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EN ÇOK NEYE SEVĠNĠYORUM?
Öğrenip Tanıdığımda En çok Sevindiklerimi Söyleyeyim mi?
“Dünyâya Geldiğimde
En Çok Allahı (CC), Kur‟an‟ı Ve Peygamberimizi
Tanıdığıma Seviniyorum”
Musâ (AS®) benim kardeşimdir, ben sizden ona daha
çok yakınım. Onun sünnetini sürdürmek sizden daha çok bana lâyıktır.”
Hz. Huhammed

Özgünlük
Belki dikkatlerinizi çekmiĢtir. Herhangi bir açık oturum
tartıĢmasına katılanların her birinin fikri diğerlerinden farklıdır.
Başka bir ifâdeyle, oturumdaki kiĢilerin fikirlerinin her biri genel
olarak özgündür, yâni orijinaldir. TartıĢmalar genel olarak bu
özgün fikirlerin çarpıĢtırılmasına dayanır. Amaç gerçek fikrin yâni
“doğrunun” ortaya çıkmasıdır. Çünkü kıvılcımın çarpıĢan çelik
kılıçlardan çıkması gibi, gerçekler de tartışılan, özgün fikirlerden
ortaya çıkar.
Bir an için tartıĢmaya katılanların herbirinin, aynı fikirde
olduklarını düşününüz. Bu demektir ki tartıĢmaya katılanların her
birinin kendilerine mahsus, değişik özgün fikirleri yoktur. Böyle
bir durumda hiç tartıĢma olur mu? Aynı fikirde olanlar neyi
tartışacaklardır ki? O zaman bir kiĢi çağrılır, konuĢturulur, iş
biter. Doğrular, yanlıĢlar da hep bu konuĢma içinde âdetâ saklı
kalır.
®

A.S. kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.

Buradan Ģu sonucu çıkarabiliriz:
Bir toplumun fertleri arasında fikir ayrılıkları açısından iki
durum söz konusu olur:
Birincisi o toplumun çoğunluğu, gerçeklere yaklaşmıştır. O
toplum huzûru bulmuĢtur. Böyle bir toplumun gerek refah ve
gerekse insânî değerleri, yeteri kadar yerleşmiş olup, insanlar
hayatlarından memnun ve mutludurlar. Osmanlı‟nın yükselme
devrinin bu durumda olduğu söylenebilir.
Bu seviyeye gelmiĢ bir toplum, böyle uzun süre devam
edemez. Dünyâda böyle hiç bir derdi olmayan ve uzun süre
yaĢayan bir toplumu bulmak mümkün değildir. Târih göstermiştir
ki, refâha ve huzurâ kavuĢan toplumlar, değişen dünyâ
gerçeklerini tartışıp irdelemeyi terk ederek, eğlence, uyuĢukluk ve
rahatlık rehâvetine daldıkları için, kısa zamanda yıkılmışlardır.
Osmanlı Devleti, bunun tipik bir örneğidir; kendi
idâresindeki milletlere her ne kadar uzun yıllar rahatlık sunmuĢ ise
de, bu refâh ve huzur içinde, son yüz yıllarında dünyâda bilim ve
teknikteki geliĢmeleri tâkip edip, incelemeyi, tartışmayı, gerekli
tedbirleri almayı ihmal etmiş, bu yüzden de yıkılmıĢtır. Hâlbuki
bizim Kültürümüz, aslında hep hareketli ve özgün fikirlere
dayandırılmıştır. Kültürümüz‟ün bu özelliklerinin terk edilmesi,
çöküĢün baĢlangıcı sayılır.
Ġkinci durumda, söz konusu toplum huzursuzdur. Bu
huzursuzluk, gerek refah ve gerekse insânî değerlerin
yetersizliğinden kaynaklanır. Bu da fikir ayrılıklarının çokluğunu
doğurur. Böyle bir toplum, çeşitli özgün fikirleri tartışmazsa,
gerçeklere, refâha ve huzurâ yaklaĢamaz, belki de yıkılır. Nitekim
eski Rusya‟nın yıkılmasının temel nedenlerinden birisi,
Komünizm‟in sıkı baskısı altında, özgür fikirlerin ifâde
edilememesiydi.
Günümüzde huzurlu bir toplum hemen hemen yok gibidir.
Bu yüzden her gün her konuda, yüzlerce tartıĢmanın yapıldığına

Ģâhit oluyoruz. Bu tartıĢmalarda, iĢte bu anlatılan sebepler
yüzünden özgün düĢüncelerin önemi çok büyüktür.
Özgünlüğe bugün orijinallik deniyor.
Günümüz, örijinallik devridir. Bugün her sahâda orijinallik
aranıyor. DeğiĢik fikri, değiĢik iĢi, değiĢik davranıĢı olmayan
hissedilmiyor, duyulmuyor artık... Bunların varlıklarıyla
yoklukları bir gibidir… Her ne olursa olsun, sonuç Ģudur ki,
orijinalliğin sürdüğü her iĢ, fikir, topluluk ya da devlet dâimâ
varlığını ve önemini sürdürmektedir.
Günümüzde bilimsel olarak da ortaya çıkmıĢtır ki Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz, mevcut ölçüler içinde en
orijinal olanıdır. Müslümanların geri ve pasif kalmalarının tek
sebebi, İslâm Ve Kültürümüz‟ün inşalara, bilinçli olarak
öğretilmemesidir. Vatan Ve Milletimiz‟in de özellikle son yüzyılı,
Halkımızın İslâm Ve Kültürümüz‟ü öğrenmemesi ve / veyâ
Halkımıza öğretilmemesi için, bilinçli olarak, alınan insanlık dıĢı
hâinliklerle dopdoludur.
Ama bu gün Yeni Türkiye‟de Müslümanlar bu tuzağı yeni
keĢfediyor…
Dinimiz‟deki Orijinallik
Ġnceleyiniz, siz de göreceksiniz ki, bizim Kültürümüz‟ün her
bir öğesi, kendine has ve orijinaldir. Buna Ġslâm‟ın esaslarından
baĢlayabilirsiniz.
Ġslâm‟da her bir esas, orijinal olarak tesis edilmiĢtir.
Orijinalliğinin temel özelliği de, insan tabiatına uygun olması
yâni doğal olmasıdır. Örneğin, bir gün bir Yahûdi cemaati
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e gelmiĢ, Musâ (AS)‟ın

14.05.2009 târihinde akĢam haberlerinde doğuda Atatürk‟ün büstünü boynuzu ile kıran bir ineğin
orijinallik kazanmasıyla fiyatının üç misline çıktığı ve kendisine duyulan ilginin arttığı bildiriliyordu.

getirdiği din olarak biz dinimizin gereğince, her yıl Muharrem
ayının 10. günü oruç tutarız demiĢler. Bunun üzerine
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz onlara, “Musâ (AS®) benim
kardeşimdir, ben sizden ona daha çok yakınım. Onun sünnetini
sürdürmek sizden daha çok bana lâyıktır.”cevâbını vermiĢtir.
Musâ (AS)‟ın sünnetini yaĢatmak için, Muharrem ayında
oruç tutmaya başlayan, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
ümmetinin Yahûdilere benzememesi için de Müslümanlara ancak
Muharrem ayının sâdece 10. günü değil, özgünlük-orijinallik
olması için, 9, 10 ve 11. günlerinde oruçlu olmalarını tavsiye
etmiĢtir.
Tek tanrılı dinlerin her birinde namaz ibâdeti vardır. Musâ
(AS)‟ın Şerîati‟nde, günde 50 vakit namaz kılmak Ģarttı. Onlar
namaz kılarken, „kâdede‟ el parmaklarını yan yana birleĢtirdikleri
için, yine Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, özgünlük (orijinallik)
için, Müslümanlara „kâdede‟ el parmaklarını açmalarını
söylemiĢtir.
Orijinallik Kültürümüz‟ün esaslarından biri olduğu için,
buna Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟den sonra da uyulmuştur.
Bir gün Hz. Ömer (RA), tıraş olmuş bir çocuk görmüş… Bu tıraĢ,
“alabuluz” adını taşıyan ve o devirde Hıristiyan âdeti olan bir
tıraş şekli olduğu için, Hz. Ömer(RA), çocuğun babasını hemen
çağırtarak ona Ģu emri vermiĢtir: “Çocuğun başını hemen sıfıra
vurdur.“ ġüphesiz Hz. Ömer‟in bu titizliği bir Müslüman‟ın
baĢkalarına benzememesi, orijinal olması, gerektiğinden gelen bir
ciddiyetti.
Kültürümüz‟deki Orijinallik
Daha sonraki devirlerde kurulan Türk ve Ġslâm
devletlerinde de, özellikle örnek vermek gerekirse, Osmanlı
devletinde san‟at ve mîmâriden tutun da askerî, sosyal ve idârî
sistemine kadar her şeyi özel ve orijinaldi.


®

SAV kısaltması, „Sallalâhü Aleyhi ve Selem-Allah‟ın (CC) rahmeti onun üzerine olsun‟ demektir.
AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.

Mîmar Sinan‟ın eserlerini bir düĢününüz! Dünyânın onlar
hakkındaki hayranlıkları hâlâ devam etmektedir. ABD'deki
Harvard Üniversitesi'nden Peter Lu ile Princeton Üniversitesi'nden
Paul Steinhardt adlı araĢtırmacılar, Batı'nın 30 yıl önce keşfettiği,
geometrik bir sistemin, Bursa‟nın Yeşil Câmisi gibi pek çok câmi
ve medreselerinde, Ġslâm bilim adamları tarafından, zamânımızdan
500 yıl önce kullanıldığını ortaya çıkarmışlardır. Bunlar birer
orijinallik değil de nedir?
Kültürümüzde daha yüzlerce orijinallikler vardır.
ĠĢte günümüzde insanlık gele gele bu orijinallikte karar
kılmıĢtır. Günümüzde özgün olmayan hiçbir yazınızı hiçbir
dergide bastıramazsınız. Özgün olmayan hiçbir işiniz takdir
toplayamaz. Özgün olmayan hiçbir fikriniz için dinleyici
bulamazsınız. Özgünlük (orijinallik), geleceği deĢeleyen bir burgu
gibi olmuĢtur.
Özgün (orijinal) olursanız ilerler, özgün olursanız yükselir,
özgün olursanız dâimâ zirvede ve gündemde kalırsınız. Bu
yüzdendir ki, Kültürümüzün kaynağı olan dinimiz, her nerede ve
her ne işte olunursa olunsun, dâimâ bir numaralı olmayı, güdülen
değil güden, idâre edilen değil idâre eden, emir alan değil emir
veren, kaybeden değil kazanan olmayı emretmektedir.
Ancak özgünlüğün tek Ģartı gerçeklik ve doğruluktan
ayrılmamaktır. BaĢka bir ifâdeyle her bir özgünlüğün Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in içinde kalması Ģarttır.
Ama günümüzde bu ölçüyü de kökten bozmuĢlardır. Hele
öyle bir nesil türemiĢtir ki bu zihniyet, Üstün İslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟i tahrif etmeyi özgünlük saymaktadır. Bu
Ģekilde ortaya çıkmıĢ o kadar hoca müsveddesi var ki, aklınız
durur!
Zillet ve AĢağılık Duygusu
Eğer bir Müslüman ülkesinde bir numaralı pozisyonda,
başka milletlerin, başka kültürlerin insanları varsa, orada ikinci

pozisyonda bulunan Müslümanların hâllerini dinimiz “zillet”
olarak vasıflandırmaktadır.
Zillet durumuna düĢen Müslümanların çoğu bireylerinde,
zamanla içinde bulundukları duruma genellikle bir alışkanlık ve
uyum meydana gelir. Bu duruma gelmiĢ bir insanda tepkiler artık
sönmüĢtür. Bu durum zamanla „nötür‟ün de ilerisine gidebilir.
Böyle durumlardaki Müslümanların çoğu, içinde bulundukları
durumları methetmeye, durumlarını korumak için birinci
pozisyondaki insanlara yaranma yolları aramaya, sözün kısası
yağcılık yapmaya baĢlarlar. Sonunda, kendi özgün fikir ve
değerleri yerine, baĢkasının fikir ve değerleri yerleĢir. Bunun daha
ilerisi olarak onlar öyle bir duruma gelirler ki, kendi özgün fikir ve
değerlerinden bahsetmek için artık cesâretleri de kalmaz.
Çünkü bütün varlıklarında artık baĢkasının özgün fikir ve
değerleri vardır. O derece ki, artık bundan sonra o kiĢiler,
başkalarının bu kültür hegemonyası altında kendi özgün fikir ve
değerlerinden utanır durumda, buna karĢılık baĢkasının özgün
fikir ve değerlerini baĢ tacı etme durumundadırlar. Böyle
Müslümanların içinde bulundukları ruh hâllerine, bilimsel olarak
aşağılık duygusu ya da aşağılık kompleksi denmektedir.
BaĢkalarında bulunan kaynak, âdet ve değerleri överek, sâhip
olduklarını görmezden gelmek ya da geçmiĢini bilmeden hep
birilerinden medet ummak da aĢağılık duygusudur.
Bundan sonra aĢağılık duygusu içindeki böyle kiĢilerden,
artık kendi kültür değerlerinin bugünkü modern dünyâda yeri
olmadığını yaymaktan başka, bir Ģey beklenemez. YaĢayıĢ, inanıĢ,
âdet ve konuĢmaları baĢta olmak üzere, onlar her Ģeylerini
dıĢarıdan ithal edilmiĢ değerlere benzetmeye çalıĢırlar.
Günümüzde Memleketimiz‟de aydın geçinen bâzı insanların
içinde bulundukları durum, aynen budur1. Bugün bunların
örnekleri, her tarafta doludur.
1
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf, En Son EriĢim Târihi, 13.01.2014.

Sonuç
Bugün Dünyâ‟da mevcut olan din ve kültürler arasında, hiç
kusursuz ve en gerçek din ve kültür, İslâm dini Ve bizim
Kültürümüz‟dür. Dolayısıyla İslâm Ve Kültürümüz Ve / Veyâ
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz orijinaldir.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün Ve / Veyâ Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in bu yegâneliği aynı zamanda, bu değer ve
ölçülerimizin insanın fıtratına yânî insanın yapısına, daha doğrusu
bugünkü lisanla söylemek gerekirse, insanın doğasına ya da
tabiatına yüzde yüz uyum içinde olmasından ileri gelmektedir.
Meselâ tahrif olmuş bugünkü Hristiyanlıkta yıkanmak günah
sayıldığı hâlde, bizim Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimize göre, “Temizlik îmanın yarısıdır.”
BaĢka bir örnek daha verelim: Hristiyanlıkta her doğan
çocuğun günahkâr olarak doğduğu kabul edilirken, yine Üstün
İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre, hangi din ve kültürden
olursa olsun yeni doğan her çocuk, günahsız ve temizdir. Aynı
zamanda bu çocuklar, İslâm fıtratı yâni İslâm doğası üzerine
Dünyâ‟ya gelirler.
Ġslâmî Dini‟nin bu doğal özellikleri arasındaki ortak payda
ise sevgi‟dir. Biliyorsunuz ki Mûsa (AS)‟ma Rûhullah, Ġsâ
(AS)‟ma Kelîmullah; Peygamberimiz (SAV) Efendimize
“Habibullah” deniyor… Nitekim Allah‟ın (CC) da Peygamberimiz
(SAV)‟me “Habibibim Muhammed-“Sevgilim” Muhammed”
dediğini de biliyorsunuzdur. ĠĢte bu nitelemeler, kültürlere de birer
temel taĢı ve / veyâ birer ortak payda olarak yansıdığı için Ġslâm,
bizim Kültürümüz‟ün temel özelliklerinden birisi olarak, bir Sevgi
Dini‟dir.
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟de „benlik‟ de
yoktur. Ġslâm‟a göre, „benlik‟ şeytandandır / Ģeytânî bir sıfattır.
Dolayısıyla, Ġslâm Ve Kültürümüz‟de „biz‟ kavramı hâkimdir.
Diğer kültürlerde, meselâ Batı kültüründe hâkim olan ise, “ben”
kavramıdır. Öyle ki Batıda örneğin baba ve oğlu bir lokantada

birlikte yemek yeseler, benliğin bir yansıması olarak, baba ve
oğlu yediklerinin parasını ayrı ayrı öderler.
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟de,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in hadîsine göre, “Vatan
sevgisi îmandandır”. Bu yüzdendir ki Ģehitlik, İslâm Ve
Kültürümüz‟de, gıpta edilecek en üstün derecelerden birisidir.
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟de göre,
“Büyüklerini saymayan ve küçüklerini sevmeyen bizden değildir”
hadîsi esastır.
SaymıĢ olduğum bu özellikler, İslâm Ve Kültürümüz‟ün
olmazsa olmaz olan, orijinallikleri içinde bulunmaktadır.
Son söz olarak diyebiliriz ki, gelmiĢ ve geçmiĢ insanların en
üstünü ve en Ģereflisi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa
(SAV)‟dir2. Allah‟ın (CC) onunla göndermiĢ olduğu Kur‟an ise,
orijinal olmanın çok çok ötesinde, mûcize bir kitaptır.
1970‟li yıllarda beri bilimsel olarak yapmıĢ / yapmakta
olduğum araĢtırmalarım sonunda varmıĢ olduğum ve beni
rahatlatan Ģu sonucu, her zaman ve her yerde, artık tereddüt
etmede ifâde ediyorum. Diyorum ki, “Şu Dünyâ‟da en çok
Kur‟an‟ı ve Peygamberimizi tanıdığıma seviniyorum”
ġimdi bana düĢen ne biliyor musunuz? Hayatta en çok
tanıdığıma sevindiğim evrensel bilgilerin bu en gerçek kaynakları
olan Kur‟an‟ı ve Peygamberimiz (SAV)‟i en güzel sözlerle
herkese tanıtmaktır!

Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların GelmiĢ GeçmiĢ Ġnsanların En Üstünü Ve En ġerefli Ġnsanı
Ġçin Söyledikleri Sözler
http://mtemiz.com/bilim/YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20GELMĠġ%20GEÇ
MĠġ%20ĠNSANLARIN%20EN%20ÜSTÜNÜ%20VE%20EN%20ġEREFLĠ%20ĠNSANI%20ĠÇĠN%20SÖYLEDĠ
KLERĠ%20SÖZLER.pdf
2

EVRENSEL
BĠLGĠNĠN EN GERÇEK KAYNAĞI
GiriĢ
Kur‟an‟ı küçüklüğümden beri biliyordum. Ama tahsilimiz,
hep Batı ve Batılı özlemi içinde geçtiği için değerini bilmiyordum.
Bir münâsebetle, Kur‟an‟ın önemi hakkında, yine ecnebilerin
ağızlarından çıkan bâzı sözlerin dikkatimi çekmesi nedeniyle,
bundan 10-15 yıl önce ilk kez, Elmalılı Muhammed Hamdi
Yazır‟ın Kur‟an'ı Kerîm Tefsiri‟ni sabırla not tutarak inceleyince o
zaman, “Ey Vah! Ömrüm boşa geçmiş…” diyerek câhillik içinde
geçen geçmiĢim için çok üzülmüĢtüm. ĠĢte ondan sonra Üstün
Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü meĢgalemin ilk sırasına almıĢ
bulunuyorum3.
Bu ÇalıĢmada Faydalanılan Bâzı Web Sayfalarının Elektronik Adresleri:
http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html
http://tekke.blogcu.com/kur-an-i-ker-m-hakkinda-ne-dediler/1237416#,
http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamartine-gaston-karr-edouard.html
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerimhakkinda-soylenmis-sozler.html
http://dergi.irfanmektebi.com/2007/10/kuran-hakkinda-ne-dediler/
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bilim-adamlarinin-kuran-icin-soyledikleri.9352/
http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/kurani-kerim/batili-dusunurler-kuran-icin-ne-dediler
http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html
http://alperensaka.tr.gg/KURANININ--Oe-ZELL%26%23304%3BKLER%26%23304%3B.htm
http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-nesoylediler.html
http://tr.docdat.com/docs/index-116566.html?page=2
http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html
http://tayramehmet.tr.gg/Kuran-okuman%26%23305%3Bn-fazileti.htm
https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055
https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055
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Vasat ve normal Müslüman halkımıza Kur‟an‟ın önemini
anlatmaya gerek var mı bilmiyorum? Hedef okuyucu olarak, ilk
zamanlarımdaki kendim gibi, Batı ve Batılı özlemi içinde olan
tahsilli Kültür câhili kardeşlerimizi seçmiş olduğum için, burada
Kur‟an‟ın önemini de Batılı bilim adamı ve meĢhurların sözleri
üzerinden ele almayı onlar için daha faydalı ve uygun görmüĢ
bulunuyorum4.
Ancak bunların sözleri, Kur‟an‟ın önemini hakkındadır.
Yoksa Kur‟an hakkındaki îtikadî sözlerinin önemi yoktur. Meselâ
bu meĢhurlardan birisi, Kur‟an için „Muhammed‟in yazdığı kitap‟
diye bahsetse, biz Müslümanlar îtikadî açıdan buna inanamayız.
Biz biliriz ki, Kur‟an Muhammed (SAV) Efendimiz‟in yazdığı
bir kitap değil, fakat Allah‟ın (CC) kelamıdır.
H. G. Wels:
“İslâm dünyâda gerçekleşmiş olan en genel en canlı ve en
dürüst siyâsal düşüncedir. İnsanlığa herhangi bir düzenden
kıyaslanmayacak derecede daha iyi hayat şartları sunuyordu…”
“İslâm‟ın kendisinin de gerilemesi ancak insanların onun
temsilcilerinin dürüstlüğüne olan inançlarını kaybettikten sonra
ortaya çıkar (H. G. Wels: Dünya Tarihi s. 346)5.”

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=49623&st=20
http://www.ezelinur.com/forum/profil/vedat/1635;area=showposts;sa=topics;start=30
http://forum.memurlar.net/konu/1334944/
http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kur‟an-Bir-Mucizedir-2
https://www.facebook.com/islamisayfatanitimvedestek/posts/367546276658134
http://www.islam.info.tr/showthread.php?27204-Kur‟ân-hakkında-ne-dediler
https://www.facebook.com/permalink.php?id=202604453200529&story_fbid=324286904365616
http://www.gulmedine.com/kuran-bilgileri-ve-notlari/600/
http://www.yorumla.net/konu/kuran-hakkinda-batililar-ne-dediler.817259/
http://omerlutfiersoz.blogcu.com/batili-bazi-bilginlerin-islam-a-kuran-a-ve-peygamber/4427943
http://alperensaka.tr.gg/KURANININ--Oe-ZELL%26%23304%3BKLER%26%23304%3B.htm
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html
http://www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm
4
Temiz, M., Diplomalı Câhillerin UyanıĢ Farkındalığına GiriĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.docx, En Son EriĢim
Târihi, 01.02.2014.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
5
Anonim, Kur‟an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html, En Son EriĢim
Târihi: 24.01.2014.

H. G. Wels

Goethe:
“Kur‟an‟ın içinde pek çok tekrarlar vardır. Onu
okuduğumuz zaman, bu tekrarlar bizi usandıracak sanılıyor.
Fakat biraz sonra, bu kitap bizi kendisine çekiyor. Bizi hayranlığa
ve sonunda, büyük saygı ve hürmete götürüyor6.”

Alman Şâir ve Yazar Johann Wolfgang von Goethe:

6
Goethe (1749-1832). West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı) adlı eserinden… Garplı âlimlerin
Kur'an hayranlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607,
En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

Prof. Edouard Monté:
“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve
inandırıcı ve başka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil
ile anlatan kitap, Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir7.”
Dr. Maurice:
“Kur‟ân‟ı Kerîm insanlığa hediye edilen din kitaplarının en
güzelidir8.”
Gaston Karr:
“İslâm Dini‟nin kaynağı olan Kur‟an‟da, dünyâ
medeniyetinin dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar
ki, bugün bizim medeniyetimizin Kur‟ân‟ı Kerîm„in bildirdiği
temel hükümler üzerine kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır9.”
Beoworth-Smith:
“Kur‟an, üslup temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat
mûcizesidir10.”
Marmaduke Pisthali:
“Kur‟an, en taklit olunmaz bir ahenk, en sağlam bir ifâde!
İnsanları ağlamaya veyâ sonsuz sevgi ve aşka sevk eden bir
kudret11!”
7
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
8
Dr. Maurice, Kur‟ân-ı Kerîm Hakkında Ne Dediler?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tekke.blogcu.com/kur-an-i-ker-m-hakkinda-ne-dediler/1237416#, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
9
Gaston Karr, Ġslâm Hakkında…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamartine-gaston-karr-edouard.html, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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Goethe (1749-1832). West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı) adlı eserinden… Garplı âlimlerin
Kur'an hayranlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607,
En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
11
DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

Gibbon:
“Kur‟ân‟ı Kerîm, Allah‟ın birliğini ispat eden en büyük
eserdir12.”
Napolyon Bonapat:
“Öyle zannediyorum ki, yakında bütün dünyânın aklı
başında kültürlü insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet
kurmak ve bu hükümeti Kur‟ân‟ı Kerîm‟de yazılı olan esaslara
göre idâre etmek imkânını bulacağım. Ancak, Kur‟an‟da yazılı
olan esasların doğruluğuna inanıyorum. Bunlar, insanları
bahtiyarlığa götürecektir13.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okudukça, onun sıradan bir edebî eser
olmadığını hemen hissedersiniz.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm, kalpten gelen ve diğer bütün kalplere
hemen nüfûz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler, bu muazzam
eser yanında, çok sönük kalır.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟in göze çarpan ilk karakteri, onun doğru
ve mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence
Kur‟ân‟ı Kerîm‟in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer
birçok meziyetlere de yol açmaktadır14.”

Napolyon Bonapat
12
DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
13
Fransa imparatoru birinci Napoléon (Napolyon) (1769-1821), Merak Ettiğiniz Bütün Dini Konular,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4903, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
14
Dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan Ġskoçyalı Thomas Carlyle (1795-1881), bir
konferansından…

Tony Blair:
“Eğer Kur‟ân‟ı okursanız çok açık bir kitap olduğunu
göreceksiniz... İnsanlığa rehberlik eden sevgi ve berâberlik
kavramlarını çok iyi açıklıyor.”
“Kur‟an'ı dilimize tercüme edilmiş hâli ile okudum. İslâm
hakkında eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum.
Kur‟an hakkında daha önce bilmediğim ve Hıristiyanları da çok
ilgilendirdiğini düşündüğüm pek çok şeyi öğrendim.”

Tony Blair

Bill Clinton:
“İmam'ın Kur‟an'dan okuduğu bölümde, Allah'ın insanları
birbirleri ile çatışmaları için değil, tanışmaları için farklı ırklarda
yarattığı bildiriliyordu. Bence bu çok etkileyici… Tevrat'ta
insanların yabancılara yüz çevirmemelerini, bunun Yüce Tanrı'ya
yüz çevirmek gibi olacağı anlatılır.”
“İncil'de ise insanlara, komşularına iyi davranmaları
söylenir. Ancak Kur‟an'da Allah'ın milletleri ve ırkları birbirlerini

Tony Blair, Kur‟ân-ı Kerîm Hakkında SöylenmiĢ Sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

tanısınlar, düşüncelerini paylaşsınlar diye yaratmış olduğunun
belirtilmesi bence muhteşem bir şey...”
“Şunu söylememe izin verin… Bence, dünyânın İslâm'dan
öğreneceği çok fazla şey var. Dünyâda her dört insandan biri
Müslüman… Amerikalılar üniversitelerde ve liselerde İslâm'ı
öğreniyorlar.”
“Benim de kızım lise öğrencisi iken İslâm târihi dersi almış
ve Kur‟ân‟ın büyük bölümünü okumuştu. Hattâ okuldan geldikten
sonra bizleri de bu konuda eğitiyor ve bize sorular soruyordu.”
“Sizlerden bir kez daha bu ülke insanlarının sizin dininizi,
ibâdetlerinizi, geleneklerinizi daha iyi anlamaları için kendinizi,
dininizin değerlerini ve insanlığa sağladığı katkıları onlara
anlatmanızı ricâ ediyorum.”
“Kur‟an'da insanlara, kendilerine nasıl davranılmasını
istiyorlarsa başkalarına da öyle davranmaları gerektiği
bildirilmiştir15.”

Bill Clinton

15
Amerika Eski BaĢkanı Bill Clinton‟ın, Beyaz Saray'daki son yılında Ramazan Bayramı'nda
Müslümanları kabul edip Kuran âyetleri okunarak baĢlanan toplantıda yaptığı konuĢmadan…,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html

Prens Bismarck:
“Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah
tarafından gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve
detaylı olarak inceledimse de, bozulmuş oldukları için,
hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere
ilişkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî kitaplara ilişkin bu
kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile temin
edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur'ân'ı, bu görüşten çok uzaktır.
Ben, Kur'ân'ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük
derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında insanlığın
gelişmelerinde her açıdan çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düşmanları, Kur'ân‟ın Muhammed
tarafından yazılan bir kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en
mükemmel, hattâ en gelişmiş bir beyinden, böyle hârika bir eserin
meydana geldiğini ileri sürmek, gerçeklere göz kapayarak, kin ve
garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da ilim, bilim ahlâkı ve
insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben şunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir
kuvvettir. Allah tarafından böyle ikinci bir insanın daha
yaratılması ihtimâli yoktur.
Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey
Muhammed…”
“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep olduğun ve
insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet
âlemine ilişkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin
olduğunu inkâr etmek, boş işlerle uğramak kadar gülünçtür.”

“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ
görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve
hürmetle eğiliyorum16.”

Prens Bismarck

DüĢünür Dr. Johnson:
“Kur'ân şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup
olmadığını ayırt etmek zordur. Kur'ân, şiirden daha yüksek bir
şeydir. Bununla berâber Kur‟ân ne târihtir, hâl tercümesidir. O,
İsâ (AS)‟ın dağda söylediği öğüt ve nasihat gibi bir manzum eser
değildir17. Hattâ Kur'ân, ne Buda'nın telkînâtı, ne mantık kitabı,
ne de Eflâtun'un herkese yaydığı nasihatler gibidir.”

16
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGA
MBER%C4%B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
17
Anonim, Kur‟ân hakkında ne dediler?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dergi.irfanmektebi.com/2007/10/kuran-hakkinda-ne-dediler/, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.

“Bu, bir Peygamber'in sesidir. Öyle bir ses ki, O‟nu, bütün
dünyâ dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde,
devletlerde çınlar18,19.”
Papaz Rodwell:
“Kur‟an, Arabistan‟ın basit bedevîlerini öyle bir değişime
uğratmıştır ki, bunların âdetâ meşhur olduklarını zannedersiniz.
Kur‟an putperestliği imhâ ederek; Allah‟ın (CC) vahdâniyet
akîdesini tesis edip; cinlere, perilere, taşlara ibâdeti kaldırıp;
çocukları diri diri gömmek gibi vahşî âdetleri izâleyle; hurafeleri
ve çok evliliği kaldırmakla, bütün Araplara İlâhî lütuf ve nîmet
olmuştur.”
“Kur‟ân bütün Kâinat‟ı yaratan, gizli ve açık her şeyi bilen
Kadîr-i Mutlak sıfatıyla kudret ve azâmet sâhibi Allah‟ı (CC)
tasdik edip yücelttiğinden, her övgüye şayandır. Kur‟an‟ın ifâdesi
veciz ve mücmel (öz ve mânası çok) olmakla berâber, en derin
hakîkati, en kuvvetli ve mühim hikmeti bildiren (takrir eden)
kelimeler ile söylemiştir. Kur‟an‟ın esaslarıyladır ki, Füsdat,
Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hıristiyan Avrupa‟yı titreten bir
azâmet ve haşmete erişmişlerdir20.”
Kur‟an‟ı Tercüme Eden DüĢünür Corselle:
“Kur‟an, Arapça‟nın en mükemmel ve pek sağlam bir
eseridir. Bir insan kalemi, bu mûcizevî eseri vücûda getiremez.
Kur‟ân, zâtıyla daimî bir mûcizedir. Hem öyle bir mûcize ki,
ölüleri diriltmekten daha yüksektir.”
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Künfeyekun, Bilim Adamlarının Kuran için Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bilim-adamlarinin-kuran-icin-soyledikleri.9352/, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
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http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/kurani-kerim/batili-dusunurler-kuran-icin-ne-dediler, En Son EriĢim
Târihi: 23.01.2014.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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Anonim, Kur‟an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html, En Son EriĢim
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“Bu mukaddes kitabın tâ kendisi, kaynağının semâvî
olduğunu ispata kâfidir. Arabistan‟ın çıplak ve kısır çöllerini
aydınlatan, şâir ve hatiplere meydan okuyan Kur‟an, bir âyetine
bir benzer istemiş; hiçbir kimse bu meydan okumaya karşı
gelememişti21.”
Ġngiliz Eğitim ve Târihçisi Edward Gibbon:
Ġngiliz Târihçisi Edward Gibbon, “Roma Ġmparatorluğu‟nun
ÇöküĢü” adlı eserinde diyor ki:
“Ganj Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki memleketler,
Kur‟an‟ı, bir anayasa ve Şerîat‟a dâir hayâtın rûhu olarak
tanımışlardır. Kur‟an‟ın nazârında, ezici bir hükümdarla, zavallı
bir fakir arasında fark yoktur. Kur‟an, bu gibi esaslar üzerinde
öyle kânunlar vücûda getirmiştir ki, dünyâda bir benzeri
yoktur22.”
“İlim ve hikmet kavramış bir dimağa mâlik olan bir
muvahhid, Allah‟ın birliğini tanıyan, bir din adamı, İslâm
Dini‟nin hükümlerini kabul etmekte hiç tereddüt etmez.
Müslümanlık belki bugünkü fikrî inkişaflarımızın seviyesinden
daha üstün ve yüksek bir dindir23.”

