iyice yerle§tirmekle miimkiin olur 2 • Bunu sagla
mak i<;in <;ocuklara bir konuyu ogretirken §U hususlara onem verme
lidir: 

1- tlkin kolay §eylerden ba§lay1p zor olanlara dogru tedricen 
ilerlemek gerekir. Konuyu bir ka<; kere tekrarlamak yerinde olur. 

2- Qocugun duygularma hitap eden ornekler vermelidir 

3- Bir konuyu iyice ogretmeden digerine ge<_;:memelidir. Her 
konu <_;:ocuga incelikleriyle anlat1lmahdir. 

1 Bak. lbrahim Agah Qubukc;u, lsiam Miielliflerine Gore liimlerin Taksimi, liahiyat 
Fak. Der. s. 124, say1: 1958-1959, Ankara 1960. 

2 Bak. lbn Haldun, Mukaddime II, s. 480-484, Qeviren: Zahir Kadiri Ugan, Ankara 
1954. 
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4- Ogretim esnasmda c;:ocuga kar§l §iddet kullamlmamahdir 3• 

Qiinkii boyle bir fiilde bulunuldugu takdirde, c;:ocuk yalan soylemege 
ah§tr ve tembelle§ir. 

5- Qocuklar taklide ve biiyiiklere benzemege c;:ok onem verirler. 
Bu sebeple onlara ogiit yerine bizzat iyi ornekler vermelidir. Ana, 
baba ve ogretmenin, c;:ocuklara yasak ettikleri §eyleri yapmamalan en 
dogru yoldur. 

6- Qocuga dersler ana diliyle verilmelidir 4• 

lbn Haldun'un yiizy1llarca once egitim ve ogretim hakkmda bi
ze verdigi bu esaslar, degerlerini hala muhafaza etmcktedir. Onun, 
toplumun temeli olan c;:ocuklarm yeti§mesine verdigi deger, 1slam 
egitim tarihi bakimmdan onemlidir. 

Bundan ba§ka lbn Haldun, egitim ve ogretimle toplumun 
orf ve adetleri arasmdaki yakin baga dikkatimizi c;:ekiyor. Ona gore 
ferdin ruhi geli§mesi egitim, ogretim ve adetlere baghdir. Egitim ve 
ogretimin c;:ocukta meydana getirdigi etkilere, orf ve adetin de katil
masiyle, onun ruhi ve terbiyevi formasyonu meydana gelir. Ba§ka bir 
ifadeyle c;:ocugun §ahsiyetine veraset degil, egitim ve toplumun adet
leri yon verir. Onun savundugu bu gorii§, §U hadisin anlamma uy
gundur: "Her c;:ocuk 1slam fitrat1 iizerine dogar, sonra onu, ebeveyni 
yahudi, hmstiyan yahut mecusi yapar,,. 

3 Bak. Doktor Ahmet Fuad al-Ehvani, at- Terbiye Fi'l-lslam, s. 244, al-Kahire 1955. 
4 Bak. Muhammed Atiye al-Ebr~i, A'lam as-Sakafe al Arabiye, s. 123-133. 
5 Bak. Hanna'l-Fahuri, Halil al-Cerr, Tarih al-Felsefet al-Arabiye, C. II, s. 496, Beyrut 

1958. 
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E~' ARiLtCE YONEL TILEN HAKSIZ llOCUMLAR 

Genel olarak Bat1h bilginler, kelami bir okul olan E§'ariligin 
mtisltimanlarm gerilemesine sebep oldugunu iddia ederler. Bizce 
bu iddia gerc;ege uygun degildir. Qtinkti E§'arilik hicri 300 yilma 
dogru kuruldugu halde 1slam medeniyeti daha uzun y1llar ytiksel
mege devam etmi§tir. 

H. 426/M. 1037 y1lmda olen tbn Sina ile E§'ariligin kurulU§U 
arasmda bir yilzy1ldan fazla zaman gec;mi§tir. Adi gec;en 1slam filo
zofunun c;e§itli ilim dallarmda derinle§tigi ve tip sahasmda Avrupa
ya etki yapt1g1 bilinmektedir. Onun baz1 eserleri latinceye c;evrildi. 
Bunlar arasmda ~ifa'nm Sufficientia adiyle c;evrildigini bilmekteyiz. 

1bn Sina'dan daha sonra yeti§en ve E§'ari okuluna mensup olan 
imam al Harameyn (Olm. H. 478/ M. 1085) akla ve istidlale onem 
veren bir dti§ilnilrdilr. Hele Bat1da yeti§en lbn Rti§d (Olm. H. 595 / 
M. 1198) ve 1bn Haldun(Olm. H. 808 /M. 1405) ak1lc1filozoflardandir. 
Bu dti§ilntirlerin E§'ari'den yilzy1llarca sonra geldigini unutmamak 
gerekir. 

Hem E§'ari'nin akh inkar ettigini ileri silrmek de yanh§ olur. 
E§'ari dini meselelerin §er'an bilinebilecegi ve ak1lla da teyit edi
lecegi kamsmdad1r. Kald1 ki silnni sistemin fikhi mezhepleri k1yas 
yolunu bir deli! olarak kabul etmi§lerdir. 

Aynca 1slam aleminin hepsine E§'arilik hakim olmamt§tir. Ttirk
ler arasmda Maturidilik, E§'arilikten daha c;ok yayilmt§tir. Maturidilik 
ise akh kullanmakta daha cesur davranmt§tir. 

E§'arilik baz1 meselelerde akla Mu'tezile'den daha az rol tam
makla beraber, §er'i meselelerde tolerans itibariyle Mu'tezile'den daha 
ileridir. E§'ariler btiytik gilnah i§liyeni Cehennemlik saymazlar. 
Belki Allah gilnah i§liyenleri affeder diye dti§ilntirler. Mu'tezile ise 
"btiytik gilnah i§liyen tovbesiz oltirse ebediyyen cehennemde kahr" der. 
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Hem sistem olarak da Mu'tezile daha serttir. Mu'tezile §eriatm 
emirlerinin ifas1 ic;in ve ~eriatm kotti diye bildirdigi §eylerin yasaklan
mas1 ic;in zor ve §iddet kullamlmas1 taraftand1r. E§'ariler ise "dinde 
ikrah yoktur,, hiikmiine uymak isterler. 

Demek oluyor ki itikadi meseleleri tahlil ve onlara akli sebepler 
arama yoniinden Mu'tezile daha ilerde olmakla beraber, ~eriatm 
uygulanmas1 yoniinden E§'arilerden daha serttir. 

Diger yandan 1slamiyette serbest sistemler kuran mutasavv1f
larm c;ogunun siinniler arasmdan yeti§tigini unutmamak gerekir. 

Siyasi sahada da E§'ariligin gerilemeye sebep oldugu soylenemez. 
Gazneliler olsun, Selc;uklular olsun itikat itibariyle siinni idiler. Ozel
likle Selc;uklular uzun y1llar islamm kaderine hakim oldular. En
deliis Emevi Devleti ve Miladi 16. yiizy1la kadar yiikselme devrini 
ya§iyan Osmanh 1mparatorlugu da siinni itikad1 korumaga c;ah§
mi§lardir. Sozii gec;en bu devletler, devrinde ileri say1lan ve kendine 
has medeniyeti olan milletler tarafmdan kurulmu§tur 1• 

Sonuc; olarak diyebiliriz ki !slam milletlerinin ic;timai ve kiil
ttirel bak1mdan geri kah§larmm sebebi E§'arilik degildir. Qiinkii 
E§'arilik ic;tihat kapISim ac;1k tutmu§tur. Qiinkii !slam biiyiikleri 
"1c;tihat yap1p da isabet eden ic;in iki, ic;tihat yap1p isabet etmi
yen ic;in bir sevap vardir,, anlammdaki hadisi me§ru saymI§tir. Goniil 
ister ki !slam aleminden yeni miic;tehitler c;1ksm ve akla c;ok onem ve
ren dinimizin medeniyete zit olmad1g1m yeniden teyit etsin. 

Miisliimanlarm geri kalmasmm sebeplerini tutuculukta, egitim 
eksikliginde, sava§larda ve iktisadi nedenlerde aramak daha dogru 
olur. 

1 lslam aleminin geri kalmasm1 ls!am dininde anyanlar, yamhrlar. Bu giin Avrupa'nm 
hmstiyan oldugu ic;in medeniyetc;e ileri oldugu da soylenemez. Zira milletinin c;ogu hmstiyan 
olan Habe~istan en geri iilkeler arasmdadir. Kuzey ve Giiney Amerika milletleri aym dine 
salik olduklan halde Kuzey Amerika ileri, giiney Amerika milletleri ise geridir. 
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TASAVVUFU KOTtiYE KULLANANLAR 

Tasavvuf hakkmda i;ok §eyler soylenmi§tir. Baz1lan onu islami 
saym1§, bazilan hiristiyanhga mal etmi§, diger baz1 bilginler de ta
savvufun Hindistan ve 1ran'dan geldigini iddia etmi§tir. Geri;ekte 
ise tasavvufu doguran sebep, tek bir tane degildir. 1slam iilkesinde 
dogan tasavvufun kaynagmm ba§mda "islami ziihd,, gelir. Fakat 
onun geli§mesine, Hindistana, 1rana ve Hiristiyanhga ait unsurlar 
tesir ettigi gibi, harbler sonucunda hasil olan ii;timai hadiseler de yar
d1m etmi§tir. Tasavvuf, Hazreti Muhammed (S. A.) ve Sahabe dev
rinde mevcut degildi. Bu devirde islami ziihd vard1. Sufilik cereyam 
takriben H. 150 senesinden sonra ba§lami§tir. Hicri iii;iincii ve dor
diincii asir esnasmda ise te§kilath bir meslek haline gelmi§tir. Mii
ridlerin i;ogalmas1, zaviye ve hangahlarm yay1lmas1 ise Hicri be§inci 
asra raslar. Bu devirde harbler, ii; i;eki§meler ve mali giii;liikler yiiziin
den biri;ok s1kmtilara dui;ar olan halk, toplu olarak sohbet etmek ve 
goniillerini Allah'a baglamak yolunu tutmu§tU. Ancak bu yolun 
§artlan olduki;a giii;tii. Kalbi biitiin fenahklardan temizlemek, riya
zet i;ekmek ve Allah'm nzasmdan ba§ka bir §CY dii§iinmemek gereki
yordu. Tasavvuf ba§lang1i;ta insam Allah'a gotiiren ve yiiksek bir 
ahlaka eri§tiren bir zevk meslegi olarak kurulmu§tU. Bu anlamda 
tasavvuf, daima sayg1ya layiktir. Biz geri;ek mutasavv1fan takdir eder, 
onlan sayg1 ile ananz. 