Edward Gibbon
21
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Batılı Felsefeci MüsteĢrik Sedio:
“Kur'an, insanlara Allah‟ın (CC) hukûkunu tanıtmış,
mahlûkatın yaratıcısından ne bekleyeceğini ve yaratıcısıyla
münâsebetini en açık şekilde öğretmiştir. Kur'an, ahlâk ve
felsefenin bütün esaslarını içine alır.”
“Fazîlet ve rezâlet, hayır ve şer, eşyânın hakîki mâhiyeti,
kısaca her konu Kur‟an'da ifâde edilmiştir. Hikmet ve felsefenin
esâsı olan adâlet ve eşitliği öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi,
fazîletli olmayı öğreten esaslar, bunların hepsi Kur‟an'da vardır.
Kur'an, insanı iktisat ve orta yola sevk eder, sapkınlıktan korur,
ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, yüksek ahlâkın nûruna
ulaştırır, insanın kusurlarını, hatâlarını yüceliğe ve olgunluğa
çevirir24.”
Georgetown Üniversitesi tıbbî Embriyoloji Doçenti
Gerald C. Goeringer:
“Bazı Kur‟an âyetleri, hücre karışımından organların
yaratılışına kadar insan gelişiminin son derece kapsamlı tanımını
yapar. Aşamaları, terminolojisi ve açıklaması ile insan gelişiminin
böylesine açık ve eksiksiz kaydı daha önce var olmamıştı.
Hepsinde olmasa bile, çoğu durumda bu açıklama, geleneksel
bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve insan cenini
gelişiminin pek çok aşamasını yüzyıllar öncesinden
bildirmektedir25.”
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Gerald C. Goeringer

Batılı Bilgin Jochahim Durulph:
“İslâmiyet‟in şimdiye kadar Avrupa yazarlarından
hiçbirinin nazar-ı dikkatini çekmeyen bir safhâsını bahis konusu
etmek istiyorum. İslâmiyet‟in bu safhâsı, onun sıhhatini muhâfaza
için vukûbulan emirleridir. Evvelâ şunu îtiraf etmek lâzımdır:
Kur´an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplardan üstündür.”
“Kur‟an‟ın târif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kâideleri
nazar-ı dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sâyesinde bütün
dünyânın bâzı kısımlarıyla, haşerât mahşeri olan Asya´nın, müthiş
bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezâfetî,
temizliği, nezâheti bütün sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr
mikropları imhâ etmiştir26.”

Jochahim Durulph
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Alman Filozofu Johon Jacobreisi:
“Biraz Arapça öğrenen bâzı kimseler, Kur‟an ile istihzâya
kalkışıyor. Fakat bunlar Kur‟an‟ın tesirli, fasih ve inananları
elektrikleyen okunuşunu dinlemiş olsalar, Hz. Muhammed
(SAV)‟in ashâbına Kur‟an anlatırken kullandığı, akıllara hayret
verici lisanı duysalar, Allah‟ın (CC) huzûrunda secdeye
kapanırlar ve hepsi de „Ya Resûlâllah! Bizim elimizden tut ve bizi
senin ümmetine dâhil olmak şerefinden mahrum etme, derlerdi27.
Ġngiliz Bilgini H. Leider:
“İslâm çocukları, tahsillerine Kur'an ile başlıyorlardı.
Çünkü Kur'an bütün din ve dünyâ fazîletlerinin kaynağıdır. Fakat
bu mekteplerin yanlarında yine Kur'an'ın ilhlâmıyla Felsefe ve
Hikmet dersleri okunan medreseler vardı, sonradan bu medreseler
üniversite olmuştur. Bundan dolayıdır ki, Afrika'nın o zamanlar
dünyânın en karanlık noktası denen köşeleri, maddî terakkîler
îtibâriyle, çağdaşı olan Avrupa ülkelerinden çok yüksek
bulunuyordu28,29."
Ġngiliz Siyâset Adamı Edmond:
“Kurân‟ı tetkik ettikçe, O‟nun kemal ve yüceliğini tanırız.
Önce insanı cezbeden Kur‟an, sonra onu hayrete sürükler, sonra
da onda bir tutkunluk uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur
eder ve bu sûretle herkesi derinden etkiler30.”



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Paris Üniversitesi Cerrâhi Klinik BaĢkanı Dr. Maurice
Bucaille:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir. Kurân‟ın, 350 milyon Müslüman‟ın göğsünü haklı bir
gururla kabartan meziyeti, onun, her mânayı güzel ifâde etmesi
îtibârıyla, nâzil olan kitapların en mükemmeli ve ezelîsi
olmasıdır.”
“Hayır, daha ileri gidebiliriz. Kur‟an ezelî kudretin, lütuf
ile insana bahşettiği semâvî kitapların en güzelidir. Beşeriyetin
refâhı noktasından bakıldığında Kur‟an‟ın beyânatı, Yunan
felsefesinin ifâdelerinden pek ziyâde ulvîdir. Kur‟ân, Arz ve
semânın yaratıcısına hamt ve şükranla doludur. Kur‟an‟ın her
kelimesindeki mükemmellik, her şeyi yaratan ve her şeyi sâhip
olduğu kâbiliyete göre sevk edip yol gösteren kudret sâhibi
Allah‟ın (CC) azâmetinde gizlidir.”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur‟an, bir edebiyat
kitabıdır. Dil mütehassısları için Kur‟an, bir kelimeler
hazînesidir. Şâirler için Kur‟an, bir ahenk kaynağıdır. Bundan
başka bu kitap, hüküm ve fıkıh nâmına her ilmi içine alır.”
“Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri sahte inanç ve
çıkmazlardan, ancak Arabistan‟ın Hira Dağı‟nda yükselen ses
kurtarabilmiştir. İlâhî kelimeyi en ulvî makâma yükselten ses, bu
ses idi. Fakat Rumlar, bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses,
insanlara en temiz ve en doğru dini öğretiyordu31.
“Modern bilginin ışığında Kur‟an tamâmen objektif olarak
incelendiğinde, pek çok kereler belirtildiği gibi, ikisi arasındaki
uzlaşma fark edilir. Hz. Muhammed (SAV)‟in zamânındaki bir
kişinin o günün bilgisiyle böyle ifâdelerin sâhibi bir yazar olması
düşünülemez. Bu tür düşünceler, Kur‟an'ın eşsizliğini gösteriyor
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ve tarafsız bilim adamını, materyalist sebeplere dayanan bir
açıklama getirmedeki yetersizliğini kabul etmeye zorluyor32.”

Dr. Maurice Bucaille

Amerikalı Filozof Carlyle:
“Kur'an hakîkatleri ortaya çıktığı zamandan beri, ateş gibi
bütün dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasârâ ve
Yahûdiler‟in hurafelerinden bir şey çıkmadı33.”

Filozof Carlyle
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Arap-Ġngiliz Dili Ve Edebiyatı Uzmanı Dr. City
Youngest:
“Kur'an, insanların istifâde ettiği eserlerin en
büyüklerinden biridir. Kur‟an'da büyük bir insanın ahlâkı, en açık
şekilde görülmektedir. Carlyle, „Kur‟an'ın ulviyeti, onun cihanşümul hakîkatindedir.‟ dediği zaman, şüphesiz, doğru söylemişti.
Kur'an, akâid ve ahlâkın, insanlara hidâyet ve hayatta
muvaffakiyet temin eden esasların mükemmel kaynağıdır. Bütün
bu esasların en önemlisi, âlemin bütün kaderini elinde tutan
kudret ve azâmet sâhibi Allah‟a (CC) îmandır34.”
F.F. Arbuthnot:
“Edebî açıdan Kur‟an, yarı nesir yarı şiir olan en temiz
Arap dilinin şâheseri sayılmaktadır. Dil bilimcilerin bâzen,
Kur‟an‟da kullanılan belli ifâdelere uyum sağlamak maksadıyla
kurallarını değiştirdikleri iddia edilmiş ve yazı zarâfetine benzer
bir eserin yazılması için teşebbüsler olduğu hâlde aslâ
başarılamamıştır. Kur‟an‟ın nihâî ve tam metni Muhammed
(SAV)‟in ölümünden (632 senesi) sonraki 20 sene içinde
düzenlenmiş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe mâruz
kalmadan gelmiştir. Maalesef aynı şeyi Eski ve Yeni Ahit kitapları
için söylemek mümkün değildir (F.F. Arbuthnot: The
Construction of the Bible and the Coran, London, 1885, s.5)35.”
Paul Casanova:
“Muhammed (SAV)‟den görevinin orijinalliğini teyit etmesi
için ne zaman talepte bulundularsa, o tanrısal kaynaklı olduğunun
delîli olarak Kur‟an‟ı ve onun benzersiz içeriğini ileri
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sürmekteydi. Gerçekten de Müslüman olmayanlar için bile onun
melodisi ve dolgunluğuyla âdetâ esir eden mûcizevî dili, hitâbete
âşık olan bu basit halkı sâdece dinlemekle heyecana ve coşkuya
sürükleyen bu kitaba başka, hiçbir şey benzememektedir.
Olağanüstü ritim ve muazzam uyum içinde olan onun zengin
satırlarının en sert düşmanlara ve endişeli şüphecilere karşı
büyük önemi vardır (Paul Casanova: L‟Enseingnement de Arabe
au College de France 26 Nisan 1909 tarihinde yaptığı
bildirisinin giriĢinde)36,37.”

Paul Casanova

John William Draper:
“Kur‟an olağandışı tavsiye ve kurallarla doludur: Onun
öyle bir kompozisyonu var ki, herhangi bir sayfasını
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çevirdiğimizde, hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanlar
desteklemek zorundadırlar. Bu içerik normal insanın hayâtının
bütün durumlarındaki ihtiyaçlarına uygun olan metinler,
prensipler ve kurallar sunmaktadır (John William Draper:
History of the Intellectual Development of Europe London 1875
Vol. S. 343-344)38,39.”

John William Draper:

Harry Gaylord Dorman:
“Kur‟an büyük melek Cebrâil tarafından Muhammed
(SAV)‟e dikte edilen ve her harfinde mükemmel olan ilâhî
vahiydir. O kendine şâhit olduğu gibi Allah Resûlü olan
Muhammed (SAV)‟i de tasdik etmeye her zaman hazır olan bir
mûcizedir. Onun mûcizevî sıfatları kısmen öylesine mükemmel ve
yüce olan bir sitildedir ki, insanlar ve cinler, bir araya gelip de
Kur‟an‟ın en kısa sûresine benzeyecek bir tâne sûre bile
yapamazlar40.”
38
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“Bilgiler ve özellikle gelecekle alâkalı haberler içeren
kısmında ise, şaşırtıcı doğru bilgilendirmeler içermektedir ve
böylece okuma-yazması olmayan Muhammed‟in kendi başına
böyle bir şeyi yapması mümkün değildir (Harry Gaylord Dorman:
Towards Underestanding Islam, New York 1948 s.3)41,42.”
H. A. R. Gibb:
“Yâni, eğer Kur‟an onun (Muhammed‟in) eseri olmuş
olsaydı, o zaman diğer insanlar da onunla yarışabilirlerdi. Ona
benzeyen sâdece on satır yapsınlar. Eğer yapamazlarsa-yapacak
durumda olmadıkları ortadadır - o zaman, Kur‟an‟ı olağanüstü ve
açık mûcize olarak kabul etmeleri gerekmektedir (H.A.R.Gibb:
Mohammedanism London 1953 s. 33)43”.

H. A. R. Gibb:
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Oxford Üniversitesi Arap Dili Uzmanlarından Hamilton
Gibb:
“Mekkeliler hâlâ ondan mûcize istiyorlardı ve Hz.
Muhammed (SAV), dikkate değer bir cesâretle ve kendinden
eminlikle görevinin teyidi olarak Kur‟an'ın kendisine başvurdu.
Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuşma sanâtında
uzmandılar. Eğer Kur‟an O'nun kendi yazması olsaydı, diğer
kişiler onunla rekâbet edebilirdi. Bırakalım onun gibi on âyet
yazsınlar. Eğer yazamazlarsa-ki kesinlikle yazamazlar-o zaman
Kur‟an'ı açık bir mûcize olarak kabul etsinler.”
“Edebî bir dev yapıt olarak Kur‟an tek başına durmaktadır;
Arap edebiyatının eşsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve
halefi yoktur. Tüm çağların Müslümanları yalnızca içeriğinin
değil, üslûbunun da taklit edilemeyeceği konusunda
birleşmişlerdir (Gibb, Arabic Literature-An Introduction, 1963,
Oxford at Clarendon Press)44.”
Hartwig Hirschfeld:
“Kur‟an‟ın birçok bilimin hareket noktası olduğunu tespit
ettiğimizde şaşırmamamız gerekir.”
“Yeryüzü ve semâ, insan hayâtı, ticâret veyâ Kur‟an‟da
duruma bağlı olarak değerlendirilen işlerle alâkalı her şey, Kutsal
Kitap‟ın bâzı kısımlarını yorumlayan çok sayıda monografinin
yazılmasına sebep oldu. Böylece o verimli tartışmalar, Kur‟an‟a
müteşekkir olmalıdır. Dolaylı olarak ondan İslâm dünyâsında
olağanüstü gelişen bütün dallar kaynaklanmaktadır…”
O sâdece Arap mütefekkirlere etkili olmadı aynı zamanda
Arap metotlarına dayanarak metafizik ve dinî meseleleri
değerlendirmeleri için Yahûdi düşünürleri harekete geçirdi. Nihâî
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olarak aşağıda Hıristiyan skolâstiğinin Arap teosofiyle–ki
theosophy, tanrısal doğaya sezgisel bilgi ile ulaĢtığını ileri süren
bakıĢ açısıdır-nasıl zenginleştiği açıklanacaktır…”
“İslâm bölgesinde meydana gelen mânevî hareket sâdece
teolojik değerlendirmelerle sınırlandırılamazdı. Yunanlıların
Felsefe, Matematik, Astronomi ve Tıp yazılarıyla tanışmakla bu
araştırmaların devamını sağladı.”
“Kendi açıklayıcı vahiylerinde Muhammed, Allah‟ın
mûcizeleri olduklarından dolayı tapılmasını değil, insanların
hizmetinde olan gök cisimlerinin hareketlerine dikkat edilmesini
istemiştir. İslâm halklarının tüm ırklarının Astronomi alanındaki
araştırmalarda ne derece başarılı olduklarına, onların asırlar
boyunca Astronomi biliminde tartışmasız önder olarak kaldıkları
durum tanıklık etmektedir.”
“Bugün bile yıldızların isimleri ve çok sayıda teknik terim
Arapça‟dır. Avrupa‟nın Ortaçağ astronomları Araplar‟ın
talebeleriydi… Aynı şekilde Kur‟an Tıp ilimlerinin de tahkik odağı
idi. Doğanın bir bütün olarak araştırılması ve ona hayranlık
duyulmasını tavsiye ediyordu (Hartwig Hirschfeld Ph. D.
M.R.A.S.: New Researches into the Composition and Exegesis of
the Quran London, 1902 s. 9)45.”
Rev. G. Margoliouth:
“Genel olarak ele alınacak olursa; Kur‟an, dünyâdaki
büyük kitaplar arasında önemli bir yer almaktadır. Çağ anlamına
gelen bu tür kitaplar arasında en genç olmasına rağmen, geniş
insan kitleleri üzerinde yaptığı mûcizevî tesirler bakımından o geri
kalmadı. O, insan düşüncesinin tamâmen yeni bir aşamasını ve
yeni bir şahsiyet örneğini meydana getirdi (Rev. G. Margoliouth:
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Rev. J.M. Rodwel‟in The Koran adlı eserinin önsözünde,
London 1918)46,47.”
Edward Montagu:
“Kur‟an‟ın Arapça orijinaliyle tanışan herkes, bu dinî
kitabın güzel olduğunda hemfikirdirler. Şeklinin muhteşemliği
öylesine yücedir ki, onun Avrupa tercümelerinin hiç biri o hususta
hüküm vermemize izin vermemektedir (Edward Montagu:
traduction Francaise du coran Paris 1929 GiriĢ s. 53) 48,49.”