Fakat zamanla herkes bu yolun deruni §artlanm geregi gibi 
yerine getiremedi. Zahiren mutasavv1f goriinen, geri;ekte ise takliti;i 
olan biri;ok kimseler tiiredi. As1rlar gei;tiki;e bunlarm saym da i;ogald1. 

~imdi tasavvuf yoluna girip de yolunu §a§iran bu gibi kimseleri 
s1mflara ayirmaga i;ah§ahm: 

1) Bazi kimseler tasavvuf yoluna siiluk ederler. Bir miiddet ri
yazet ve ibadetle me§gul olurlar. ~ehvetlerini yoketmege i;ah§irlar. 
Bunda ba§anya ula§amaymca: "Allah §ehvetlerin kmlmas1m emredi
yor. Halbuki biz tecriibemizle anlad1k ki bu imkans1zdir. 0 halde 
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kendimizi ibadet edecegiz diye nu;m s1kmtiya atahm" derler. Neti
cede dini yasaklan i§lemegi miibah goriirler. 

2) Bir k1s1m kimseler "Allah bizim ibadetimize muhtas; degildir. 
Onun yamnda ibadet etmekle etmemek arasmda fark yoktur" derler 
ve §eriattan yiiz s;evirirler. 

3) Mutasaw1f goriinen bazilan da "biz kalbimizle Allah'm 
huzurunday1z. Maksat kalbi temizlemektir. Buna vasil olduk. 0 
halde nis;in ibadet edelim,, derler. 

4) Baz1 taklits;iler de nefislerini kumak is;in din ve ahlaka aykm 
olan §eylere kar§l bile sabir gosterirler. Mesela kansm1 birisiyle gorse, 
nefsini oldiirmek gayesiyle buna tahammiil eder. 

5) Bazilan da sufiler gibi giyinir, onlarm sozlerini tekrarlar ve 
fa_kat kalbini diinyanm kirlerinden temizleyemez. Taklits;i olarak ka
hr. 

6) Baz1 sufiler de gers;ekten iyi miicahede yaparlar , tesbih 
s;ekerler ve riyazetle me§gul olurlar. Bunlar manevi bir mertebeye 
de ula§irlar. Fakat ne yaz1k ki ula§tiklan bu mertebeyi kemal derecesi 
zannederler. Halbuki daha yolun ba§lang1cmdadirlar ve kalbleriil.i 
tamamen temizlemi§ degillerdir. 

7) Baz1lan ise sufilik yoluna siiluk eder, biraz s;ah§ir, manevi 
riiyalar gormiye ba§lar. Bu riiyalarm bazm gers;eklere uygun bir 
surette hasil olur. Sufi boylece keramet sahibi olduguna inamr. Et
rafim kiis;iik gormege ba§lar ve neticede kerameti, kemal mertebesi 
zannederek aldamr. 

8) Bir kmm tasavvuf mukallidleri de, bir §eyhe baglamp tesbih 
s;ekmekle her §eyin yapild1gm1 ve saadete ereceklerini zannederler. 
Ba§lan s1kilmca §eyhlerini rab1taya ahrlar ve boylece de §eyhin 
yard1m edecegini umarlar. l§leri, arzulad1klan gibi biterse bunu §ey
hin yaptigm1 soylerler. ~ayet i§leri arzu ettikleri gibi bitmezse, "Allah 
boyle istedi,, derler. 

g) Bazi cahil kimseler de bir §eyhin methini i§itir, derhal ona 
ko§ar, onun buyrugu altma girer. ~eyh ise zaten taklit<_;:idir. Miirid
lerine bir yandan nafile ibadetler tavsiye eder, diger yandan da 
onlan <_;:ah§tirarak mallanm yer. Cahil miiridler ise kamil olm1yan 
§eyhlerinin istismarmdan habersizdirler. 

IO) Baz1 tasavvuf ehli de yaptlg1 uzun miicahede neticesinde 
ittihad, ittisal veya hulul'a inamr. Halbuki bunlar yanh§ inan<_;:lardir 
ve kemal mertebesi asla degildirler 1• 

1 Bak: al-Gazzali, al-Munkiz Min ad-Dalal, s. 23, M1s1r 1309; al-Gazzali, Kitab al
Maksad al-Asna, s. 111 Vdd., Matbaat at-Takaddum baskm, Mis1r. 
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Biz yukandanberi 1 o madde halinde tasavvuf yoluna girip §a
§Iranlan siralad1k. Bu hususlarda daha fazla bilgi edinmek istiyen oku
yuculanm, lhya Ulum ad-Din'in Kitab al-Gurur k1smma, lbn al
Cevzi'nin Telbis-i lblis'ine, lbni Teymiye'nin Fetava'sma ve fi
rak kitaplarma miiracaat etsinler. Biz mii§ahede metoduna daya
narak yaptig1m1z ara§tirmalarda tasavvuf yoluna girip de §a§t
ran pek c;ok vatanda§1m1z1 gordiik. Mesela tamd1g1m1z bir §air, 
etrafma miiridler toplamt§tlr. Miiridler iistadlarmm §iirlerini Kur'
an'm tefsiri olarak kabul ediyorlar. Namaz, abdest ve oruc; gibi 
ibadetlere liizum olmad1gma kanidirler. ~air ise tavsiye ettigi baz1 
nafile ibadetleri yaptiklan takdirde miiridlerinin AHah'a kavu§acak
lanm ve kendisinin Allah adma konu§tugunu iddia etmektedir. 

Maalesef buna benzer birc;ok misaller vermek miimkiindiir. 
Fakat biz burada daha fazla tafsilat verecek degiliz. Yalmz bunlara 
cevap olarak §Unu belirtelim ki lslamiyette ruhbaniyet yoktur. Kul 
ile Allah arasma iic;iincii bir §ahsm ginp.esi de emredilmemi§tir. Ga
yeleri temiz olan ve tasavvufta §6hrete ula§IDl§ bulunan baz1 miis
tesna kaabiliyetli kimseleri taklit ederken sap1tanlar c;oktur. 

Allahm nzas1m bulmak ic;in Kur' an, Peygamberin Siinneti ve akil 
kafidir. Mesnedi c;iiriik olan baz1 haberlere ve rivayetlere dayanarak 
§ah1slara baglanmak, dogru bir yol olamaz. Bizim dinimiz tembellik 
ve uyu§ukluk dini degildir. Diinya ve Ahiret i§lerini beraberce yiiriit
me dinidir. 

Gerc;ek mutasavv1fla taklitc;iyi ayirmakta bize Kur'an ve ak1l 
yol gosterir. Biz bir ahlak ve iman sistemi kuran biiyiik mutasav
viflan sayg1 ile anarken, taklitc;ilerin istismarmdan da Allah'a s1-
gm1nz. 
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DEHRiLER 

Dehr, siirekli zaman, bin senelik miiddet, adet ve ama<; anlam
larma gelir . 1 Zamamn yaratic1 kudretine inanan dehriye firkas1, 
ad1m dehr kelimesine nispetle almt§tir. Bu firkanm gorii§lerini benim
siyenlere de dehriler diyoruz. Fakat dehriye deyince her zaman belirli 
bir firkay1 anlamak dogru olmaz. Bazan dehriye anlam1, yazarlara 
gore degi§ik §ekilde sunulmu§tur. Biiyiik dii§iiniir Gazzali, dehrileri 
tamnm1§ ii<; felsefi mezhepten biri olarak gosteriyor 2 • Ona gore f elsef e
ciler ii<;e aynhr: 1- 1lahiyat<;ilar. 2- Tabiat<;ilar 3- Dehriler 3• Bun
lardan dehriler Allah'1 ve onun kudretini inkar ederler. Alemin ken
diliginden ezelden beri mevcut olduguna inamrlar. 1nsam hayvana 
ve nebata benzetirler. Hayvanm dolden, doliin ise hayvandan <;1kt1-
gm1 ileri siirerler ve bu alemin boylece sonsuza kadar devam edecegini 
iddia ederler. 