Edward Montagu

James A. Michener:
“Büyük ihtimalle Kur‟an dünyâda en çok okunan en çok
ezberlenen ve belki de ona inanan insanların gündelik
hayatlarında en tesirli bir kitaptır. Yeni Ahit gibi kapsamlı
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olmamasına rağmen, o heyecanlandıran bir sitille yazılmış ne
nesir ne de normal şiir değildir fakat dinleyicilerini dinî olarak
kendinden geçişe yükseltme yeteneğine sâhiptir…”
“Kur‟an Muhammed‟e 610 ile 632 yılları arasında Mekke
ve Medine‟de vahyedildi. İlk vahiyler, iyi ve merhâmetli olan tek
bir ilâhın var olduğuna yöneliktir:”
„İşte o Allah‟tır Yaratan ve her şeyi inşâ eden ve şekil
verendir. Yerde ve gökte ne varsa, onun şânını îlan eder:
“O Kadîr‟dir Hakîm‟dir‟. Putperestliği ortadan kaldıran
insan topluluklarının hayâtını değiştirmelerini sağlayan odur.
Daha sonraki yıllarda İslâm‟ın geniş Arabistan topraklarını
fethetmeye ve güç kazanmaya başladığı vakit, vahiy toplumu
düzenlemekle onun kânunlarıyla sorunlarıyla ve tavırlarıyla
meşgul olmaya başladı.”
“Hıristiyanlık ve Yahûdiliğin çok sayıda bilinen ismi,
Kur‟an‟da ortaya çıkmaya başladı. Meselâ, beş önemli sûrenin
ismi, Nuh, Yunus, Yusuf İbrâhim ve Meryem‟dir.”
“Kur‟an‟da sûresi olmayan fakat aynı derecede önemli rolü
bulunan isimler ise, İsâ, Âdem, Davud, Eyüp Mûsa, Lut ve
Süleyman‟dır.”
“Doğru
yaşamak
husûsundaki
meselelerin
değerlendirilmesinde
Kur‟an,
son
derece
gerçekçidir.
Unutulmayan bir sûresinde O:
„Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için
borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir kâtip doğru
olarak yazsın; kâtip onu Allah‟ın kendisine öğrettiği gibi
yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, Rab‟bi
olan Allah‟tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu
aptal veyâ âciz ya da yazdıramayacak durumda ise, velîsi doğru
olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki şâhit tutun; eğer iki erkek
bulunmazsa, şâhitlerden râzı olacağınız bir erkek, biri
unuttuğunda, diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir.‟
“Günlük hayatla alâkalı pratik tavsiyelerle dolu tek ve bir
olan Allah‟a teslîmiyet kombinasyonu (tertibi) Kur‟an‟ı benzersiz

kılan şeydir. Her İslâm ülkesinde ülke kânunlarının Kur‟an‟a
uyumlu hâle getirildiği takdirde, ülkelerinin iyi düzenlenmiş ve iyi
idâre edilmiş olacağını düşünen çok sayıda insan vardır (James
A. Michener: Islam- the Misunderstood Religion The Reader‟s
Digest‟te /amerikan neĢri / Mayıs 1955)50,51.”

James A. Michener

John Nash:
“Arapça orijinalinde Kur‟an‟ın sâdece kendine mahsus
olan cezbedici güzelliği ve ihtişâmı vardır. Kısa ve yüce stilde ve
çoğu zaman mısra olarak verilen onun üstün cümleleri,
tercümesinde korunması neredeyse imkânsız olan, dikkat çekici
güce ve enerjiye sâhiptir (John Nash M. A. / Oxon. / D.D.: The
Wisdom of the Quran Oxford 1937 önsöz s. 8)52,53.”
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John Nash

E. Danison Ross:
“Allah‟ın birliğinin Muhammed‟in tebliğ ettiği ana doktrin
olduğunu unutmamak gerekir ve İslâm‟ın yayılmasında onun
getirdiği dinin basitliği askerî komutanlarının kılıçlarından çok
daha etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir (E. Danison Ross:
George Sale‟nin Introduction to the Koran adlı eserinde London
s 5-7) 54,55.”

E. Danison Ross
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Laura Veccia Vaglieri:
“Bir bütün olarak baktığımızda Kur‟an‟da en zekî insanlar
en büyük düşünürler ve en akıllı devlet adamları tarafından kabul
görebilecek hikmetler toplamını bulmaktayız. Ancak Kur‟an‟ın
ilâhî kaynaklı olduğunu gösteren başka bir delil daha vardır; o da
onun vahiy edilmeye başladığından bugüne kadar değişmemiş
olarak kaldığı gerçeğidir.”
“Bütün Müslüman dünyâsında okunan ve yeniden okunan
bu kitap inananlar nezdinde bıkkınlığa sebebiyet vermedi; tekrar
edilmekle günden güne ona olan sevginin arttığı daha çok
söylenebilir. Onu okuyan veyâ dinleyen insanlarda O saygı ve
derin huşû duygularını ortaya çıkarır. Bu sebeple İslâm‟ın büyük
ve hızlı yayılmasını güç ve kudretin vâsıtalarında ve dayatmacı
misyonerlerin
baskılarında
aramamak
gerek…
Aksine
Müslümanlar tarafından kabul ve reddedilebilir olarak sunulan
bu kitap, hakîkatte Allah‟ın kitabı olduğundandır (Laura Veccia
Vaglieri: Apologie de l‟Islamisme s. 57-59)56,57.”

Laura Veccia Vaglieri
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George Bernard Shaw:
“Muhammed‟in dinine, onun şaşırtıcı canlılığı sebebiyle
her zaman yüksek saygı duymuşumdur. Öyle görünmektedir ki,
İslâm ondan her çağ için dâvet oluşturabilen ve varlık etaplarını
değiştirecek asimilasyonun sâhibi olan tek dindir.”
“Muhammed‟in dininin bugünkü Avrupa için kabul
edilebilir olduğu gibi, gelecek için kabul edilebilir olduğuna dâir
düşüncemi defalârca ortaya koydum. Ortaçağ ekleziastları
(incilde 'vaiz' bölümü derleyenleri) cehâletleri veyâ dinî körlükleri
sebebiyle İslâm‟ı en karanlık renklerde gösteriyorlardı.”
“Aslında onlar Muhammed ve onun dinine nefret
duyulmasını öğretiyorlardı. Onlar için Muhammed antihrist (İsâ
karşıtı) idi. Ben o muazzam insanı araştırdım ve benim düşünceme
göre o, antihrist olmadığı gibi aksine onu insanlığın kurtarıcısı
olarak isimlendirmek gerek…”
“Avrupa Muhammed‟in dinine sempati duymaya başladı.
Günümüz dünyâsının sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla bu
dinin faydasını anlamakla bu, gelecek asırda daha da ileriye
gidebilir ve bu mânada benim tahminimi anlayışla karşılamak
gerekir („The Working Muslim Mission‟dan neĢredilmiĢ a
collection of writings of Same of the Eminent Scholars 1935
neĢri s. 77)58,59.”

George Bernard Shaw
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Bertrand Russel:
“699 yılından 1000 yılına kadar olan dönemi „karanlık
çağ‟ olarak kullandığımız cümle bizim Batı Avrupa‟ya olan haksız
yoğunlaşmamızın (konsantrasyonumuzun) göstergesidir. Bununla
berâber o esnâda Hindistan‟dan İspanya‟ya kadar İslâm
medeniyeti parlamaktaydı. Aksine o sırada Hıristiyanlık için
kaybolan şeyler medeniyet için kaybolmuş değildi.”
“Biz medeniyet olarak Batı Avrupa medeniyetini görüyoruz
ve bu dar ve sınırlı bir görüştür (Bertrand Russel: History of
Western Philosophy London 1948 s. 419)60.”

Bertrand Russel

Edmund Burke:
“Taç sâhibi insandan ortalama insanına kadar herkes için
aynı derecede geçerli olan Muhammed‟in kânunu, dünyâda var
olan tüm zamanların en hikmetli, en bilge ve en aydın hukûkî
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kurallarla örülen kânunudur (Ġngiliz devlet adamı ve hatip
Impeachment of Waren Hastinges adlı eserinde)61,62.”

Edmund Burke

Everyman‟s Encyclopaedia‟da Ġslâm Maddesi:
“İslâmiyet, hayâtın bütün meseleleri için kâideler koyar. O
eksiksiz bir kânunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ
alış-verişe, cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve
bıyığın nasıl kesileceği hakkında bile hüküm koyar. İslâm‟ın bütün
kânunları ehemmiyet bakımından aynıdır.”
NASA'da Görevli Astronomi Bilim Adamı Prof.
Armstrong:
“Doğru astronomik gerçekleri Kur‟an'da bulduğum için
çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi Evren‟in en
ufak parçasını dahî inceleyen modern astronomlar için özellikle…
En küçük parçayı dahî anlamak için çabalarımızı
yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm Evreni
düşünmeden sâdece gökyüzünün en küçük kısımlarını
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görebiliyoruz. Öyleyse Kur‟an okuyarak ve soruları Kur‟an'dan
cevaplayarak Evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu
bulabileceğimi düşünüyorum63.

Prof. Armstrong

Thomas Jefferson Üniversitesi GeliĢimsel Biyoloji Bilim
Adamı Prof. E. Marshall Johnson:
“Bir bilim adamı olarak, sâdece kesin olarak gördüğüm
şeylerle ilgilenebilirim. Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi
anlayabiliyorum. Kur‟an‟dan bana tercüme edilen kelimeleri de
anlayabiliyorum... Eğer kendimi o çağa götürebilseydim, bugün
bildiklerimle ve tanımlayabildiklerimle, o zaman târif edilmiş olan
şeyleri tanımlayamazdım… Öyleyse (Kur‟an'da) yazılan her şeyde
İlâhî bir müdâhale var demektir64.”
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Prof. E. Marshall Johnson

Toronto Üniversitesi Anatomi Ve Hücre Biyolojisi Bilim
Adamı Prof. Keith L. Moore:
“İnsanın gelişimi hakkında Kur‟an'daki ifâdelerin
açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk...
Ben kesin olarak söylüyorum ki, bu ifâdeleri Hz. Muhammed
(SAV)'e Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin çoğu, pek çok yüzyıl
sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki, Hz.
Muhammed (SAV) Allah'ın elçisidir65.”
“... İnsan embriyosunun geçirdiği evreler karmaşık
olduğundan-ki bunu gelişim sırasındaki sürekli değişim sürecine
borçludur-Kur‟an ve sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir
sınıflama sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem basittir, çok
kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik bilgiyle tam uyum
hâlindedir.”
“Son dört yıldır Kur‟an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun
çalışmalar sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni
bir sistem ortaya çıkmıştır ki, bu MS 7. Yüzyıl‟da kaydedildiği için
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çok şaşırtıcıdır... Kur‟an'daki açıklamalar MS 7. Yüzyıl‟daki
bilimsel bilgiye dayalı olamazlar66.”

Prof. Keith L. Moore

Dünyânın En Ünlü Jeologlarından Almanya Mainz
Üniversitesi Jeobilim Bilim Adamı Prof. Kroner:
“(Hz. Muhammed‟in) Evren‟in ortak kökeni gibi konuları
bilmesinin imkânsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilim
adamları bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik
metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir. 1400
yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kişi,
örneğin; Yeryüzü‟nün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini
veyâ burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi
bulamaz67.”
“Kur‟an'da dünyâ hakkındaki konular ile dünyânın
oluşumu ve genel olarak bilim ile ilgili tüm bu ifâdeleri
birleştirirseniz, pek çok şekilde burada açıklanmış ifâdelerin
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kesinlikle doğru olduğunu ve şimdi bunların bilimsel metotlar ile
teyit edildiğini söyleyebilirsiniz.”
“Kur‟an'da geçen ifâdelerin pek çoğu, o zaman için henüz
kanıtlanmamıştı fakat modern bilimsel metotlar şimdi Hz.
Muhammed (SAV)'in 1400 sene önce söylemiş olduklarını
kanıtlayan bir pozisyonda68...”
Prof. Palmar:
“Bu kitap (Kur‟an) geçmişten, yakın zamandan ve
gelecekten bahsediyor. Hz. Muhammed (SAV)'in döneminde
insanların kültürel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini
de bilemiyorum.”
“Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise
ve teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kur‟an'da ne
okuyorsak hepsi Allah'ın ışığıdır. Bunu Hz. Muhammed (SAV)'e
ilham etmiştir. Böylesine mükemmel bir bilgi olabilir mi diye,
Ortadoğu'daki medeniyetin başlangıç târihi hakkında bir
araştırma yaptım. Bu Allah'ın Hz. Muhammed (SAV)'i gönderdiği
inancını daha da güçlendirdi (Prof. Palmar, Amerika'da jeoloji
alanındaki önemli bilim adamlarından biri)69.”
Jinekoloji, Moleküler Ve Ġnsan Genetiği Profesörü Joe
Leigh Simpson:
“Bence genetik ve din arasında hiçbir çatışma yok, bilâkis
din, bâzı geleneksel bilimsel yaklaşımlara vahiy ekleyerek bilimi
yönlendirebilir ki, bunlar da Kur‟an'da var olan sözlerdir. Asırlar
sonra geçerli olduğu gösterilmiştir ve Kur‟an'daki bu bilgi desteği
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Allah'tandır (Prof. Joe Leigh Simpson, obstetrik, jinekoloji,
moleküler ve insan genetiği alanlarında profesör)70”.