1bn al-Cevzi ise Dehrileri iki firkaya aymyor 4 • I- Bu alemi ya
ratan bir varhg1 yani Allah'1 kabul etmiyenler.5 2-Allah'm varhg1m 
kabul edip Ahiret hayatma ve peygamberlere inanm1yanlar 6 • 

.A§-~ehrestani ise dehrileri muattila ad1 altmda anlatmaktadir. 
Cahiliye devrinde Araplar arasmda dehriler vard1. Bunlar Allah'1 

1 Bak. Ta'rifat-1 Seyyid ~erif, s. 72, lstanbul 1327; al-Muncid, dahr maddesi, Ebu'l
Fadl Cerna! ad-Din al-Afriki, Lisan al-Arab, c. IV, s. 292, Beyrut 1955. 

2 Bak. al-Gazzali, al-'Munkiz Min ad-Dalal, s. 71, Suriye 1956. 
3 Goldziher, dehrileri iyi smiflandrramad1g1 gibi Gazzali'nin verdigi bu bilgilerden de 

yetersiz bir surette bahsetmi§tir. (Bak. lshim Ansiklopedisi, dehriye maddesi, c. III, s. 513, 
lstanbul 1945. 

4 Bak. lbn al-Cevzi, Telbis-i lblis, s. 44, 67, MlSlr 1340. 
5 Bak. al-Malati, at-Tanbih Va'r-Radd ala Ehl al-Ehva Va'l-Bida',s. 90, D1m~k 

1949; an-Navbahti, F1rak a§-!;iia, s. 68, an-Necef 1951; Ebu Abd Allah Muhammed b. Ah
med b. Yusuf al-Harezmi, Mefatih al-Ulum, s. 25 Matbaat a§-!;iark, MlSlr. 

6 H. Ritter, Dehriye'den bahsederken (lslam Ansiklopedisi amlan madde) dini firka
lar hakkmda yazilan arapc;a kitaplarda Arap mii§riklerinin dehriliginden degil, felsefi bir sis
teme sahip bir firkadan bahsedildigini ileri siirmii§tiir. Halbuki biz firka kitaplannda metin
deki ac;1klamalanm1zdan da anla§ilacag1 iizere Arap mii§riklerinin dehriliginden bahsedil
digini gormekteyiz. 
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ve Ahiret hayatm1 inkar eden dehriierdendi. Tabiatm yarat1c1, zamarun 
(dehr'in) ise yak edici kudretine inamrlard1. Araplar, zamanm bu 
kudretine inand1klan i<;in bir kotiihik zuhurunda zaman (dehr)'a so
gerlerdi. Nitekim Hz. Peygamber, "zamana sogmeyiniz, filnkii Allah zaman 
demektir,, 8 diye buyurmu§tur. Buhari ve Miislim'de bulunan bir ha
dis-i kudside ise §6yle buyurmU§tUr: "Dehre so gen ademoglu beni eza
landzrir. Dehr benim. Her i~ benim elimdedir. Geceyi de, giindiizii de ben evirip 
feviriyorum,, 9 • Ancak bu sozlerdeki zaman (dehr) kelimesiyle Allah'm 
zat1 kastedilmemi§tir; fakat zaman tarafmdan yapild1g1 zannedilen 
her §eyi, Allah'm yaratt1g1 veya takdir ettigi kastedilmi§ ve Araplarm 
Allah'm sebep oldugu i§lerden dolay1 zamana sogmeleri 6nlenmek 
istenmi§tir. 

Abd al-Kabir al-Bagdadi ise Dehrilerle Batmilerin, fiil ve inan<; 
bak1mmdan aym olduklanm kaydetmi§tir 10• Her iki firkamn da miif
ritleri Allah1 inkar edip alemin k1demine inanmi§lardir. 

Bizce Dehrileri bir <;ok bak1mlardan ibahi saymak da miimkiin
diir. Qiinkii ibahi firkalar arasmda bu diinyanm bir yaraticmm 
yard1m1 olmaks1zm kendiliginden meydana geldigine, insanlarm 
hayvanlar gibi dogup oleceklerine ve bu diizenin sonsuz olarak devam 
edecegine inananlar vard1. 1bahiler yap1lmas1 ahlak ve din prensip
lerine aykm olan bir<;ok kotii fiilleri i§lemekten <;ekinmezlerdi. Bun
lar gibi Dehriler de sadece haz ve fayda veren §eyler pe§inde ko§ar
lard1. Bir <;ok dehrilere gore neticesi ne olursa olsun haz veren ve men
faat saglayan her §ey iyidir. Bunlar inan<;lan icab1 hurufi §eyleri red
dederler, meleklere ve cinlere inanmazlar ve sihire 6nem vermez
lerdi 11 • Hurufilik ve sihirbazhk 1slamiyet<;e de reddedilmi§tir. 

Kur'an'da da Dehrilerden §6yle bahsediliyor: "Dediler ki bu ha
yat diinya hayat1m1zdan ba§ka bir §ey degildir. Oliiyoruz, ya§iyoruz. 
Bizi o siirekli zamandan ba§kas1 helak etmez. Halbuki onlarm buna 
dair de hi<; bilgisi yoktur. Onlar ba§ka degil, sade oyle samrlar,, 12 • 

Kur'an'daki bu ifadelerden anla§ihyor ki Araplar arasmda ya
ratma ve yoketme kudretine sahip bir Allah'm varhgm1 inkar eden 

7 Bak. al-Mile! Va'n-Nihal, c. III, s. 257-260 ve sayfa 257, not I, al-Kahire 1949. 
8 Bak. Lisan al-Arab, c. IV, s. 292. Beyrut 1955. 
9 Bak. Hasan Basri Qantay, Kuran-1 Hakim ve Meal-i Kerim, c. III, s. 893, not: 50, 

1stanbul 1958. 
10 Bak. Ebu Mansur Abd al-Kahir b. Tahir al-Bagdadi, al-Fark Beyn al-F1rak, s. 177-

1 78, M1s1r 1948. 
11 Bak. lslam Ansiklopedisi, amlan madde, c. IV, s. 512; lbahiler i~in bak: al-Gazzali, 

Kimya-y1 Saadet, c. I, s. 56, Tahran 1333; lbn al-Cevzi, Telbis-i lblis, s. 389-390. 
12 al-Casiye, ayet 24. 
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Dehriler vard1. Kur'an'm diger ayetlerinde, yaratic1 Allah'tan bahse
den ifadeler, Dehrileri ve mi.inkirleri di.i§i.indi.iri.ici.idi.ir: "De ki onlarz 
ilk deja yaratan diriltecek. 0, her yaratmayz hakkiyle bilendir,, 13• "Yerde 
ne varsa, hepsini sizin faideniz ifin yaratan, sonra iradesi goge yonelip de on
larz yedi gok halinde tesviye ve tanzim eden odur ve o her ~eyi hakkiyle bilendir,, 14 

"Allah, sizi yaratan, sonra rzzkznzzz veren, sonra sizi oldiirecek, daha sonra da 
sizi diriltecek olandzr,, 15 • 

Vahye dayanan bu gibi delillerin, Allah'm varhgma inanm1yan 
dehrileri ve onlar gibi di.i§i.inenleri ikna etmeleri gi.i<;ti.ir. Onlar, 
yarat1c1 Allah'm varhgm1 ak1l ve di.i§i.inceye dayanarak inkar etmek
tedirler. 0 halde onlarm iddialanm ak1l ve di.i§i.inceye ait delillerle 
kar§Ilamak daha uygun olur. Bu hususta Descartes'm verdigi de
liller dikkat i;ekici ve izlenecek degerdedir. Descartes, Allah'm varh
gm1 ispat ii;in vahye degil, muhakeme ve di.i§i.inceye dayanrm§tir. Ona 
gore Allah'm varhg1 iki yolla. ispat edilebilir: 1- Allah'm meydana 
getirdigi neticelerle. 2- Allah'm tarifiyle. 

Birinci yolda ikiye aynhr. ~imdi bunlan sirasiyle izleyelim: 
Allah'm varhg1 her §eyden once kendi varhg1m1zla ilgilidir. Ben 
§Oyle di.i§i.inerek Allah m varhgm1 bulabilirim: hen vanm, hen di.i§i.i
.nen bir varhgim, fakat hen §i.ipheye di.i§ebilir ve yamlabilirim. 0 hal
de hen hatas1z olgun bir varhk degilim. Olgun olmad1g1mdan, hen 
kendi varhgimm sebebi olamam. Eger kendi varhg1mm yaraticlSl 
olsaydim, kendimi hatas1z ve eksiksiz yani i;ok olgun yaratird1m 
ve hii;bir §ey olgunluguma engel olamazdi. 0 halde benim varhg1m 
kendi kendine yeter olan bir ilk Sebep'in mevcudiyetini gerektirir. 
Bu Sebep de Allah'tir. K1saca madem ki hen vanm, Allah da vardir. 

Netice yoliyle Allah'm varhgm1 ispat etmenin ikinci §ekli ise §Oy
ledir: kendimin olgunluktan yoksun olmas1, bende bir olgunluk fikri 
doguruyor. Bu olgunlugu di.i§i.inmem de Allah'm varhginm bir de
lilidir. 

Her di.i§i.ince, bir sebep gerektiren bir neticedir. Bundan ba§ka 
her sebep i.isti.in bir §ekilde neticenin kaplad1g1 §eyleri ii;ine almahdir. 
0 halde bende bulunan olgunluk di.i§i.incesi, bu di.i§i.incenin kaplad1g1 
her §eyi i.isti.in bir §ekilde ii;ine alabilen bir sebebe sahip olmahdir. 
Boyle bir di.i§i.incenin sebebi ise hen olamam. Bunun sebebi olmam 

13 Yasin, ayet: 79. 
14 al-Bakara, ayet: 29. 
15 ar-Rum, ayet: 40. Ayetlerin terciimeleri ii;in Hasan Basri Qantay'm Kuran-1 Hakim 

ve Meal-i Kerim adh tefsirine miiracaat ettik. 
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i<;in, bu dii§iinceni19kaplad1g1 her §eye sahip olmam gerekirdi. Halbuki 
kendimde eksiklikten ba§ka bir §ey bulmuyorum. Olgunluk dii§iin
cesi bile bana eksikligimi hissettiriyor. 0 halde bu dii§iince kendi 
kendinin sebebi degildir. Bu dii§iincenin sebebi Allah'tir. 

Descartes'in Allah'm varhgm1 ispat i<;in kulland1g1 ikinci yol, 
tiimdengelim metodudur. Bu yol, §6yle bir misalle a<;1klanabilir: 
hen, bir ii<;gen dii§iincesinden, bu ii<;genin kaplad1g1 a<;ilar fikrini elde 
edebilirim. Eger hen bir ii<;geni idrak ediyorum, fakat onu ii<; a<;1h 
degil, iki a<;1h olarak dii§iiniiyorum dersem, bir <;eli§iklik olur. Qiinkii 
bu durumda ii<;genden ba§ka bir §ey idrak etmi§ olurum. Keza din
sizler de §6yle soylerler: "Ben bu olgunlugu iyice idrak ediyorum, fakat onu 
yokluk olarak idrak ediyorum,,. Halbuki bu soz <;eli§iktir. Kendisinde var
hk olm1yan ve kendi varhg1 i<;in ba§ka §eye ihtiyac1 bulunan bir 
olgunluk, yetersiz ve eksik bir olgunluk degil midir? 0 halde Allah'a 
inanm1yanlarm muhakemesi §U dii§iinceye vanr: "Ben olgunlugu iyice 
idrak ediyorum, sadece onu eksik -olarak idrak ediyorum.,, Bu dii§iince 
<;eli§ik oldugundan kabul edilemez. 

Ger<;ekte var alma ve olgunluk dii§iinceleri birbirlerinden ay
nlamazlar. 

Neticede olgun bir varhgm (Allah'm) mevcudiyetini kabul et
mek gerekir 16• 

Dehrilerin yamldiklarm1 §6yle bir misalle de a<;1klamak miim
kiindiir: Her hangi bir yaz1 acaba kendiliginden mi yaz1ld1? Yoksa 
onu bir katip mi yazd1? Boyle bir yazmm failsiz var olmas1m akhm1z 
kabul etmez ve zorunlu olarak onun birisi tarafmdan yazild1gm1 tasdik 
ederiz. 0 halde bu kadar diizenle yaratilan aleminde bir yaratic1smm 
var oldugunu kabul etmek gerekir. Akhm1z, dii§iincemiz ve sezgimiz 
bizi buna inanmaga zorlar. 

16 Bak. Descartes, Discours de la Methode, s. 118-121, Paris 1943; Alfred Fouillee, 
Histoire de la Philosophic, s. 257-259, on ikinci bask1 Paris. 
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tSLAM FELSEFESt AQISINDAN TENASVH'tJN DEGERt 

Tenasiih, insan oldiikten sonra ruhunun ba§ka bir varhga inti
kal etmesine denir. Buna inanan firkaya da tenasiihiye ad.I veriliyor. 
Bu inan<; Hindistanda Brahmanlar arasmda yaygmd1. Biruni, Mani' -
nin bu inanc1, siirgiinliigii esnasmda Hintlilerden ahp 1randa yay
d1gm1 kaydediyor 1. Bu inancm islam alemine Mezdeki'lerden, Sabii
lerden veya baz1 Yunan filozoflarmm dii§iincelerinden intikal ettigini 
soyleyenler de vardir. Bu akideyi Hurremi'lerin, Gulat'm, Nuseyri'
lerin ve Y ezidi'lerin bir lasm1 benimsemi§tir. Ancak tenasiih anla yt§l 
muhtelif taifeler ve kimseler tarafmdan farkh olarak ifade edilmi§tir. 

Al-Malatiye gore 2 tenasiih §Oyledir: Beden bir elbisedir. 1nsan 
hayir i§ledikten sonra oliirse ruhu at, ku§ veya okiiz gibi bir hayvana 
girer. Bu hayvanlarda ruh bir miiddet mes'ut olarak ya§ad1ktan 
sonra tekrar insan bedenine cloner. ~ayet insan pis ve §erli bir nefse 
sahipse oldiikten sonra ruhu yarah bir e§ege veya uyuz bir kopege gi
rer. Ruh bu hayvanlar i<;inde giinahma gore azap <;eker. Cezasm1 <;ek
tikten sonra tekrar insan bedenine cloner. Bilhassa Hurremi'lerin 
tenasiih anlay1§1 bOyledir. 

1bn al-Cevzi, 3 Tenasiihiye'nin Fravn zamanmda zuhur ettigini, 
bu inanca gore hay1r ehlinin ruhunun hayir i§leyen bedenlerde ve 
§er ehlinin ruhunun kotiiliik yapan bedenlerde bulunabilecegini kay
dediyor. 

Bu konuda Abu'l-Muzaffer al-1sferayini ile Abd al-Kabir al 
Bagdadi'nin soyledikleri umumiyetle birbirini tutmaktad1r 4 • Daha 
<;ok tafsilat veren Abd al-Kahir, tenasiih ehlini §Oyle tasnif ediyor: 

I Bak: Al-Biruni's India, s. 27 Leipzig. 1925. 
2 Bak: al-Malati, at-Tenbih, s. 29, M1S1r, 1369. 
3 Bak: lbn al-Cevzi, Telbis-i lblis s. 77, ldaret at-T1baa al-Muniriye baskis1. 
4 Bak: al-lseferayini, at-Tabsir, s. 120-122, MISlr 1374. ve al-Bagdadi, al-Fark Bayn 

al-F1rak, s. 162-166, Kahire 1367. 
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1- Tenasilhe inanan felsefeciler 2- Siimmeniyenin 5 bir kmru. Bun· 
lar 1slamiyetten once mevcut idi. 1slam dini dogduktan sonra zuhur 
eden tenasilh ehli de ikiye aynhr: -1- Milfrit ~iilerin bir k1sm1. 2-

Kaderiyenin bir k1sm1. 

Milfrit ~iilerden olan tenasiihciilerin inarn;lan digerlerinden ta
mamen farkhd1r. Qiinkii onlar insan ruhunun degil, Allahm ruhunun 
peygamber ve imamlara intikal ettigine inamrlar. Bunlar bir bakim
dan hululcu say1hrlar. Bu grupa dahil olan ba§hca firkalar Sebeiye, 
Beyaniye, Cenahiye, Hattablye ve Ravendiye'den ibarettir. 

Kaderiye'den tenasiihcii olanlara gelince: Bunlar Ahmet b. Hab1t-6 

m miiritleridir. Bu §ah1s mutezili idi. Aym zamanda tenasiihe de 
inamrd1. Ona gore cisimler, ruhlar i<;in kahpt1rlar. Ruh ise diri, kud
retli ve bilicidir. Hayvanlar i<;in de teklif yani bir §eyi yap1p yapmama 
sorumlulugu vardtr. Bunlarm baz1lan yarat1ld1klan zaman Allah'm 
emirlerine itaat ettikleri i<;in Cennette yerle§ip saadete mazhar oldular. 
Baztlan ise Allah'm emirlerine isyan ettikleri i<;in Cehennemde yer
le§ip devamh azaba du<;ar oldular. Allahm baz1 emirlerini tutup ba
ztlanm tutmayanlar ise diinyada yerle§tirildiler. Bunlar bu diinyada 
isyanlarma gore insan, ku§, hayvan ve bocek gibi muhtelif §ekillerde 
goriiniirler. Giinah1 az olanlar giizel, giinah1 <;ok olanlar <;irkin olur
lar. Ruhlar boylece muhtelif suret ve kahplarda devam ederler. Du
rumlarma gore insan veya hayvan §eklinde berhayat olurlar. 

Bunlardan ba§ka 1smaili'lerden baz1lanmn da tenasiihcii oldugu 
muhakkakt1r. Yalmz 1smaili'ler ruhun hayvanlara ge<;ecegini kabul 
etmezler. Onlara gore ruh, devrin imarmm tamymcaya kadar olilm 
ve dogum suretiyle nesilden nesle intikal eder. 

Nuseyri'lere gore ise: Giinahkarlar yahudi, siinni miisliiman 
yahut hiristiyan olarak tekrar dogarlar. Ali'ye inanm1yan kafirler 
de deve, kaur, e§ek, kopek ve benzerleri §eklinde diinyaya gelirler. 

Yukandanberi tenasiihten, tenasiihciilerden ve inan<;lanndan ki
saca bahsettik. Goriildiigii iizere bunlarm akidelerinin Kur'an'la ve 
1slam dini ile bir alakas1 yoktur. Kur'an'da Allah'm bir oldugu, e§i, hen.:. 