Prof. Joe Leigh Simpson

Okyanus Jeolojisi Alanında Dünyâca Ünlü Japon Bilim
Adamı Prof. Syawda:
“İnanıyorum ki, bu (Kur‟an bilgisi) çok çok ilginç ve
neredeyse imkânsız… Kesinlikle inanıyorum ki, ne söylüyorsanız
haklısınız… Bundan dolayı bu kitabın (Kur‟an'ın) duyurusu çok
değerli, size katılıyorum71.”
Bartelemi Sentier:
Bartelemi Sentier, “Muhammed‟in Hayatı” adlı eserinde
Ģöyle der:
“Kur‟an‟a Arap dilinin kıyas kabul etmez şâheseri gözüyle
bakılabilir. Şeklin düzgünlüğü ve güzelliği, bütün âlemin
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müttefikan verdiği rey gereğince konusunun azâmetine eşittir
(müsâvîdir). Fikirlerden önce kalpler O‟na kapılıp sarılır72,73.”
Near East Gazetesi:
Londra‟da çıkan Near East gazetesi 1922‟de Ģunları
yazmıĢtır:
“Hazret-i Muhammed (AS) hakkında düşüncemiz ne olursa
olsun, şunu îtiraf etmek zorundayız ki, Kur‟an, nâzil oluşu ve
tertibi îtibâriyle hayrete şâyan ve mûcize bir kitaptır74.”
Bodley:
“Hepimiz, Kuran‟ın ilâhî kaynaklarını kayıtsız şartsız kabul
etmek mecbûriyetindeyiz75.‟‟
Rodwil:
Kur‟an‟ı Ġngilizce‟ye çeviren Rodwil diyor ki:
“Kur‟an‟ı okudukça O‟nun bizi etkilediğini ve hayrete
düşürdüğünü nihâyet bize üstünlüğünü teslim ettirdiğini ve
önünde secdeye kapandırdığını görürüz. Kur‟an, temas ettiği
konular ve güttüğü maksatlar îtibâriyle üslûbu temiz yüksek ve
korku (haşyet) vericidir. Belâgat (iyi konuşma, derin anlam)
bakımından ise en yüksek şâhikadadır76.”
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AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Edmond:
Ġngiliz siyâset adamlarından Edmond der ki:
“Kur‟an‟ı tetkik ettikçe, O‟nun kemal ve yüceliğini tanırız.
Önce insanı cezbeden Kur‟an, sonra onu hayrete sürükler, sonra
da onda bir tutkunluk uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur
eder ve bu sûretle herkesi derinden etkiler77.”
Thomas Arnold:
Londra Üniversitesi Arapça Profesörü müsteĢrik Thomas
Arnold, “Ġslâm‟ın Tebliği” adlı eserinde der ki:
“Afrika‟nın o iptidâî okullarında yalnız Kur‟ân okunuyorsa,
bu az bir şey ve küçük bir terakkî değildir. Çünkü Kur‟an daha
büyük bir terakkî kaynağı olabilir. Kur‟an‟ın Afrika‟da bu şekilde
okunmasının doğurduğu faydalardan biri, oradaki reislerin kendi
arzûlarına göre hareket edecekleri yerine, Kur‟an‟ın irşâdına
uygun davranmalarıdır.”
“Bu hareket tarzı Afrika‟nın hayâtında öyle bir değişiklik
yapmıştır ki, bu onları medenîleştirmiş, onları sanâyi, ticâret ve
diğer işleri geliştirmeye sevk etmiştir. Müslümanların irşâdıyla,
İslâm‟ın tesiriyle Afrika‟nın her tarafına muhteşem şehirler
kurulmuştur. Avrupalı seyyahlar, bunları ziyâret ederek
hemşehrilerine anlattıkları zaman Avrupalılar bu ihtişâma
inanmak istememişlerdir78.”
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Thomas Arnold

Ġngiliz bilgini Dr. Ġsac Taylor:
Dr. Ġsac Taylor, 1865'te Times Gazetesi'nde Ģöyle yazmıĢtır:
"Müslümanlık, medeniyetin parlak bir meş'alesi olan
Kur'an'a dayanır. Bu kitap insanları, bilmediklerini öğrenmeye
teşvik eder. İleri atılıp yükselme, doğruluk ve onur sâhibi olmanın,
insanlar için gerekli olduğunu anlatır. Şüphesiz ki, İslâm'ın
faydaları açıktır. O'nun başlıca özelliği, kültür ve medeniyetin
esâsı, belki en büyük temel taşı olmasıdır79."

Dr. İsac Taylor
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Emanuel DueĢ:
“Mûsevi bilgini Emanuel DueĢ, “Ġslâmiyet” baĢlığı altında
yazdığı makâlesinde Ģöyle diyor:
“Arapları, Büyük İskender‟in imparatorluğundan daha
geniş memleketlerin fethine, Roma Devleti‟nden daha büyük bir
devleti, ancak bu devletin tesisi için geçen zamanın altıda biri
kadar kısa bir zaman zarfında kurmaya sevk eden Mukaddes
Kitap‟tan bahsedeceğiz. Bu kitap Kur‟an‟dır.”
“Bu O kitaptır ki, O‟nunla Müslümanlar Avrupa‟ya hâkim
olarak zaferle girmişlerdir. Fenikeliler Avrupa‟ya tüccar,
Yahûdiler Avrupa‟ya mülteci veyâ esir olarak girdikleri hâlde,
Müslümanlar oraya hâkim olarak girdiler ve bu Müslümanlar,
Kur‟an‟ın yardımıyla Avrupa‟ya ilim meşâlesini taşımışlardır.
Gerçekten Müslümanlar Avrupalılara ve şarklılara Felsefe, Tıp,
Astronomi ve Edebiyat öğretmişlerdir. Yunan‟ın ölü dimağına ve
ölü irfânına hayat vermişler, bütün dünyâyı cehâlet karanlıkları
sarmışken, onlar her tarafa nur saçmışlar, ışık tutmuşlardır. Ve
böylelikle bu insanlar, yeni ilimlerin temellerini atmışlardır80.”
Alexi Luvazun:
Fransız filozoflarından Alexi Luvazun Ģöyle demiĢtir:
“İnsanların hidâyeti için Hazret-i Muhammed (AS)‟a
vahyolunan Kur‟ân, hikmetle dolu parlak bir kitaptır. Hz.
Muhammed (AS)‟ın gerçek Peygamber olduğunda şek ve şüphe
yoktur. Bundan başka Hz. Muhammed (AS), öyle yüksek bir ilahî
peygamberdir ki, Allah‟ın irâdesine tevfikan Müslümanlık gibi
dünyâ çapında bir dini getirmiş ve O‟nun tesisinde Allah‟ın
80
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inâyetine nâil olmuştur. Neticede O‟nun dinini kabul edenlerin
sayısı 300 milyonu (şimdi bir buçuk milyarı) aşmış ve bu
Müslümanlar atlarının nallarıyla Roma İmparatorluğu‟nu
çiğnedikten sonra, mızraklarının ucuyla dalâleti kökünden
kazımışlar, daha sonra da Doğu ve Batı‟nın en azâmetli devletleri
bile onların karşısında titremişlerdir.”
“Yeni ilimlerin keşfettikleri veyâ yeni ilimlerin yardımı ile
hallolunan veyâhut hallolunmaya uğraşılan meseleler arasında
bir mesele yoktur ki, İslâm‟ın esasları ile çatışmış olsun. Bizim
Hıristiyanların, Hıristiyanlığı tabiat kânunları ile te‟lif etmek için
sarf ettikleri gayrete karşın, Kur‟ân-ı Kerîm ve O‟nun tâlimatı ile
tabiat kânunları arasında tam bir ahenk ve uygunluk
görülmektedir81.”
Sediyu:
Fransız müsteĢriki Sediyu, “Arabistan‟ın Kısa Târihi” adlı
eserinde diyor ki:
“Kur‟an, her hürmete şâyan olan bir kitaptır. Kur‟an,
insanlara haklarını tanıtmış, mahlûkâtın Hâlık‟tan ne beklediğini,
kulların Hâlık ile münâsebetini en açık, sarih şekilde öğretmiştir.”
“Kur‟ân, ahlâk ve felsefenin temellerini kapsar. Fazîlet ve
kötülük, hayır ve şer, eşyânın hakîki mâhiyeti, hülâsa her şey ve
konu Kur‟an‟da ifâdesini bulmuştur. Kur‟an‟ın âyetleri, zamânın
ihtiyaçlarına ve devrin hâdiselerine göre Hazret-i Muhammed
(AS)‟a vahyolunmuştur. Bundan dolayıdır ki, Araplar toplu bir
millet hâlinde birleşmişler, aralarında düşmanlıktan başka bir şey
olmayan kabîleler, bu düşmanlığın şerrinden kurtularak,
görülmedik bir şekilde birbirine bağlanmışlar, kaynaşmışlardır.”
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“Hikmet ve felsefenin esâsı olan kâideler, adâlet ve eşitlik
öğreten nizamlar, başkalarına iyilik yapmayı, fazîletli olmayı
tâlim eden esaslar, bunların hepsi Kur‟an‟da vardır. Kur‟an
insanı iktisada, her şeyden îtidale sevk eder. Dalâletten korur.
Ahlâk bozukluğu bataklıklarından çıkarır. Yüksek ve güzel ahlâkın
doruk noktasına eriştirir. İnsanın kusurlarını düzeltir, hatâlarını
ıslah eder.”
“Müslümanlığa barbar diyenler, şuurdan yoksun kişilerdir.
Çünkü bunlar, Kur‟an‟ın açık âyetlerine karşı gözlerini
yumuyorlar ve Kur‟an‟ın asırlar boyunca kötülükleri, çirkin
şeyleri nasıl söküp attığını, silip süpürdüğünü tetkik etmiyorlar82.”
Doktor Stengass:
Doktor Stengass diyor ki:
“Kur‟an‟ı sâde, edebî ve bediî kısmetlerle ölçmek yeterli
değildir. O‟nu, yaptığı tesir ile ölçmek gerekir.”
“Mademki Kur‟an, dinleyicilerin kafalarına ve kalplerine
bu derece kudretli ve inandırıcı bir sûrette hitap ederek
karmakarışıklık içinde ve birbirine düşman unsurlardan toplu bir
heyet vücûda getirmiştir; bu topluluğa o zamana kadar Arapların
kafasına yerleşip hâkim olan fikirlere nispetle, çok yüksek fikirler
aşılamıştır. O hâlde, O‟nun belâgati mükemmeldi. Çünkü O‟nun
sâyesinde vahşî kâbilelerden medenî bir millet meydana gelmiş, o
târihe yeni bir hız vererek akışını değiştirmiştir83.”
Hirschfeld:
MüsteĢriklerden Hirschfeld Ģöyle demiĢtir:
Anonim, Bilim Adamlarının Kuran Ġçin Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bilim-adamlarinin-kuran-icin-soyledikleri.9352/#ixzz2rV1sQz2X, En Son
EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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“Kur‟an, hâiz olduğu iknâ gücü, belâgat ve beyan tarzı
îtibârıyla mertebesine erişilmeyecek bir kitaptır. İslâm âleminde,
bütün ilim ve irfan şûbelerinin hayrete şâyan gelişmesi,
dolayısıyla Kur‟an sâyesinde olmuştur84.”
Sale:
Kur‟an‟ı Ġngilizce‟ye tercüme eden Sale der ki:
“Kur‟ân muhakkak ki, Arap dilinin en kıymetli ölçüsüdür.
Kur‟an‟ın üstün üslûbu umumiyetle güzel ve akıcıdır. Bilhassâ
Allah‟ın azâmet ve yüce şânını beyan eden âyetlerin üslûbu son
derece yüksek ve muhteşemdir85.”
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YABANCI BĠLĠM ADAMI VE MEġHURLARIN
GELMĠġ GEÇMĠġ ĠNSANLARIN EN ÜSTÜNÜ
VE EN ġEREFLĠ ĠNSANI ĠÇĠN
SÖYLEDĠKLERĠ SÖZLER
Özler:
“Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
Enbiyâ Sûresi, Âyet 107
“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan
vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir.”
HaĢır Sûresi, Âyet 7

GiriĢ86
Kur‟an‟ı
Kerîm‟i
ve
Peygamberimiz
(SAV)‟i
küçüklüğümden beri biliyordum. Ama tahsilimiz, hep Batı ve
Batılı özlemi içinde geçtiği için dinî konulara ve Ģahsiyetlere pek
vakit ayırmayı akıl edememiĢtim. Bir münâsebetle, Kur‟an‟ı
Kerîm ve Peygamberimiz hakkında, ecnebilerin ağızlarından
çıkan bâzı sözlerin dikkatimi çekmesi nedeniyle, bundan 10-15 yıl
önce ilk kez, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır‟ın Kur‟an'ı Kerîm
Tefsiri‟ni sabırla not tutarak inceledikten sonra, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in değerini de ancak o zaman anlamıştım.
ĠĢte ondan sonra Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟e ve
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i meĢgalemin ilk sırasına almıĢ
bulunuyorum… Vasat ve normal Müslüman Halkımıza
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i anlatmaya gerek var mı
bilmiyorum?
Dolayısıyla gençliğimin bu câhillik ve gafleti nedeniyle,
kendim gibi ihmal edilmiş olan, arkadaĢ, kardeĢ ve insanlarımızın
benim durumumda olmalarına gönlüm pek râzı olmadığı için,
özelikle de tahsilli Kültür câhili kardeşlerimizle ilgilemeyi
düşünmüştüm. Hâlâ da aynı meĢgûliyeti sürdürmeye
çalıĢıyorum… Bu yazı da, bu nedenle, derlenmiĢ bulunuyor…
Yazıda yabancı bilim adamı ve meĢhurların Peygamberimiz
Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz hakkındaki sözleri ele
alınmıĢtır87.
Mahatma Gandi:
“Milyonlarca insanın kalbi üzerinde bugün tartışmasız bir
tesiri olan hayâta sâhip birisini öğrenmek istedim. İslâm'ın bir
yeri fethinin kılıç ile olmayıp, hayat tarzıyla olduğunu her
zamankinden daha fazla anladım.”
“Peygamber'in tam mânasıyla sâdeliği ve ahde sadâkati,
onun arkadaş ve takipçilerine kendini adaması, tevâzuu, yiğitliği,
korkusuzluğu, Tanrı'ya ve dinine olan mutlak bağlılığıydı, asıl ona
her engeli aştıran ve muzaffer kılan… Yoksa kılıç bir hiçti¥."
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Mahatma Gandi88

Prof. Bosworth Smith:
“Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed‟in bütün vasıflarını
ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bâzıları
Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bâzıları da peygamberliğinden
sonra olmuştur. Eşsiz mûcizeleri gördüğüm zaman, O‟nu rütbe
bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütâlâ
ediyorum. Hattâ insanlık O‟nun bir benzerini görmemiş ve
görmeyecektir de…”
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Prof. Bosworth Smith89

Madras:
“Bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan‟ın bu
büyük Peygamberi‟nin hayâtını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl
öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber
için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir90.”
"Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği
şeyler olsa da ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu
Arabistanlı Muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı
duyuyorum.”
Sosyolog V.D. Eratsen:
“İslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları
üzerindeki hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları
89
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Annie Besant (Hindistan‟ın Bağımsızlık Mücâdelesi Liderlerinden) (The Life and Teachings of

Muhammad, Madras, 1932.

hâlde, Hz. Muhammed‟in dini bütün kudret ve hâkimiyetini
muhafaza etmektedir.”
‟Ben şahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım91.‟
Shebol:
“Hz. Muhammed, insan olması îtibâriyle bütün insanlık
O'nunla övünür. Biz Avrupalılar, iki bin sene sonra O'nun
kıymetine ve hakîkatine yetişsek, en mesut ve en bahtiyar nesiller
oluruz¥."
Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Ben, şahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım.”

Lev Nikolayeviç Tolstoy
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Emile Dermenghem:
“Asrımızda çeşitli ilim adamlarının yaptıkları tecrübe ve
araştırmalar göstermiştir ki, pişirmek kaydıyla soğan ve sarımsak,
damar sertliğini mühim ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca pirişilmiş
sarımsağın kanda lipid (yağ) artmasına mâni olduğu ve kan
pıhtılaşma bozukluklarını da bir ölçüde engellediği, yüksek
tansiyonlu kişilerde ise tansiyonun düşmesine yardımcı olduğu
müşâhede edilmiştir. Nitekim on dört asır önce Efendimiz (SAV)
de bir hadislerinde sarımsağın pişirilerek yenilmesini tavsiye
etmiştir.”
“Doğrusu aranırsa, Hira Dağı mağarasında meleği
gördüğü günden beri geçen 20 sene, dünyâyı değiştirmeye kâfi
gelmiş… Hicaz‟ın kuru kumlarında yeni bir tohum filizlendirmişti.
Öyle bir filiz ki Arabistan‟ı uyaracak, bir yandan Hindistan‟a bir
yandan da Bahr-i Muhite kadar uzanacaktı€.”

Emile Dermenghem
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Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://www.facebook.com/note.php?note_id=404958899604, En Son EriĢim
Târihi: 22.01.2014.

George Bernard Shaw:
“İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse
çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed‟e her
zamankinden daha fazla muhtâcız. Eğer O aramızda olsaydı,
bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi µ.”