5 Bu mezhep hakkmda daha ~ok bilgi i~in bak: 1bn an-Nedim, al-Fihrist, s. 498, Mat
baat al-1stikame, Kahire. 

6 Carra De Vaux bu §ahsm ismini Ahmet b. Ha'1t olarak yazm1§tlr. (Encyclopedie De 
1'1shim, Tenasuh mad., c. IV, s. 681, Paris 1934). Halbuki Abd al-Kahir al-Bagdadi ve 
Ebu'l-Muzaffer al-1sferayini bu ismi metinde yazd1grm1z gibi kaydediyor (al-Fark. s. 163-
164, at-Tabsir, s. 120). 
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zeri olmad1g1, dogmad1g1, dogurulmad1g1 ve mekandan miinezzeh 
oldugu beyan edilmi§tir. Ruha gelince: Bunun Allah'm emirlerinden 
oldugu ve bu hususta insanlara fazla bilgi verilmedigi bildirilmi§tir. 
Buna ragmen tenasiihciilerin tenasiihten bahsedip ruh hakkmda bir
birini tutmaz tafsilata giri§meleri cehalet ve sap1khktan ba§ka bir 
§CY degildir. 
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TASAVVUFDA HULUL SORUNU 

Tarihte hak yolculanru, aldatarak etrafina tophyan birc;ok 
sap1k kimselerin faaliyet gosterdigi malumdur. Bu gibi kimselerin 
ba§hca gayeleri mtisltimanlar arasma nifak sokmak ve menfaat sagla
mak olmu§tur. Bunlar arasmda yamlarak--ve aldanarak haks1z bir 
dava sahibi olanlar da bulunmu§tur. Bizim burada b4hsedecegimiz 
hululcular da haks1z ve yanh§ bir davamn sahibi olup mtisltimanlar 
arasma nifak sokanlardand1r. Ancak hululcular arasmda da farklar 
vardir. ~imdi hululun ve huluculann ne demek oldugunu inceliyelim. 

Hulul kelimesi arapca "HLL,, koktinden mu§taktir. Hulul, 
c;ozmek bir yere inmek ve yerle§mek manalanna gelir. 1stilahi mana
da ise bu kelime, birbirinden farkl1 anlamlarda kullarulmaktadir. 
Ba§hca §U hususlara hulul denmektedir. 

1- Beden ile ruhun cevheri bakimmdan birle§mesi. Bu manada 
hulul felsefede bahis konusudur. 

2- Allahfm zatl ile her §eye girmi§ olmas1. Buna hulul-u mutlak 
da denir. Bu nevi hulul'u Cehmiyenin 6nctileri iddia etini§ ve Ehl-i 
Stinnet de onlann bu iddialanru c;tirtitmti§ttir. 

3- Allah'm bir insanm vticuduna girip yerle§mesi. Bu ttirlti 
hulul'a hulul-u muayyen ad1 da verilmi§tir. Sun iken §a§iranlarm, 
bir kis1m hiristiyanlann ve Gulat'm baz1 kollanrun iddia ettigi hulul 
da bu nevidendir. Biz burada bu tic;tincti gn~ba dahil olan liululcular 
tizerinde duracag-tz. 

~tiphesiz ki btittin hululculann gaye ve maksatlan aym degil
dir. Bilhassa tasavvuf yoluna stiluk edenlerden ba§lang1c;ta ilahi a§ka 
mazhar olmak gayesiyle hareket edip de neticede hulul'a sapml§ 
olanlar mevcuttur. Qtinkti, hakiki mutasavv1f olmak gtic; bir i§tir. 
Bu yola stiluk edenler, ba§lang1c;ta ke§if sahibi olabilirler. Meleklerin 
ve peygamberlerin ruhlanm mti§ahede edebilirler. Gay1ptan ses
ler duyabilirler. Hatta manevi halleri gayb aleminden hayeller ve §ekil-
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ler gormege miincer olabilir. Fakat mutasavvif, bu hale nail olduk
tan sonra §a§irabilir. Nitekim bu hale vasil olduktan sonra, hulul, 
ittihat veya ittisal iddiasmda bulunanlar olmu§tur. Fakat bunlarm 
hepsi hatac:hr 1• 

Hristiyanlara gelince: bunlardan ittihada inananlar ya'kubi 
idiler ve ittihad1 su ile siitiin birbiriyle birle§mesi gibi telakki ederler
di. Hulula inanan Hristiyanlar ise Nasturi'lerdir. Hristiyanlar asU 
davalarmda bile haks1z olduklarma gore onlarm hulul iddialan 
iizerinde fazla durm1yacag1z. 

Gulat yani miifrit ~iilere gelince: Gulatm biitiin kollan hululcu 
degildir. Ancak a§ag1da isimlerini verecegimiz hululcu firkalarm ~o
gunun Gulat'a mensup oldugu a§ikardir. Bu hululcu firkalarm ba§
hcalan §Unlardir: Sebeiye, Beyaniye, Cenahiye, Hattabiye, Numeyri
ye, Mukannaiye, Rizamiye, Hulmaniye, Hallaciye ve Azafira. 

Bunlardan Sebeiye Allah'm ruhunun Ali'ye hulul ettigini iddia 
etmi§tir. 

Beyaniye, Allah'm ruhu peygamberleri ve imamlan dola§t1ktan 
sonra Ali'ye, Ali' den Muhammed b. Hanefi'ye, bundan oglu Ebi Ha
§im'e ve en sonra da Beyan b. Sem'an'a intikal etti diyerek bu sonun
cunun Allah oldugu fikrini benimsemi§tir. 

Cenahiye: bunlar Allah'm ruhu Ali ve evladm1 dola§tiktan 
sonra Abdullah b. Muaviye b. Abdullah b. Cafer'e intikal etti diyen
lerdir. Keza bunlar Cennet, Cehennem ve Kiyamet'i inkar etmi§
lerdir. 

Hattabiye: Allah'm ruhunun evvela Cafer as-Sadik' a sonra da 
Ebu'l-Hatab al-Esedi'ye girdigini iddia etmi§lerdir. 

Numeyriye: Allah'm ruhunun be§ §ahsa hulul ettigi iddiasmda 
bulunmu§lardir: Bu be§ §ah1s §Unlardir: Hz. Muhammed, Ali, Fa
tlma, Hasan ve Hiiseyin. Onlara gore bu be§ §ah1s Allah demektir. 

Rizamiye: Bunlar Ebu Miislim'in tarafim tutmakta ifrata git
mi§lerdir. Bunlardan bir kism1 daha da ileri giderek ona Allah'm ru
hunun hulul ettigini iddia etmi§lex:dir. Bunlar onun hakkindaki a§m 
sozleri sebebiyle Ebu Muslimiye diye adlandmlmi§lardir. Merv ve 
Herat civarmda faaliyet gostermi§ olan bu firkaya Berkukiye de 
denir. Bunlar Ebu Miislim'in olmedigine inamrlar. 

Mukannaiye: Bunlar Maveraiinnehirde faaliyet gostermi§tir. 
Reisleri Mukanna sihir, hesap ve geometri ilmine vak1ftI. Evvela 

1 Bak. al-Gazzali, al-Munkiz, 102. 
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Rizamiye firkasma salikti. Daha sonra Tannhk iddiasmda bulundu. 
Halife Mehdi zamamnda Mukanna'mn askerleri, halife ordusunu 
hezimete bile ugratt1. Mukanna tabasma haram §eyleri helal kild1. 
Namaz ve arm; gibi ibadetlerin liizumsuzlugunu iddia etti. Bunun 
fitnesi ancak 14 sene kadar siirdii. 

Hulmaniye 2 : bunlar Ebu Hulman ad-Dime§ki'ye tabi olanlar
dir. Bu §ah1s aslen iranh idi. Davas1m Dime§k'de (~amda) yayd1gi i<;in 
Dime§ki diye amhr. Bunlar iki bak1mdan hataya dii§mii§lerdir: 
1 - Allah'm giizel §ah1slara hulul ettigine inamrlar ve bunun neticesi 
olarak giizel bir kimse gordiikleri zaman ona secde ederlerdi. 

2- Allah' a, Ebu Hulman gibi inananlar i<;in haram ve tehlikenin 
bulunmadigma ve hulmani olan bir kimsenin istedigi her§eyi yapma
smda bir mahzur olmad1gma inamrlard1. 

Hallaciye: Huseyn b. al-Hallac'a mensup olanlardir. Hallac, ta
savvufla me§guldii. Tasavvufta baz1 a§m sozleri olmu§tur. Bu yiiz
den devrin alimleri arasmda ihtilaf dogmu§tur. Neticede baz1 sozle
rinden dolay1 aleyhdarlan onun katline cevaz vermi§lerdir. 

Azafira: bunlar !bni Ebi'l-Azafir'm taraftarlandir. Bu §ah1s 
Bagdad'da H. 322 senesine dogru faaliyet gostermege ba§lad1. Allah'm 
kendisine hulul ettigini, kendisinin ruhulkudiis oldugunu iddia etti. 
Taraftarlan i<;in al-Hasse as-Sadise diye bir kitap da haz1rlad1. Bu 
kitapta §eriati kaldird1gtm bildirdi. Neticede devrin halifesinin emriy
le oldiiriiliip cesedi yakildi 3• 

Yukardan beri en me§hur hululcu firkalar.dan bahsettik. Bunla
rm <;ogunun gayesi islam1 ifsat etmek ve tevhit esas1m y1kmakt1. Koy
duklan hiikiimler islam §eriatine tamamen z1ttir ve sap1khktir. Esa
sen Hulul hakkmdaki iddialan temelinden yanh§hr ve batildir. Bun
lann hulul iddialanm akli bak1mdan §6ylece <;iiriitmek miimkiindiir: 

Hululdan iki §ey anla§ihr: 1- Cisimle mekan arasmdaki nis
pet. Bu ancak iki cisim arasmda olur. 0 halde cismiyetten miinezzeh 
olan bir Varhk hakkmda hulul imkans1zdir. 

2- Arazla cevher arasmdaki nispet. Araz ancak cevherle var 
olur ve araz cevhere dahildir. Fakat bu, kendi kendine var olan bir 

2 Biiyiik miiste~rik Louis Massignon Hulmaniye frrkasmt Siinnilerden saym~ttr. 

(Hulul, ls. Ansiklopedisi, ciiz: 46, s. 584-585, lstanbul 1950). Halbuki gerek Abdal-Kahir 
al-Bagdadi ve gerekse Abu'l-Muzaffer al-1sferayini bunlarm haramdan sakmmad1klarm1 ve 
zevk ehli olduklarm1 kaydediyor (Bak. al-Fark Bayn al-Frrak, s. 156, Kahire 1948. ve at
Tabsir fi'd-Din, s. 115, 116, MtSII' 1374). 

3 al-Bagdadi, al-Fark, s. 154-160. 
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varhk hakkmda muhaldir. 0 halde Cenab1 Hak hakkmda hulul 
dii§iinmek asla varid olamaz. Qiinkii bizzatihi var olan bir varhk 
diger bir varhga hulul edemez. Hulul iki kul arasmda bile imkansxz 
olduguna gore Allah'la kul arasmda daha c;ok imkans1zdxr 4• 

Netice olarak diyebiliriz ki hulul §er'i bakxmdan haul ve akli 
bakxmdan ise muhaldir. 

~u kadar var ki Hallac gibi degerli bir mutasavvxfm, manevi 
sarho§luk anmda soyledigi baz1 sozlerden dolay1 katledilmesini isa
betli bulmak giic;tiir. 

Hulul konusunda faydaland1gxm1z ba§hca eserler §Unlardxr: 

1- a§-~ehrestani, al-Mile! Va'n-Nihal, C. I, s. 236, 288, Kahire 
H. 1368-M. 1948. 

2- al-Malati, at-Tanbih Va'r-Radd Ala Ahl al-Ehva Va'l-Bxda, 
s. 29, Mmr H. 1369-M. 1949. 

3- Fahr ad-Din ar-Razi, ltikadat Fxrak al-Miislimin Va'l
Mu§rikin, s. 73, Kahire H. 1356-1938. 

4- Ebu'l-Muzaffer al-Isferayini, at-Tabsir Fi'd-Din, s. 106, 
u3-u9, MlSlr H. 1374-M. 1955. 

5- al-Bagdadi, al-Fark Bayn al-Fxrak, s. 154-160 MlSlr H. 
1367-M. 1948. 

6- al-A§'ari, Makalat al-1slamiyyin, C. I, s. 79-81, Kahire H. 
1369-M. 1950. 

7- Ebu'l-Ferec Abd ar-Rahman b. al-Cevzi, Telbis, s. 164, 
ldaret at-Txbaa al-Munirriye tab1 (tarihsiz). 

8- al-Gazzali, al-Munkiz Min ad-Dalal, s. 102, Suriye, H. 1376-
M. 1956. 

9- al-Gazzali, al-Maksad al-Asna, s. 114-115, M1s1r, Matbaat 
at-Takaddiim baskxs1 ( tarihsiz) 

10- 1bni Teymiye, Mecmuat ar-Resail Va'l-Mesail, C. I, s. 70, 
79, 97-98, 171, M1sxr H. 1341. 

11- Louis Massignon, Hulul mad. ts. Ansiklopedisi, ciiz. 46, s. 
584-585, 1stanbul 1950. 

12- Dr. Farid Jabre, La Notion De La Ma'rife Chez Chazali, 
s. 74, Beyrut 1958.) 

4 Bak. al-Gazzali, al-Maksad, s. 114-115. 
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1SLAM1YET VE <;OCUK EGITtMt 

~iiphesiz ki i;ocuk bir milletin temelidir. Qocuklan iyi egitilen bir 
millet, yarmma her zaman giivenle bakabilir. Qocuklan iyi yeti§en 
bir aile ise mesut olur, mesrur olur. Bu onemli konu hakkmda yetkili 
ilim adamlan saylSlz kitaplar yazmi§lardir. Biz ise burada bu konuyu 
1slam Dini bakimmdan kaleme almaga i;ah§acag1z. Bunun ii;in de evve
la i;ocuklarla ve onlarm egitimleri ile ilgili ayetlerden bahsedecegiz. 
Sonra i;ocuk egitimine i;ok onem vermi§ olan Hz. Muhammed'in 
baz1 hadislerini sunacagiz. Daha sonra biiyiik bir islam miitefekkid 
olan GazzaU (olm. H. 505/M. 1111)'nin bu konudaki dii§iincelerini 
ai;1kl1yacag1z ve nihayet yaptlg1m1z baz1 mii§ahadelere dayanarak 
kendi dii§iincelerimizi kaydedecegiz: 

Yiice Tanr1, Kur'an-1 Kerim'de yetimlerin gozetilmesi ve i;ocuk
lann terbiyesi hakkinda emirler vermi§tir. Bu emirler, i;ocuklara bak
mamn, onlan korumamn ve egitmenin her §eyden once ilahi bir 
vazife oldugunu gostermektedir. Bu konuya dair a§ag1da mealleri 
verilen ayetlerden bunu anlamak miimkiindiir. 

"Ey iman edenler gerek kendilerinizi, gerek ailelerinizi oyle bir 
ate§ten koruyun ki onun yakacaklan insanla ta§tlr,, 1• "Ey iman eden
ler, elinizin malik oldugu kale ve cariyeler, bir de sizden olup heniiz 
biilug i;agma girmemi§ kiii;iikler, iii; vakitte, sabah namazmdan once, 
ogle s1caP;inda elbiselerinizi i;1karacagm1z zaman, bir de yats1 nama
zmdan sonra (odamza girecek olurlarsa) sizden izin istesinler. Bu 
iii; vakit sizin ii;in avret ve halvet vakitleridir .... Sizden olan i;ocuk
lar buliig i;aP;ina, ula§tlgt zaman kendilerinden evvelkilerin izin is
tedigi gibi izin istesinler. Allah size ayetlerini b6ylece beyan eder. 
Allah hakkiyle bilendir. Tam bir hiikiim ve hikmet sahibidir,, 2• "On
lar ki ey Rabbimiz, derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden 

1 Suret at-Tahrim, ayet: 6. 
2 Suret an-Nur, ayet: 58-59. 
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gozlerimizin bebegi olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahip
lerine rehber lal,, 3• "Y etimin mahna, rii§diine erinciye kadar, daha 
iyi olacag1 saglanmadik<;a, yakla§maym,, 4 • "Sana yetimleri sorarlar. 
De ki: onlan yarar ve iyi bir hale getirmek hayirhdir. ~ayet kendi
leriyle bir arada ya§arsamz, onlar sizin karde§lerinizdir. Allah yetim
lerin salahma <;ah§anlarla fesat ve fenahk yapanlan bilir. Eger Al
lah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokard1. ~iiphesiz Allah mutlak 
galiptir, tam hiikiim ve hikmet sahibidir,, 5• 

Qocuklara <lair hadisler de <;oktur. Esasen Hz. Muhammed <;o
cuklara kaq1 daima §efkat gostermi§tir. Torunlan Hz. Hasan ve Hz. 
Hiiseyin'i <;ok sevdigi ve onlarla me§gul oldugu bilinmektedir. Bir 
giin Hz. Muhammed, heniiz <;ocuk olan Hz Hasan'1 opmii§tii. Bunu 
goren Ashabtan birisi Peygamber' e: "benim 1 o <;ocugum var; hi<; 
birini opmem,, dedi. Peygamber de "merhamet etmiyen merhamet 
bulamaz,, diye kaq1hk verdi(*). Yine ba§ka bir gun, Peygamber 
mimberde iken Hz. Hasan'm dii§tiigii ve Hz. Muhammed'in inip 
onu kaldird1g1 rivayet edilir. Diger bir giin de Peygamber namaz 
lalarken secdeye varmi§tl. Torunu Hz. Hiiseyin bu esnada onun omu
zuna bindi. Peygamber onu ho§nut etmek i<;in secdeyi normal siire
den fazla uzatt1(**). 

Onun bize 6rnek olabilecek bu gibi fiillerinden ba§ka, <;ocuk
lara ve egitimlerine <lair bir <;ok sozleri de vardir. Bu sozlerden bir 
lasrmm i<;ine alan baz1 hadisler §Unlardir: 

"Her <;ocuk miisliiman yarat1h§1 iizerine dogar, ancak onu ebe
veyni yahudi, hmstiyan yahut mecusi yaparlar,, 6• "Allah <;ocuguna 
giizel bir §ekilde yard1m eden babaya rahmetle bakar,, 7• "Babanm 
<;ocugunu iyi egitmek ve ona giizel bir isim vermek vazifesidir,, 8• 

"Qocuklanmza hediye verirken, onlar arasmda e§itligi gozetiniz,, 9• 

3 Suret al-Furkan, ayet: 74. 
4 Suret al-En'am, ayet: 152. 
5 Suret al-Bakara, ayet: 220. Bu ayetlerin manas1 i~in genel olarak Hasan Basri Qan

ray'm "Kuran-1 Hakim Ve Meal-i Kerim" adh tefsirine miiraacaat ettik. 
* Bak Gazzali, Kimyay-1 Saadet, c. II, s. 339, Tahran 1333. 

"'* Bak. al-Gazzali, lhya Ulum ad-Din, c. II, s. 218, Matbaayt al-lstikamet, al-Kahire; 
Gazzali, Kimyay-1 Saadet, c. II, s. 339. 