George Bernard Shaw92

Prof. Dr. Michael Hart:
„Târihteki Yüz Büyük İnsan‟ adlı kitabıyla bütün dünyâda
yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Prof. Michael Hart‟a,
kitabın ilk yayınlandığı târihten on yıl sonra, Kahire‟de çağırıldığı
bir ödül töreninde, El-Ahram Gazetesi muhâbirlerince sorulan;
“Kitabınızın yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti, neredeyse…
„100 ünlü Adam‟ adlı kitabınızda birinci yeri Hz. Muhammed
(SAV)‟e ayırmıştınız, hâlâ bu görüşünüzde ısrarlı mısınız?”
Ģeklindeki soruya Ģu cevâbı vermiĢti:

µ

.George Bernard Shaw, İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarı.
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“Bu ünlülerin ilk listesi… Bu sayı 200-300‟e bile çıkarılsa,
Hz. Muhammed‟in (SAV) listenin başındaki yeri sâbittir.”
“Ben ünlüleri incelerken, bâzı sâbit kriterler ortaya
koydum. Bunlardan biri de, ünlülerin insanlık târihinde
bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir. Benim, ünlülerin en
ünlüsü olarak Hz. Muhammed (SAV)‟i tercihim ise, O‟nun hem
peygamberliği, hem de dinî ve dünyevî seviyede fevkâlâde başarılı
olmasıdır. İnsanlık ahlâkı, felsefî ve hukûkî olarak İslâm‟dan daha
mükemmel bir din görmemiştir.”
“Hz. Muhammed (SAV)‟in vefâtından sonra da İslâm,
dünyânın doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti. Dünyâ‟da
hâlâ birçok insan kalpleriyle ve akıllarıyla İslâm‟a yöneliyor.”
“Hz. Muhammed (SAV)‟in dâvet ettiği din, 14 yüzyıl önce
medeniyetin ve kültür merkezlerinin dışındaki bir bölgede
doğmuştu. Ve zor şartlar altında yol aldı. Buna rağmen İslâm,
dünyânın her yönüne yol buldu. Ve inanıyorum ki, Hz. Muhammed
(SAV) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmezΩ.”

Prof. Dr. Michael Hart

Ġngiliz DüĢünür Thomas Carlyle:
“Kral ve vezirler gibi azâmet ve debdebe perdeleriyle
gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi
Ω
Eskicioğlu, O., Kutlu Peygamber Ve Kutlu Doğum, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/oe54.htm, En Son Erişim Târihi: 22.01.2014.

ayakkabısını kendi tâmir ederdi. Harbe gider, ashâbı ile istişâre
eder, emirlerini onlarla berâber verirdi.”
“Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi
için böyle yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz.
Dünyâ‟da taç ve ihtişam sâhibi hiçbir imparatora, yamalı bir
hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve îtaat edilmemiştir. Yirmi
üç yıllık dünyâ imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün
unsurları taşımaktadır.”
“İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed‟e kulak
vermelidir. Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir .”

İngiliz Düşünür Thomas Carlyle

Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“Şayet gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve
neticenin azâmeti insan dehâsının üç ölçüsü ise, modern târihin en
büyük şahsiyetlerini bile Muhammed SAV) ile kıyaslamaya kim
cesâret edebilir. O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddî
kuvvetler kurdular. Hâlbuki o, orduları hukuk sistemlerini,
imparatorlukları, kavimleri hanedanları ve dünyânın üçte biri
üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi.”

Baltacı, M., Alemlere Rahmet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.malatyabirlikgazetesi.com/makale_yazdir.php?Yazi_id=4534, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler... , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Prens Otto Von Bismarck:
“Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed (SAV) en
seçkin bir kıymettir. Yaratan‟ın böyle ikinci bir vücûdu imkân
sahâsına getirmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda
bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed€.”
“Hz. Muhammed‟in (SAV) insan olması îtibâriyle, bütün
insanlık muhakkak iftihar eder. Çünkü o Zat, ümmî olmasıyla
berâber, on üç asır evvel öyle kânunlar ve esaslar getirmiş ki biz
Avrupalılar, iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakîkatine
yetişsek en mesut, en saadetli nesiller oluruz¥.”

Prens Otto Von Bismarck

D. G. Hogart:
“O'nun bütün davranışları, günlük hayâtı, bugün
milyonların şuurlu bir hâfızayla gözettiği bir kânun ortaya
koymuştur. İnsanlığın herhangi bir bölümünün "Mükemmel İnsan"

€
¥

Prens Otto Von Bismarck, Modern Almanya‟nın ilk Ģansölyesi -baĢbakanı.
Shebol, 1927 Hukuk Kongresi BaĢkanı.

kabul ettiği başka hiç kimse, bu kadar yakından ve bu ölçüde
ayrıntıyla taklit edilmemiştir.”
“Hıristiyanlığın kurucusunun davranışları, tâkipçilerinin
günlük hayâtlarını yönlendirmemiştir. Ayrıca, başka herhangi bir
dinin kurucusu, geride Müslüman Resûl ölçüsünde bir güven ve
îtimat bırakmamıştır¥."

D. G. Hogart

Fransız Sosyolog Dr. Gustave Le Bon:
“İslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları
üzerindeki hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları
hâlde, Hz. Muhammed‟in dini bütün kudret ve hâkimiyetini
muhafaza etmektedir.”

Fransız sosyolog Dr. Gustave le Bon
¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Ġngiliz Bilgin John Davenport:
“Hz. Muhammed‟in Târihi gibi, Meşhur Peygamberler,
fâtihler arasında hayat târihi, en ince teferruâtına kadar, en
sağlam şekilde kayıt ve zapt olunan bir kimse gösterilemez€.”
J. H. Lenison:
“Ellerin et ve yağ gibi maddelerle bulaşık olması, hem
haşere hem de mikropların üremesi için zemin teşkil eder. Yüce
Rehberimiz, „ellerinde et veyâ yağ kokusu eseri olduğu hâlde,
yatan bir kimse bir hastalığa müptelâ olur veyâ hayvan ve
haşerelerden bir zarara uğrarsa, kendisinden başkasını suçlu
bulmasın‟ buyurmuştur.”
“Burada haşerenin yanında hayvan tâbirinin kullanılması
enteresandır. Hayvan, hayat sâhibi yâni canlı mânasına da
gelmektedir. Dolayısıyla mikrop mefhûmuna işâret edilmektedir.”
“Hz. Muhammed (SAV), toplu hâlde yapılan ibâdetin o
muazzam gücünü, târihte ilk temsil edip gösteren insandır. Hiç
şüphe yok ki, çok geniş mikyasta, İslâm‟ın kudreti, günde beş vakit
kılınan namazın kudretinden kaynaklanmaktadır.”
Lavazon:
“Yeni keşiflerin veyâ ilim ve irfanın yardımı ile hallolan ya
da çözülmesine uğraşılan meseleler arasında bir mesele yoktur ki,
İslâmiyet‟in esasları ile çatışsın. Kur‟ân-ı Kerîm ve onun
€
Yeni Asya, Bediüzzaman, John Davenport‟un Kur‟ân hakkındaki ifadelerini nakleder, Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.yeniasya-international.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportunkur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/#sthash.2V56pqSR.dpufhttp://www.yeniasyainternational.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportun-kur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/, En
Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Biçkin, M., Ġnsanlığın Ġftihar Tablosunu Hakkında Neler Söylediler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
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J. H. Lenison, Emotion as the basis of civilisation.

öğrettikleri şeyler ile fıtrî kânunlar ve fenler arasında tam bir
ahenk görülmektedirµ.”
Dr. Steingas:
“Hz. Muhammed‟in doğruluğu, faaliyeti, hakîkati
aramadaki samîmiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan
îmanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek
yolundaki sebâtı, bana kalırsa bunlar onun, o cesur ve azimkâr
Peygamber‟in son peygamber olduğuna en katî ve en emin
delillerdir©.”
Alman ġâir ve Yazar Johann Wolfgang von Goethe:
“Kur‟an‟ın ezelden olup olmaması diye bir şüphe beni
uğraştırmaz! Kitapların kitabı olduğuna îman ederim. Müslüman
olarak bana farz olduğu gibi!”
“Hiç kimse Hz. Muhammed‟in prensiplerinden daha ileri
bir adım atamaz. Avrupa‟ya nasip olan bütün başarılara rağmen
bizim bütün kânunlarımız, İslâm medeniyetine bakarak çok
eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânlarımıza
rağmen, Hz. Muhammed‟in son basamağına varmış olduğu
merdivenin daha ilk basamağındayız. Bu eserin (Doğu Batı
Divanı) yazarı Müslüman olduğunu reddetmez.”

µ
.Yeni
Ümit,
Sebest
Mülahazalar,
Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/serbest-mulahazalar-497, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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Alman Şâir ve Yazar Johann Wolfgang von Goethe:

Büyük Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.”

Büyük Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy

MeĢhur Rus Yazar Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski:
“Büyük İslâm Peygamberi Yüce Yaratıcı‟nın katına çıkıp
onunla buluşmuştur. Ben Mirac‟a bütün kalbimle inanıyorumΩ.”

Anonim, Gerçeği itiraf etmek imkânsız değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.frmtr.com/dini-sohbetler/5644845-gercegi-itiraf-etmek-imkansiz-degildir.html, En Son EriĢim
Târihi: 23.01.2014.
Ω
Anonim, Efendimiz Hakkında Kim Ne Dedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,

Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski

Andrew Tomas:
“Hz. Muhammed, gezici tüccarlık yaparken, önce Hira
Dağı‟ndaki bir mağarada ve sonra tekrar bir uçurumun başında
yeis içinde dururken, Cebrâil'i görmesinden sonra târihin akışını
değiştirmişti. Varlıklı bir kişi olan Hz. Muhammed, sâde bir
yaşam sürdürüyordu.”
“Parıl parıl bir somut zihne sâhip olan Hz. Muhammed
soyut hakîkatleri tefekkür etmeye de muktedirdi. Kendisine, tüm
yaradılışı tek bir İlâhî İrâde'nin yönettiğine ve dolayısıyla da tüm
beşerin kendilerini O'na teslim etmelerine dâir vahiy geldi.”
“Hz. İbrâhim gibi Hz. Muhammed de putları kırdı ve tek bir
Tanrı'nın âlemlerin Rab'bi Allah'ın varlığını ve kendisinin de
O'nun Resûlu olduğunu îlan etti. Köleleri âzat etti. Fakirlerin ve
tâlihsizlerin arasına karıştı ve kitlelere bu şekilde yaklaşarak
Arabistan'nın tümünü birleştirdi.”
“Müşriklere bir seçim hakkı tanıyordu:”

http://www.islamafaki.com/efendymyz_hakkinda_kym_ne_dedy-t8913.0.html;wap2=, En Son EriĢim Târihi:
23.01.2014.

“Ya Kuran'ı ve onunla birlikte kardeşliği, eşitliği ve
merhâmeti ya da Peygamber‟in kılıcını seçmek zorundaydılar.
Müslümanlar, yâni „İlâhî İrâdenin Kuralları‟ Arabistan‟dan
İspanya‟ya kadar yayıldılar.”
“Klâsik Çağ‟ın kültür mirâsı, kısmen bunları Arapça‟ya
çeviren ve sonra Batı Avrupa‟ya aktaran, Araplar tarafından
kurtarılmıştı. Bir zamanlar dünyânın tek uygar devleti;
öğrencilerin Tıp, Astronomi, Matematik ve diğer bilimleri
öğrenmek için akın akın gittikleri üniversitelere sâhip olan Arap
İmparatorluğu idi. Karanlık çağlarda dünyâda parlayan tek ışık
Hz. Muhammed'in İslâm ülkelerinde yaktığı ışıktı93.”

Andrew Tomas

Goldfray Higg:
“Hz. Muhammed'in telkin ettiği inançlar, Müslümanların
içine öyle işlemişti ki, onları yollarından ayırmaya imkân
bulunamamıştır. Hz. İsâ, çarmıha gerilmek üzere götürüldüğü
zaman havârileri onun yanından ayrılmışlardı, uzaklaşmışlardı.
Dinî hareketleri buharlaşmış ve uçmuştu. Tümü de inisiyatiflerini
ölümün
pençelerine
bırakmışlardı.
Hz.
Muhammed'in
arkadaşlarından bir tânesi bile onu yalnız bırakmadı. Hepsi de
mazlum ve mâsum peygamberlerinin etrâfında toplanıyorlar, onu
savunuyor, onun dâvâsı uğrunda canlarını fedâ etmeyi göze
93
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.

alarak düşmanlarına
ediyorlardı94.”

karşı

zafer

kazanmasına

yardım

Goldfray Higg

L. Brunton:
“Hz. Muhammed'in yaşamını inceledim. Önceleri onun
yaptıkları hakkında çok az şey biliyordum. Ancak o tanınmış
peygamberleri, Hıristiyanların nasıl hep bir ağızdan
suçladıklarını görüyor ve duyuyordum. Ben, kötü niyet ve
sahtekârlık gözlüklerini takmaksızın konuya bakmaya karar
vermiştim. Bir zaman sonra gördüm ki, Hz. Peygamber‟in
hakîkatin ve Tanrı'nın ardından giden içten bir doğruluk
araştırıcısı olduğundan kuşku duymak imkânsızdır.”
“Bu kutlu kişinin, insanlık için gerçekleştirdiği büyük
başarıları okuduktan sonra onu suçlamanın çok aşırı yanlış bir
davranış olacağını hissettim. Vahşet içinde puta tapan suç, kir ve
çıplaklık içinde yaşayan insanlara nasıl giyineceklerini öğretti.
Kirliliğin yerini temizlik aldı. İnsanlar şeref ve vakar kazandı.
Misafirperverlik dinî bir görev hâlini aldı. Bütün bunlar ve Hz.
Peygamberin ''İlâhî Kişiliği'' göz önünde bulundurulunca, Allah
elçisinin Hristiyanlar tarafından bu kadar hakârete lâyık
94
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.

görülmesi çok acıdır. İslâm'ın sâdeliğini, gerçekliğini, hoş
görüşünü, doğruluğunu ve kardeşlik duygusuna verdiği önemi
görerek İslâmiyet‟in lehinde karar verdim.”
“Hz. Muhammed ise, insanlar lâkaplı bu kürenin üçte biri
üzerinde, orduları, yasaları, ülkeleri, halkları, hükümdar
hânedanları, milyonlarca insanı harekete geçirmiştir. Fakat
ayrıca mihrapları, tanrıları, dinleri, fikirleri, inançları, ruhları da
yerinden oynatmıştır. Her kelimesi yasa hâline gelen bir kitap
üzerine her dilden ve ırktan halkları kapsayan bir millet
kurmuştur. Dünyânın üçte birinin İslâm Dini‟ne kazandırılması
Hz. Muhammed'in bir mûcizesi, daha doğrusu bir insanın
mûcizesi değil, aklın mûcizesi oldu. Bâtıl putpereslik inançlarının
bezginliği içinde olan bir toplum bünyesinde ortaya atılan
''Allah'ın Birliği'' fikri kendiliğinden öyle bir güce sâhipti ki Hz.
Peygamber'in dudaklarında infilâk ettiği zaman putların tüm
köhne tapınaklarını tutuşturdu.”
“Hz. Muhammed'in yaşamı içinde bulunduğu toplumdaki
hurafelere karşı kahramanca karşı çıkışı; putperestlerin öfkelerine
göğüs gerişindeki yürekliliği ve bunlara Mekke‟de 15 yıl
tahammülde gösterdiği sebat, yurttaşları arasında türlü
hareketlere uğramayı, hor görülmeyi, âdetâ kurban gitmeyi kabul
edişi, aralıksız doğru yolu gösterme çabaları, savaşlardaki eşsiz
başarıları, insanüstü soğukkanlılığı, zafer karşısındaki büyüklüğü,
sonsuz doğaları, Allah ile olan mistik konuşmaları, bir
sahteciliğin değil, bir inancın kanıtıdır. Bir inancı ayağa
kaldırmak gücünü ona veren bu îman olmuştur. “Bu inancın
temeli şunlardan oluşmuştu:”
''Allah'ın Birliği'' ve ''Allah'ın maddî olmayışı…''
Bunlardan biri, yalancı tanrıları kılıçla deviriyor, öteki ise
sözle bir fikri yerleştiriyordu.”
“Düşünür, hatip, yasakoyucu, savaşcı, fikir savaşcısı, mâkul
vicdan insanlığının kurucusu işte Hz. Muhammed bu kişidir.”

“İnsan büyüklüğünü hangi ölçüye vurursak vuralım, hangi
insan ondan da büyük olabilmiştir 95.”

L. Brunton

Herbert George Wells:
“Hz. Muhammed, ölümünden sonra tanrılaştırılmasını
önleyecek tüm önlemleri almıştır. İslâmiyet‟in gücünü oluşturan
diğer bir nokta da renk, ırk ve sosyal konumları gözetilmeksizin
tüm insanların Allah huzûrunda kardeş olduklarında ısrar
etmesidir96.”