6 Sahih at-Tirmizi, c. II, s. 20, Istanbul 1292. 
7 Bak. al-Gazzali, lhya Ulum ad-Din, c. II, s. 217 ve aym sayfa not:6. Matbaat al

lstikamet, al-Kahire. 
8 Bak. Aym eser, c. II, s. 217, not: 8. Bu hadisle bundan onceki hadisin sahib olduklan 

tahakkuk etmemi~tir. 

9 Bak. al-Buhari, Kitab al-Cami'as-Sahih, c. II, s. 134, Leyde 1862. 
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".Bir zat Hz. Muhammed'e sordu: Ey Allah'm El<;isi en giizel iyilik 
nedir? 

- Ana ve babana olan iyiliktir. 
- Ana ve babam oldiller. 
Peygamber cevap verdi: 
- Qocuguna olan iyiliktir. Ebeveyninin' senin ilzerinde hakk1 

oldugu gibi, <;ocugunun da senin ilzerinde hakk1 vardir,, 10• Hz. Ay§e 
§6yle nakletti: "Allah'm El<;isi Muhammed (S.A.), bir giln, bana 
Usame'nin yilzilnil y1ka dedi. Ben sert bir tav1rla y1kamaga ba§lad1m. 
Peygamber elime vurdu; sonra kendisi bu i§i yapmaga ba§ladi; <;o
cugun yilzilnil y1kay1p onu optil ve nihayet §U sozil soyledi: cariyemizin 
olmamas1 ne kadar giizel bir §eydir,, 11 • "1nsan, arkada§trun dini ilze
rinedir,, 12• 

Bunlara giizel ahlaka dair olan §U hadisleri de ilave etmek yerin
de olur: "Selam, kelamdan oncedir,, 13• "Qok konu§an, <;ok yanl1§ 
yapar,, 14• "Ba§kalanrun ay1plan yerine, kendi ayib1 ile me§gul olan 
insana g1pta ederim,, 15• "Gilzel ahlak, insamn saadetindendir,, 16• 

Qocuk egitimi hakkmda Gazzali'nin dil§ilncelerine gelince: 
Gazzali, yalruz felsefe, kelam, f1kih ve tasavvufla degil, pedagoji 

ile de me§gul olmu§tur. Onun bu konuda yapt1g1 baz1 tavsiyeler, bu 
giln dahi dikkati <;ekecek kadar saglam ve kuvvetlidir. Ona gore 
<;ocuklan dogu§undan itibaren kontrol etmege ba§lamahdir. Qocu
gun kalbi dogdugu zaman her tilrlil tesirden halidir. Ona terbiye 
verecek olan ana, baba veya milrebbidir. Qocuk bereketli bir topraga 
benzer. Topraga ekilen tohum biter. Qocuga ise verilen terbiye yer
le§ir. Qocugun iyi yeti§mesinin milkafat1 veya kotil yeti§mesinin so
rumlulugu ebeveynine, milrebbisine yahut ogretmenine aittir. Bir 
<;ocugun iyi yeti§mesi i<;in a§ag1daki §artlara riayet etmek gerekir: 

I- Qocuk anne siltilyle beslenmeli; bu milmkiln degilse salih 
bir silt anne tutarak onun helal silt emmesini temin etmelidir. 

2- Bilyilyilnce silse dil§kiln olmamas1 i<;in <;ocuga beyaz elbise 
giydirmeli, renkli ve ipekli elbiselerden sakinmahdir. Bu gibi elbiseler 
daha <;ok kiz <;ocuklan i<;indir. 

10 Bak. Musnad b. Hanbal, c. IV, s. 270, MISrr 1313; lhya Ulum ad-Din, c. II, s. 217. 
11 Bak. lhya Ulum ad-Din, c. II, s. 218. 
12 Bak. Musnad b. Hanbal, c. II, s. 303,334; Sahih at-Tirmizi, c. II, s. 60. 
13 Bak. Sams ad-Din Ebi'l-Hayr Muhammed b. Abd ar-Rahr.nan as-Sahavi, al-Maka-

s1d al-Hasana, s. 488, Bagdad 1375/1956. 
14 Bak. Ayn1 eser, s. 489. 
15 Bak. Ayn1 eser, s. 489. 
16 Bak. Aym eser, s. 489. 
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3- Qocuk konu§maga ba§larken ona "Allah,, ve "bismillah,, 
demesini ogretmelidir. 

4- Yemege Allah adiyle ba§lam~.hdir. Yemekte acele etmemeli, 
ba§kalanmn lokmasma bakmaktan <;ekinmeli ve bir lokmay1 <;igneyip 
yutmadan ikinciye uzanmaktan sakmmahdir. Bundan ba§ka yemegi 
gereginden fazla yememelidir. 

5- Onu nimetlere ve ziynetlere garketmek dogru degildir. Qiin
kii biiyiidiigii zaman omriinii bunlan aramakla ge<;irir ve s1kmt1ya 
katlanamaz. 

6- 1yi bir i§ yaparsa onu miikafatland1rmah ve herkesin i<;inde 
ogmelidir. Kotii bir hareket yaparsa bir iki defa gormemezlikten 
gelmeli, aym kabahatm tekrarlanmas1 halinde "senden beklemezdim, 
bunu kimse duymasm,, gibi sozler soyliyerek ihtarda bulunmahdir. 
Qocuga kabahatinden dolay1 <;ok soz soylenirse, yiizsiiz olur ve ayru 
§eyi a<;1ktan a<;1ga yapmaga devam eder. 

7- Terbiyenin temellerinden biri onun kotii arkada§lar edin
mesine engel olmaktir. Her tiirlii fenahgm ba§I arkada§tir. Qocuk 
arkada§mm tesirinde <;abuk kahr. 0 halde onu terbiyeli <;ocuklarla 
arkada§ yapmahdir. 

8- Kaba ve <;irkin sozlere dilini ah§tlrmamah, ebeveyni bu gibi 
sozlerin ayip oldugunu ona anlatmahdir. 

g- Bir kimseden bir _§ey almamahd1r. Faziletin almakta degil, 
vermekte oldugunu, dilencilerin bir §eyi almak i<;in avu<; a<;tigm1 
soylemelidir. 

10- Onu okula gondermeli ve ilim ogrenmesini temin etmelidir. 
Qocuk ogretmenin yamna selam vererek girmeli, ders esnasmda onu 
dinlemeli ve arkada§ma biqey sormaktan <;ekinmelidir. Ogretmeni 
kendisine sert davrandigi takdirde aglamamah ve §efaat<;i aramama
hdir. 

11- Ana ve baba, <;ocugun dersi ile alakadar olmahdir. Qocugu 
devamh olarak <;ah§tlrmak da dogru degildir. Dersini bitirdikten 
sonra istirahat etmesine ve oynamasma izin vermelidir. Qocugu oyun
dan merletmek ve daima <;ah§maga yoneltmek onun zekas1ru kor
le§tirir, ruhi geli§mesini zay1flatlr. ~ayet oynamak i<;in gerekli izni 
alamazsa, bu arzusuna hileli yollarla kavu§maga <;ah§Ir. 

12- Qocuga meclislerde oturma adabm1 ogretmelidir. Misafir 
yanmda, elini <;enesine dayamas1, ayak ayak iistiine atmas1, or.Iara 
sirt <;evirmesi yahut bunlara benzer fiilierde bulunmas1 ho§ §eyler 
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degi.ldir. Biiyiiklerin soziinii kesmemeli, kendisine bir §ey sorulduk'1a 
cevap vermelidir. 

1 3- Ana ve babasmm iistiinliigii, defter ve kaleminin giizelligi 
veya ba§ka sebeplerle ogiinmemelidir. Ebeveyni ona tevazunun iyi 
§ey oldugunu anlatmahdir. 

14- Hirs1zhgm, yalan soylemenin, haram yemenin, hiyanette 
bulunmamn ve bunlara benzer diger fiillerin kotii §eyler oldugunu 
ogrenmelidir. 

15- Temyiz '1agma gelince temizlik kaidelerini ogrenmeli, namaz 
kilmaga ba§lamah ve ramazanda arasira oru'1 tutmahdir 17• 

16- Baba '1ocuguna kar§I §efkatli olmah ve fakat ciddiyet hudu
dunu a§mamahdir. Anne ise, aile reisinin soziinii tutmakta '10cuga 
ornek olmahdir. 

1 7- Qocuk ana ve baba hakkinm '10k biiyiik oldugunu ogrenmeli 18, 

onlarm '1agnsma uymah ve • onlan raz1 etmege '1ah§mahdir 19• 

~iiphesiz bu hususlarm '10cuga ogretilmesi ana ve babamn vazi
fesidir. 

Gazzali'nin fikirlerini boylece hiilasa ettikten sonra, '1ocuk egi
timi hakkmdaki kendi dii§iincelerimizi beyan edebiliriz. Ancak '1ok 
geni§ bir incelemeyi gerektiren bu konuya dair bizim burada ifade 
edecegimiz fikirler, baz1 genel miilahazalardan ve mii§ahedelerden 
ibarettir: 

Qocuklar muayyen bir ya§tan sonra her §eyi bilmek isterler ve 
akillanna gelen her §eyin nedenini bulmaga '1ah§1rlar. Bunun i'1in 
de durmadan sualler sorarlar. Ana ve babamn veya miirebbinin bu 
sorulara dogru olarak bikmadan, usanmadan cevap vermeleri gere
kir. Bu sorulara dogru ve miispet cevap ald1k'1a '1ocugun zihni geli§ir 
ve bilgisi artar. 

17 Gazzali, Kimya-}'1 Saadet'in bir yerinde (c. II, s. 339) bir hadise dayanarak ~ocuga 
7 y~mda namaz kdmasm1 o~etmeli, 13 ya§mda namaz kilmazsa onu dogmelidir diyor. 
Halbuki aym eserin b~ka bir yerinde (c. III, s. 531) ~ocuk 10 y~mda namaz kdmamakta 
urar ederse onu dogmelidir demektedir. Gazzali'nin boylece ~eli§meye dil§mesi ve 
dayagx caiz gormesi gariptir. 

18 Bu hususta §U ayet ~ok manahdxr: "Rabbin kendinden ba§kasma kulluk etmeyin, 
ana ve babaya iyi muamele edin diye hilkmetmektedir. Eger onlardan biri- veya her ikisi 
senin nezdinde ihtiyarhga ererlerse, onlara of bile deme. Onlan azarlama. Onlara gilzel 
soz soyle" (Suret al-Isra, ayet: 23). 

19 Gazzali'nin ~ocuk terbiyesi hakkmdaki dil§ilnceleri i~in bak. Ihya Uhim ad-Din, 
c. II, s. 217-218; c. III, s. 72-74; Kimya-}'1 Saadet, c. II, s. 339; c. III, s. 529-531; al-Gazzali, 
al-Munkiz Min ad-Dalal, s. 58, Suriye 1376/1956; al-Gazzali, Bidayet al-Hidaye, s. 87-89, 
M1S1r 1306; al-Gazzali, Muka§efet al-Kulub, s. 167-168, al-Matbaat al-Behiyye baskis1 
( tarihsiz). 
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Qogumuz, i;ocuk aglad1g1 zaman veya i;ocugun bir arzusuna 
engCl olmak istedigimiz zaman onu susturmak ii;in korkutma yoluna 
sapanz, bir takim muhayyel varhklar uydurarak bunlarm kabahat 
i§leyen i;ocuga kotiiliik yapacagm1 soyleriz. Evet bu gibi tehditlerle 
i;ocugun susmas1 miimkiin olur. Fakat zavalh yavru, o muhayyel var
hklan kafasmda canlandirarak huzurunu kaybeder, kotii riiyalar 
goriir ve korkak bir insan olur. 

Acaba i;ocuk bir yaramazhk yaptlg1 veya onemli bir kabahat 
i§ledigi zaman onu dogmeli miyiz? Bu soruya miispet bir cevap ver
mek giii;tiir. Zira dayak o kabahatin tekranm bir siire ii;in onlese bile, 
i;ocugun psikolojisi iizerinde fena tesir b1rakir ve onun hiri;mla§mas1-
na sebep olur. Neticede dayak sebebiyle ho§ olrmyan reaksiyonlar 
zuhur eder. Bir i;ok annelerin i;ocuklanm dogdiikleri ve yine de onlara 
sozlerini tutturamad1klan s1k s1k raslanan olaylardandir. Dayakla 
i;ocuk terbiye edilmez. Fakat dogen, kendi ofkesini tatmin etmi§ olur. 
Aym zamanda kendisine Allah tarafindan emanet edilmi§ miidafaa
s1z bir varhg1 manen ve bilfiil hirpalarm§ olur. Dayak yerine i;ocuga 
yapt1g1 hareketin veya kabahatin kotiiliikleri uygun bir dille an
lat1lmah ve ona iyi ornekler gosterilmelidir. 

Bir i;ok babalar i;ocuklan arasmdan birini digerlerine tercih 
ederler. Bu, hem adalete aykmdir, hem de diger i;ocuklarm egitimi 
iizerine fena etkiler yapar. Ana ve babamn i;ocuklanna e§it i§lem ya
parak iyi hirer ornek olmalan gerekir. Onlardan birini ister istemez 
fazla sevseler bile, bunu yerli yersiz izhar etmekten sakinmalan 
ve i;ocuklara bir §ey verirken e§itlik prensibine uymalan uygun olur. 

Oyun, i;otuklarm tabii haklandir. Qocuklarm belirli saatlerde 
oynamalan onlann bedeni ve ruhi geli§melerine yard1m eder. Qocuk 
tabiatla yani kum, toprak, agai; ve saire ile ba§ba§a kaldiki;a, iyi se
i;ilmi§ arkada§lan ile oynad1ki;a olgunla§ir, hayatl anlar ve normal 
olarak biiyiir. Qocugu daima evde tutmak, onun tembelle§mesine 
ve nisbeten cemiyete yabanc1 kalmasma sebep olur. 

Qocuklann beslenmesi de onemli bir meseledir. Ana ve babalar 
onlann g1dalan ile ilgilenmelidirler. Onlarm s1hhatlan bozuldugunda 
doktora b~ vurmahd1rlar. Qocuklara bol hari;hk vermek veya onlan 
tamamen hari;hktan mahrum etmek de mahzurludur. Qok hari;hk 
i;ocugu israfa ve hatta s1hhat ii;in zararh §eyler ahp yemege yoneltir. 
Hari;hks1z birakmak ise onun arkada§lan arasmda mahzun eder. Bu 
sebeple her aile biiti;esine. ve i;ocugun ya§ma gore ona bir miktar hari;
hk vermelidir. 
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Qocugun okuyacagi kitaplan ve seyredecegi filimleri ebeveyni
nin kontrol etmesi gereklidir. 0, filim ve kitaplann <;abuk tesirinde 
kahr. Gordiigilnil ve okudugunu tatbik etmege koyulur. AllCI, vurucu, 
k.Inc1 veya a<;1k sa<;1k filimlerden <;ocuklan korumahdir. Bunun yerine 
onlan ogretici ve ruhen geli§tirici filimlere gotiirmelidir. Yard1mc1 
ders kitaplan, zarars1z hikayeler ve resimli romanlar okumalan 
saglanmahdir. Onlara, zamanlanru faydah §eylerle ge<;irecek im
kanlar haz1rlanmahdir. 

Son olarak iizerinde duracag1m1z mesele, <;ocugun dini egiti
midir. Qocuklar heniiz <;ok kii<;iik ya§tan itibaren var olmarun nede
nini ve bu alemin nasil meydana geldigini bilmek isterler. Bunu 
onlarm sorduklan bir <;ok suallerden anl1yoruz. Onlara her §eyi 
Yaratan Allah'tir dedigimiz vakit, sorulanru daha da derinle§tirdik
leri goriiliir. Bu, §Unu gosterir ki <;ocuk dii§iinmege ba§lad1gmdan 
itibaren kendisini yaratan hakkmda bilgi ogrenmek arzusunu 
duyar. 0 halde biz onun bu tabii hakk.Iru, ondan ni<;in esirgiye
lim? ~ayet ana ve baba cahilse, <;ocugun kulaklanru hurun bilgi
lerle doldurabilir. Boylece <;ocuk ger<;ek din bilgisi yerine yanh§ 
inan<;lara ve bilgilere sahip olabilir. Bunu onlemenin tek yolu, heniiz 
okul <;agmdan itibaren, ilmi usullerle onun dine dair bilgiler ogren
mesini saglamak laz1mdir. Ger<;ek dini bilgi, <;ocugun ilme kar§l 
hevesini artmr ve onu kendine gilvenen inan<;h bir §ahsiyet yapar. 
Ozellikle dinlerin en olgunu olan 1slamiyet, ilme ve ahlaka l§lk tutan 
bir dindir. Bu oyle bir dindir ki bilenle bilmiyeni milsavi 
tutmamt§ ve ilmi be§ikten mezara kadar emretmi§tir. Vine bu 
oyle bir dindir ki Kitabmm ilk ayeti "oku,,diye nazil olmU§tUr. 0 
<;ocuklannnz1 hurafecilerin elinden kurtarmak ve gilvenilir bir hale 
halde getirmek i<;in, onlan okula gonderelim. Boylece de yavrulanm1-
z1 ger<;ek dini bilgilerle ve miispet ilimlerle egitelim. 

157 


	doc00773220210623152316_Sayfa_01_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_02_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_03_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_03_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_04_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_05_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_05_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_06_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_06_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_07_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_07_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_08_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_08_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_09_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_09_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_10_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_10_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_11_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_11_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_12_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_12_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_13_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_13_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_14_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_14_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_15_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_15_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_16_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_16_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_17_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_17_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_18_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_18_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_19_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_19_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_20_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_20_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_21_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_21_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_22_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_22_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_23_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_23_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_24_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_24_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_25_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_25_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_26_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_26_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_27_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_27_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_28_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_28_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_29_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_29_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_30_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_30_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_31_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_31_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_32_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_32_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_33_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_33_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_34_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_34_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_35_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_35_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_36_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_36_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_37_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_37_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_38_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_38_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_39_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_39_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_40_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_40_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_41_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_41_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_42_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_42_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_43_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_43_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_44_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_44_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_45_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_45_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_46_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_46_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_47_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_47_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_48_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_48_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_49_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_49_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_50_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_50_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_51_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_51_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_52_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_52_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_53_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_53_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_54_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_54_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_55_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_55_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_56_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_56_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_57_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_57_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_58_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_58_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_59_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_59_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_60_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_60_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_61_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_61_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_62_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_62_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_63_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_63_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_64_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_64_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_65_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_65_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_66_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_66_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_67_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_67_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_68_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_68_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_69_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_69_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_70_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_70_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_71_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_71_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_72_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_72_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_73_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_73_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_74_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_74_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_75_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_75_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_76_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_76_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_77_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_77_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_78_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_78_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_79_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_79_2R
	doc00773220210623152316_Sayfa_80_1L
	doc00773220210623152316_Sayfa_80_2R