Herbert George Wells

Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“Şişmanlık
birçok
hastalıkları
da
berâberinde
getirmektedir. Son araştırmalar neticesinde şişmanlarda yüksek
olan kolesterol seviyesinin damar sertliğine sebep olduğu, buna
bağlı olarak da damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği,
böbrek ve göz hasarlarının meydana geldiği tespit edilmiştir.”
“Dengeli beslenme mevzuunda ne kadar dikkatli olmamız
gerektiğini Yüce Rehberimiz (SAV), asırlarca önce şu kutlu
sözleriyle belirtmişti: „Çok yemek kötü bir şeydir.‟ „İnsanoğlunun
midesini iyice doldurmasından daha zararlı bir şey yoktur.”

Alphonse Marie Louis de Lamartine

Lamartine:
“Dünyâ‟da hiçbir insan yoktur ki, Hz. Muhammed gibi yüce
bir hedef benimsemiş olsun. Çünkü Yaratan ile varlık arasına
sokulan doğmaları kökünden yıkmak, Allah`ı insana, insanı
Allah‟”a iâde etmek putperestliğin çarpık ve maddî tanrılar
keşmekeşi içinde akla dayalı ve kutsal Allah düşüncesini
canlandırmak hedefi, gerçekten insanüstü bir hedeftir.”

. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

“Hiç bir insan, insan gücünün bu kadar üstünde bir eseri
bu kadar cılız vâsıtalarla ele almış değildir. Hz. Muhammed, bu
kadar büyük bir amacı tasarlarken ve uygularken kendinden
başka vâsıtası çölün bir köşesinde bir avuç insandan başka
yardımcısı yoktu. Nitekim hiçbir insan dünyâda bu kadar kısa
zamanda bu kadar görkemli ve büyük sürekli bir devrim
oluşturmuş değildir. Çünkü O‟nun İslâmiyet‟i haber verişinden
sonra 200 yıldan daha az bir süre içerisinde yeni din, ilk önce
Arabistan yarım adasında hüküm sürmeye başlamış, daha sonra
İran`ı, Batı Hindistan‟ı, Suriye‟yi, Mısır‟ı, Habeşistan‟ı, bilinen
tüm Kuzey Afrika Kıtası‟nı Akdeniz‟in birçok adalarını İspanya ve
Fransa`nın bir kısmını Allah‟ın birliğine inandırmıştır.”
“Amacın büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve alınan
sonucun azâmeti insan dehâsının üç ölçüsü ise, bilinen târihin her
hangi büyük bir şahsiyetini insanca ölçülere vurarak Hz.
Muhammed ile kıyaslamaya kim cüret gösterebilir?97”
W. M. Watt:
“Bütün dünyâ birleşmeye doğru gittiği hâlde, şimdiye kadar
Hz. Muhammed bir ahlâk örneği olarak yeterince göz önüne
alınmamıştır. Fakat birgün mutlaka Hz. Muhammed‟in
yaşamından ve ilkelerinden insanlığın ahlâkî gelişimine
yarayacak bir şeyler öğrenilip öğrenilmeyeceği konusunda ciddî
bir şekilde durmamız gerekecektir98.”
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W. M. Watt

John Ferguson:
“Yüce bir peygamber silsilesinin son ve en büyük noktada
sonuçlandırıcı kişi olan Hz. Muhammed, târihe biçim veren en
büyük şahsiyetlerden biri, bir gösterim ve eylem insanıdır.
Kendisi, îman etmiş ve zâhit bir kişiydi. Ve öğretisinde, duânın ve
orucun önemini vurgulamıştı99,100.”,

John Ferguson
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Lord Hedley:
“İslâmiyet‟in sâde fakat nûranî ihtişâmını idrak ettikten
sonra, bulutlu ve karanlık bir dehlizden Güneş ışığına kavuşan bir
adam gibi oldum. Bu doğa, ilk defâ İngiltere'de Wogluk
Camii‟nde Lord Hedley tarafından okunmuştur.”
“Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed'in izinden
gitmek için bize kuvvet ve cesâret ver. Onun doğruluğu ve
sâmimiyeti, onun şefkât ve muhabbeti, onun adâlet ve temizliği
yüreğimizde de kemâliyle olsun. Bütün İslâmiyet düşmanlarının
bilhassâ Avrupa‟da ona iftirâ edenlerin kalplerine doğru yolu
gösterici nûrunu ihsan et101.“

Lord Hedley

Regis Blanchere:
“Hz. Muhammed, „Ben de sizin gibi bir insanım‟
buyurmuştur. Ama bu şekil ve görünüş bakımındandır. Yoksa Hz.
Muhammed şüphesiz beşerin fevkindedir102.”
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Regis Blanchere

Konstan V. Giurgiu:
“Hz. Muhammed'in önderlik ettiği sosyal ve ekonomik
devrim sâyesindedir ki, yarım yüzyıl geçmeden İran, Mısır ve
Sûriye gibi üç büyük İmparatorluk İslâm hâkimiyeti altına girdi ve
onların halkları Müslüman oldular. Meselâ bir peygamberin ve
bir dinin ortaya çıkması değil, bir peygamberin peygamberliğini
devam ettirebilmesi ve getirdiği dinin yaşamasıdır. İşte Hz.
Muhammed ve İslâmiyet… İşte üç kıtada yayılmış yaşayan
milyonlarca Müslüman!”
“Hz. Muhammed daha peygamber olmadan gençliğinde
ticâretle kazandığı kazancının bir kısmını fakirlere dağıtırdı. Allah
ve İslâmiyet'te bunu emreder. O zamanlar dünyânın hiç bir
yerinde ne kızıl haç kuruluşu vardı, nede yardım dernekleri…”
“Adliye bulunmayan bir devirde Hz. Muhammed,
mazlumların hukûkunu korumak için gönüllüler taburu teşkil etti.
Bir insanın böyle bir şeyi düşünebilmesi ve düşündüğünü tatbik
edebilmesi için bir dâhi olması gerekir. İşte Hz. Muhammed,
böylesine büyük bir insandır. Dünyâ târihinin en büyük birinci
şahsiyetidir103.”
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Thomas W. Lippman:
“İslâmiyet, gâyet iyi tanınan târihî bir şahsiyetin, hayâtı ve
faaliyetlerinden kaynaklanmış olup, ondan ayrı mütalaa edilemez.
Müslümanlar, esinlenmiş bir insan, ilâhî vahyin aracı,
peygamber, rehber, önder, komutan, örnek insan ve yasa koyucu
olarak Hz. Muhammed'e saygı duyarlar, takdir ederler, örnek
alırlar fakat hiç bir zaman Hıristiyanların Hz. İsâ‟ya yaptıkları
gibi yapmazlar.”
“Hz. Muhammed'in faaliyetlerine ilişkin târihî ayrıntılar,
kendisinin cesâretine ve kararlılığına tanıklık eder, hoşgörüyü,
eşitliği ve takvâyı vaaz etmiş ve vaaz ettiklerini de âşikar bir
şekilde uygulamıştır.”
“Kesinlikle diyebiliyoruz ki, Hz. Muhammet samîmi,
kendisini davâsına adamış, cesur, eli açık, merhâmetli ve sosyal
adâlet ile reformu gözeten bir şahsiyetti. Zâhitliği reddeden Hz.
Muhammed, hayâtı boyunca kadınlara saygı göstermiş ve
kadınların sosyal ve hukûkî statülerini yüceltmek için çaba
harcamıştı. Hz. Peygamberin, Poligamiyi sınırlayan boşanmalara
kısıtlılık getiren ve dul kadınların himâye görmelerini sağlayan
yasalar koyarak 7. Yüzyıl'da Arabistan için çok önemli sayılacak
reformlar yaptığını biliyoruz.”
“Hz. Muhammed, İslâmiyet‟in temel öğretilerine Mekke'de
tesis etmişti. Hicret‟ten sonra Medine'de ise, hem Kur'an
Vahiyleri hem de Hz. Peygamber'in hadisleri, daha ziyâde İslâm
Topluluğu‟nun karşı karşıya olduğu sosyal ve hukûkî meselelere
açıklık getirici bir veçheye büründü.”
“Böylece Tanrı ve Kıyâmet günü hakkında nelere
inanmaları gerektiğini daha önceden öğrenmiş bulunan
Müslümanlar, artık sosyal davranış ile hayâtı, ahlâk, adâlet,
hukuk ve inananların inançları uğruna savaşma zorunlukları ile
ilgili öğretiler sâyesinde ilâhî inançları doğrultusunda dünyâ

üzerinde nasıl faaliyette bulunacaklarını öğreniyorlardı. Hz.
Muhammed giderek büyüyen bir topluluğun önderi, yasa koyucu
ve uygulayıcısı ve askeri komutanı hâline gelmişti.”
“Denildiğine göre Hz. Peygamber‟in ilk yönetim faaliyeti
Medine'nin nüfusunu oluşturan üç ayrı grubun ilişkilerini
belirleyici bir yasa yapması olmuştur. Bu üç grubu Mekke‟den
gelen insanlar, Medine'nin yerli halkı (Ensar) ve Mûsevîler
oluşturuyordu.”
“Bu yasa, Mûsevîler‟in dinî özgürlüğünü güvence altına
alıyor, Müslümanlar arasında işbirliğinin ve birliğin tesisini
teşvik ediyor ve Hz. Muhammed'i anlaşmazlıkları karara
bağlayacak olan hakem olarak îlan ediyordu. Hz. Peygamber bu
yasa ile o dönemde Arabistan için devrimci nitelikte olan ve
Mekke'de kabul edilmemiş bulunan iki prensibi tesis etmiş
oluyordu:”
“Birincisi, İslâmiyet‟in hem Spritüal hem de Lâik
hâkimiyetin kaynağı olduğu konusu, ikincisi ise beşerlerin işlerini
ayarlayan birleştirici unsurun kabile değil de din olduğu
hususuydu. Her iki prensip de hâlâ daha İslâmiyet‟in temelini
oluşturur. İslâm kardeşliği veyâ inananlar topluluğu (Ümmet), o
zamandan beri, ırk ve politika unsurlarını aşan bir dinî birlik
içinde mevcûdiyetini sürdüre gelmiştir. Böylece Hz.
Muhammed‟in hayâtının son on yılı, bir dinin tesisinden ziyâde
yönetim ve diplomatik faaliyetine yönelik bir tarzda geçmiştir
denilebilir.”
“Hz. Muhammed, esnek ve faydacı bir önderdi, aslâ bir
fanatik değildi. Gerektiğinde, Bedir Savaşı‟nda olduğu gibi kan
akıtılmasını onaylar fakat hem İslâmiyet‟i hem de kendisini
Mekke'de kabul ettirmeye yönelik amaçlarını gerçekleştiren
Hudaybiye Antlaşması‟na rızâ gösterdiği gibi, şiddete
başvurmamak gerektiğinde de anlaşmaya uzlaşmaya hazır olurdu.
Nitekim 628 yılında Mekke‟lilerle yapılan bu anlaşma öteki Arap

kâbilelerince de İslâmiyet‟e katılmaları için bir işâret olarak
kabul edilmiş ve o dönemde Müslüman olanların sayısı Hz.
Muhammed'in vazîfesinin daha önceki yıllarında İslâmiyet‟i kabul
edenlerin adedini aşmıştı.”
“Fakat genelde Hz. Peygamber'in vazîfesi, yarım kalan
tedbirlere ve kısmî başarılara iltifat etmeyen bir görevdi. Sonuçta,
630 yılı Ocak Ayında, 10000 kişiden oluşan bir orduyla Mekke'ye
giren Hz. Muhammed, Kâbe'deki putların kırılıp ortadan
kaldırılışını bizzat yönetti.”
“Mekkeliler ile çevredeki kabilelerin İslâmiyet‟i kabul
etmeleri ile birlikte, Hz. Muhammed'in görevi de hemen hemen
tamamlanmış oluyor ve en sonunda İslâmiyet‟in Arap yarım
adasındaki yükselişi gerçekleştirilmiş bulunuyordu.”
“Mekke'nin işgâli, bir merhametlilik ve âlicenaplık
örneğidir. Hz. Peygamber düşmanlarının çoğunu affetmiş ve
kendisinin lâyık hâkimiyetine bağlılıklarını göstermek amacıyla
yarım ada kabîlelerinin göndermeye başladıkları vergileri
İslâmiyet‟e girenlerle paylaşmıştı. Müslüman olmayı reddedenler
ise, öldürülmeyip veyâ sürgüne gönderilmeyip sâdece nüfuz ve
ganîmetten yoksun bırakılıyorlardı.”
“Hz. Muhammed Peygamber, Şubat 632‟de Mekke‟yi son
kez ziyâret ederek Arafat'ta ahlâk ve erdem üzere olan içeriği ve
etkileyici vaaz ediliş tarzı ile Müslümanlar için önemini hiç bir
zaman yitirmeyen Vedâ Hutbesi‟ni okudu:”
''Allah'ı ve Kıyâmet Günü‟nü hatırlayın, haksızlığı reddedin,
Kelâm‟ı yayın ve tüm Müslümanları kardeşleriniz olarak
kucaklayın.''
Ģeklinde özetleyebilecek olan mesajının aĢağıdaki nihâî beyânı ile
birlikte Hz. Muhammed'in misyonu da tamamlanmıĢ oluyordu.
“Hz. Muhammed kadar târihin akşını böylesine etkilemiş
insan pek azdır. Günümüzde müslüman 800 miyon kişinin

hayatlarını ve hükümetlerinin politikalarını her gün doğrudan
etkileyen Hz. Muhammed, 20 yılı çok az aşan bir süre içinde 1400
yıl sonra dahî başarısını sürdüren bir büyük dünyâ dini
kurmuştur. Kabîleye, etnik bağlara ve âileye sadâkati aşan
inançları sâyesinde birleşmiş olan bir inananlar topluluğu
prensibini benimsemiştir. Bu tür erdemlere pek değer vermeyen
bir putperes topluluğa merhâmet, adâlet, dürüstlük ve kendi
kendini kontrol etme erdemleri aşılamıştır. Ve arkasında kendisini
izleyen Müslümanların kutsal kitabı, rehberi, yol gösterici ışığı,
ilham kaynağı, yasa ve tesellisi olan Kur‟an'ı bırakmıştır104.”

Thomas W. Lippman

Sonuç
Bugün dünyâda yaklaĢık 7 milyar insan var… 2009 yılında
Müslümanların sayısı 1.57 milyarı idi… Buna biz yaklaşık 2
milyar diyelim… ġimdi burada 2 milyar Müslüman nazarında
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in îtibârının ne olduğunu
anlatmaya hiç gerek yok… Çünkü hiç bir Müslüman
düĢünemezsiniz ki bunlar, girişte zikredilen, Enbiyâ Sûresi, Âyet
107 ve HaĢır Sûresi, Âyet 7'deki âyetlere inanmamış olsun.
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Müslüman olmayanların, îtibâr edilen, bilim adamı ve
meĢhurlarının Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz hakkındaki, sözlerini de Ģimdi görmüĢ bulunuyoruz!
Geçmişte İslâm'a dönüş yaptıktan sonra, 1970'li yıllardan
beri bilimsel bir disiplin ve ciddiyet içinde, yapmış olduğum ve
hâlâ da sürdürmekte olduğum araştırma ve incelemelerim
sonunda bundan 8-10 sene önce Kur'an hakkında şu sonuca
varmış bulunuyordum105:
“Dünyâ‟ya
seviniyorum…”

geldiğimde

en

çok

Kur'an'ı

tanıdığıma

Şimdi bir de, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz hakkında
zikredilmiş bulunan bütün bu gerçeklere ek olarak, ayrıca Allah'ın
(CC) Kur'an'ı kimin vâsıtasıyla göndermiş olduğunu düşününüz.
Elbette ki o Kur'an106, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa
(SAV) Efendimiz vâsıtasıyla, gönderilmiĢ bulunuyor…
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in “Kur'an'ın dışında ayrıca
bana onun birkaç misli daha bilgi verildi” anlamındaki hadisini
de hele bir değerlendiriniz!
“Andolsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve Âhiret
gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel
bir örnek vardır. Ahzâb Sûresi, Âyet 21”
Allâhü Teâlâ'nın böyle bir peygamberine verdiği değeri
şundan da kestirebilirsiniz:
Müslümanların yaptığı duâları Allah'ın (CC) dilerse kabul
etmektedir ama O Allah (CC), Peygamberimiz Hz. Muhammed
105
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Mustafa (SAV) Efendimiz'e gönderilen, salât ve selâmları “yüzde
yüz” kabul edeceğini bildirmiĢtir.
Bir Mü‟min Ġçin “Yüzde Yüz Garantili” Olan Amelin Ne Olduğunu
Biliyor musunuz?
http://mtemiz.com/bilim/BĠR%20MÜ‟MĠN%20ĠÇĠN%20“YÜZDE%
20YÜZ%20GARANTĠLĠ”%20OLAN%20AMELĠN%20NE%20OLDUĞUN
U%20BĠLĠYOR%20MUSUNUZ.pdf

O zaman hâl böyle olunca, Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (SAV) Efendimiz'in ümmetinden olduğumuz için, Allâhü
Teâlâ'ya ne kadar şükretmemiz gerektiği konusu gündeme
gelmiyor mu?
ġimdi Ģükrümün bir parçası olarak hayatta en çok
tanıdığıma sevindiğim evrensel bilgilerin bu en gerçek kaynakları
olan Kur‟an‟ın ve Peygamberimiz (SAV)‟in Sünneti‟nin, önemli
gördüğüm, Temel Kavramları‟nı da dilimin döndüğü oranda
özetlemek istiorum...

Ġslâm Ve Kültürümüz‟de
Merhâle Merhâle
TEMEL KAVRAMLAR
Bilgi
Bir fikir, Ģey ya da olayın oluĢu veya herhangi bir kiĢinin
durumu hakkında bilinenlere ya da bilinmesi gerekli olanlara bilgi
denir. Bilgiler, faydalı bilgi, faydasız bilgi olarak ikiye ayrılırlar.
Faydalı ve faydasız bilgi demek, kastedilen o fikir, Ģey ya
da olay için veyahut da o kiĢi için, sırasıyla, haklı ve haksız yâni
geliĢtirici ve yok edici olan bilgi demektir.
Daha doğrusu haklı bilgi yâni “hak bilgi” demek, gerçek ve
faydalı olan bilgi demektir. Haksız olan bilgi demek ise,
gerçekdıĢı ve zararlı bilgi demektir. Bu gerçekdıĢı zararlı olan
bilgiye kültürel deyimle “bâtıl bilgi” de denir.
Kültürümüz‟de bâtıl bilgilerin tümü, genel anlamda, “bâtıl”
kavramı ile ifâde edilebildiği gibi, hak bilgilerin tümü, “hak”
kavramı ile de ifâde edilebilmektedir.
Gerçek Veya GerçekdıĢı Bilgilere Örnek
Gerçek veya gerçekdışı bilgilerin uygulanışına bir örnek
vermek gerekirse, meselâ toprağa atılan domates tohumları ele
alınabilir. Bu tohumların güzel bir Ģekilde büyüyüp sağlıklı
domates ürünleri vermesi için, kullanılan toprağın öneğin suyu,
gübresi gibi özelliklerine, meselâ güneĢ ıĢığına olan ihtiyâcı gibi

benzer konulardaki her türlü özelliklerine iliĢkin bilgilere, faydalı
bilgi diyebiliriz. Toprağa atılan domates tohumları için, önceden
öğrenilmiş, bu faydalı bilgiler uygulanırsa, tohumlar güzel bir
şekilde büyürler… Bunlardan verimli ve sağlıklı domatesler elde
edilir.
ġâyet toprağa atılan domates tohumları için, önceden
öğrenilmiş, bu faydalı bilgiler yerine, gelişi güzel işlemler
yapılırsa, daha doğrusu gerçekdıĢı bilgiler uygulanırsa tohumlar,
gelişerek domates verecek bir verimliliğe hiç ulaşamazlar.
Sonuç olarak doğru-hak-gerçek bilgiler geliĢtirici
özelliklere, yanlış-bâtıl-gerçekdışı bilgiler yok edici özelliklere
sâhiptirler.
Gerçek Tektir
Burada Ģu genellemenin yapılmasında da fayda vardır: Bir
fikir, Ģey ya da olayın oluĢu veya herhangi bir kiĢinin durumu
hakkında en faydalı yâni en gerçek bilgilerin her biri birer adettir.
Buna karşı şimdi gerçek olmayan bilgileri de bir düşününüz. Bir
fikir, Ģey ya da olayın oluĢu veya herhangi bir kiĢinin durumu
hakkında “gerçek olan” her bir bilgiye iliĢkin olarak, sonsuz
sayıda “gerçek olmayan" yâni “gerçekdışı” bilgi de var demektir.
Örnek de verebiliriz.
Meselâ domates tohumlarının geliĢip domates verebilmeleri
için, gerçek bir bilgi olarak, bu tohumların toprağa gömülmesi
gerekir. Hiçbir bitki topraktan başka bir ortamda yetişmez.
Demek ki domates tohumunun domates vermesi için gerekli olan
çok sayıdaki gerçek bilgilerden birisi olarak tohumların, “topağa
gömülmesi” bilgisi de, gerçek bilgilerden bir bilgidir.
Domates tohumundan domates elde etmek isteyen bir
kimse, bu gerçeği bilmiyorsa, bunun yerine aklına öneğin ne
geliyorsa bunların hepsi, ayrı ayrı gerçek olmayan birer bilgi
sayılır. Meselâ domates tohumlarının domates vermeleri için, bu
tohumların öneğin, su ortamına veya hava ortamına ya da pamuk
ortamına veyahut da yün ortamına konulmaları da akla gelebilir.
Bu akla gelen tedbirlerin her biri, domates tohumlarının domates

vermeleri için, o kiĢi için gerçek olmayan birer bilgi yâni birer
bâtıl bilgi mâhiyetindedir.
Hak Ve Bâtıl Bilgiler
Örnekte, dikkat ediyor musunuz, domates tohumundan
domates elde etmek isteyen bir kimse, gerekli olan gerçek
bilgilerden yalnızca bir tânesine karĢı, sayısız derecede, çok fazla
gerçek olmayan yâni gerçekdıĢı uygulamaya sâhip demektir.
Sonuç olarak, her bir doğru-gerçek-hak bilgiye karşı, sonsuz
denecek kadar, yanlıĢ-gerçekdıĢı-bâtıl bilgi oluĢuyor demektir.
Bu gün bilimsel olarak da ortaya çıkmıĢ bulunuyor ki
doğru-gerçek-hak bilgilerin asıl kaynağı, Kur‟an Ve Sünet‟tir.
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟de Kur‟an Ve
Sünnet‟i referans alan bilgiler, doğru-gerçek-hak bilgiler; Kur‟an
Ve Sünnet‟e uymayan bilgiler, yanlış-bâtıl-gerçekdışı bilgiler
olarak da biliniyor…
Hak Bilgilerin UygulanıĢı-Sünnet
Bilgilerin uygulanıĢlarının Ģekil ve metotlarının bilinmesi
de, doğru-gerçek-hak bilgiler sınıfındadır. Dolayısıyla doğrugerçek-hak bilgilerin uygulanıĢ Ģekillerinin ve / veya metotlarının
bilinmesi de çok önemlidir. Kur‟an tarafından bildirilen doğrugerçek-hak bilgilerin nasıl kullanılacağını anlatan bilgiler cümlesi,
Sünnet kavramı içinde bulunur. Demek ki Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti, Kur‟an tarafından bildirilen, tüm doğrugerçek-hak bilgilerin her birinin tek tek nasıl uygulanacağını
anlatır / anlatmaktadır.

Ġlmin Açınımı
Ġlim kavramının içinde, Evren‟deki “madde ilmi” de vardır.
Buna “maddî ilim” de diyebiliriz. Bugün “maddî ilime” bilim
diyoruz… “Maddî ilme” yâni bilime, ibâdet ve îman kavramları
da eklenirse, ilim kavramı elde edilir. Sonuç olarak, ilim
kavramının mânevî kısmı, ibâdet ve îman kavramlarından; maddî
kısmı ise, bilim kavramından meydana gelmektedir. Mâneviyattan
yoksun olan, bilim kavramında meselâ “gönül kavramına” hiç yer
yoktur.

Mâneviyattan yoksun olan bilim kavamında meselâ gönül kavramına hiç yer yoktur.

Allah‟a (CC) Güven Ve Teslimiyet
Ġlim çok önemli ama bu da yalnız baĢına yetmiyor. İlim
kadar önemli olan bir husus daha vardır. O da ilmin
uygulanıĢında, aşırılığa sapmadan, Allah‟a (CC) güven ve teslim

olmak gerekiyor... Bu da aslında ilim kavramından bir parçadır.
Bendenizin hayâtımda yaptığım büyük hatâlardan birisiri de bu
konuda olmuĢtur. BaĢkalarına ders olması için, isterseniz bunu
biraz açabilirim.
ġimdiki duruma göre çok câhil olduğum asistanlık
yıllarımda kısa adı TÜKDAV olan bir teĢekkül vardı. Üyelik
âidatlarını ödeyen üyelerine 20 yılda emeklilik vâdiyordu... Bütün
âile fertleri olarak bu derneğe üye olmuĢ, her ay yüklü bir para
ödemeye başlamıştık... 1990‟lı yıllarda 20 yıl dolmuĢtu...
Âile fertleri olarak emekli aylıklarımızın ödenmesini
beklediğimiz sırada, ödemelerin bir yıl sonra olacağını
bildimişlerdi. O sıralarda ne oldu biliyor musunuz?
Fetullahçılar, geriye deneğin posasını bırakarak, dernekten
ayrılmıĢlar... Bir yıl sonra ortalıkta müracaat edecek dernek
kalmamıĢ... ġu anda elimde, telefonumda kayıtlı, geçersiz bir
telefon numarası, bir de bir klasör dolusu makbuz yığını var, o
kadar...
20 yıl her ay, çoluk-çocuğun rızkından keserek, boçlara
girerek, o paraları nasıl ödediğimi bir düĢününüz ve bir tahayyül
ediniz.
Ama bir hatâ varsa, bugünkü ilmî ve tecrübî birikimlerime
göre, o hatâ elbetteki en baĢta, benim câhillik hatâmdı.
Nedenini de hemen özetlersem diyebilirim ki, bunda ilk
başta, Allah‟a (CC) karĢı büyük bir güvensizlik vardır. Bugün
ilmî araĢtırmalarımla biliyorum ki, Allah (CC) çalışan hekesin
rızkını vermeyi tekeffül etmiştir. Ben ise çalıĢan bir insan olarak 20
yıl boyunca, Allah‟a (CC) karşı güvensizlikten başka, âile
fertlerinin rızıklarını her ay keserek ayıca günah da iĢlemiĢim.

Allah (CC) rızka kefildir. Nitekim Necm Sûresi‟nin 39.
Âyeti‟nde, "İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır"
deniyor...
Hud Sûresi‟nin, “Yeryüzü‟nde kımıldayan hiçbir canlı
yoktur ki rızkı Allah‟ın üzerine olmasın!” mealindeki 6.
Âyeti‟nde ise, bütün insanların ve diğer canlıların rızıklarının,
Allah (CC) tarafından, taahhüt ve tekeffül edildiğine iĢâret
edilmektedir.
Kezâ Ankebut Sûresi‟nin 60. Âyeti‟nde, “Rızkını
üstlenemeyen nice canlılar vardır ki, onları da sizi de
Allah rızıklandırır. O her Ģeyi iĢiten, her Ģeyi bilendir.”
deniyor...
Sonuç olarak maddî ve mânevî konularda yapılan her
câhilliğin mutlaka bir karĢılığı olduğu muhakkaktır. Bu önekte
Allah (CC) câhilliğimin maddî karĢılığını bana, açıkça göstermiş
bulunuyor... Ya maddî ve mânevî konulardaki tüm
câhilliklerimizin açıkça gösterilmeyen karĢılıklarının ne
olduklarını bilebiliyor muyuz?
Bir de Ģunu düĢünmekte fayda var. Câhillik nedeniyle
yapılan bu hatâların karşılıkları bu kadar ciddî olduğuna göre,
hâinlerin bilinçli olarak yaptıklarının karĢılıklarını hiç tahayyül
edebiliyor musunuz?
Kültür
Milletleri tanımlayan kavrama “kültür” denir. Ele alınan bir
milletin temel özellikleri o milletin Kültürü içine gizlidir.
Kültürün bir milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu
biliyoruz.
Nitekim kaynaklar kültürü, din, dil, târih bilim, sanât,
edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi özellikler olarak
tanımlamaktadır. Kültür tanımının her bir öğesi millet için önemli
olmakla berâber, özellikle milletin bekâsı açısından, milletin dini,

dili, târihi başta gelmektedir. Milletin bekâsı açısından kültürün
önemini Foullie Ģöyle belirtiyor107:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve
kuvvetini teşkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet
mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu
dehâ ise din ve dildir.”
Bendeniz Foullie‟in bu görüĢüne milletin târihini de
ekleyerek Milletimiz‟in bekâsı açısından dinimiz Ġslâm‟ı, dilimiz
Tükçe‟yi ve Târihimizi çok önemsiyorum. Bilindiği gibi
Milletimiz‟i yıkmak için iç hâinler ve dıĢ düĢmanlar bugün en çok
da bu değerimizle oynamıyorlar mı?
Prof. D. Oktay Sinanoğlu “By Bay Türkçe” adlı eserini da
aslında bu yüzden yazmıĢtır. Prof. D. Oktay Sinanoğlu108 ile Attila
Ġlhan109 asıl Türkçe‟nin Osmanlıca olduğunu da söylemesi çok
anlamlı değil mi?110

Attila İlhan111
BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul).
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Emekli olduğumda Akademik çalışmalarımdan vakit bulup da ilgilenemediğim Türkiye Gemimiz‟n
güncel konularına bu sâyede biraz vakit ayırabildim.
Beni en çok şaşırtan husus, aydın denen kesimdeki yozlaşmayı görerek şaşırmam ve Attila İlhan‟ın,
“Türk aydını dediğimiz kişi, Batı‟nın Mânevî ajanıdır” sözünün yüzde yüz gerçek olduğunu üzülerek gözlemlemem
olmuştur. “Türkiye‟nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10‟udur” sözü de ona âit…
Aydınların açınımında şunları da söylemiş, Attila İlhan, 10 yıl kadar önce:
“Şimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyor.”… “Türkiye‟de üç şey millî olmalıdır;
Eğitim, Savunma ve Ekonomi... Bu üçü millî olmadığı takdirde Sevr olur.”
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“Türkiye‟de basın Türk değildir, çünkü Türk basını Türkiye‟nin çıkarlarını korumuyor.”… Türkiye‟de
özel kanallar özgür değildir, çünkü özel kanallar sermâye kanalları olmuştur.”
Üç yıl içinde bu görüşü aynen gözlemledim, artısıyla birlikte, ne yazık ki…
Yabancı ajanlar, içteki bu gâfillerimizi, meğer ne kadar kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmişler…
İnönü Zihniyeti, bugün bütün umudunu bu Batı hesâbına çalışanlara bağlamış durumda… İnönü Zihniyeti‟nin bu
durumu belki Attila İlhan‟nın zamanında bu kadar açıktan görünmüyordu… Sizin anlayacağınız hâinlikler gittikçe
daha da netleşiyor… Bence bu, ilerisi için bir rahmete dönüşecektir…
Ġlk ġaĢkınlığım
İlk Şaşkınlığım nasıl oldu?
Hayretle baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde demokrasi ve insan haklarından tâviz verir gibi
görünmeyen sol kesim, bir gelecek seçimi bekleme zahmetine bile katlanmadan, dış ajanların oyunlarına âlet olarak
Hükümeti devirmeye kalkmasınlar mı? Seçimlerde demokrasi ve insan hakları borazanlığı yaparak halktan oy
istemeye çıkanlara bak sen!
“Vay canına!”, diyesi geliyor insanın… İşte bu aydın geçinenler, Kültürünün câhili olurlarsa, böyle
oluyor…
Bugün daha da beterler!
Hele hele, onlara dayanmış olan sağ ve soldaki İnönü Zihniyeti ile solcu ve sosyal demokratlarımızı ne
mümkün memnun etmek?
Sıraladıkları sebeplere bakıyorum, bunlar, sırf Cumhurbaşkanı‟nı hedef alan kişiselleştirilmiş şahsî kin
ve nefretin tepkileri, o kadar… Ama ne tepkiler haa!
Kin Ve Nefret Kaynağının Açınımı
Bu kin ve nefret nereden geliyor?
İncelerseniz, aslında onlar da normal insanlar için, eften püften şeyler:
Cumhurbaşkanı‟nın:
Halkın içinden çıkmış, bir köylü ve halk çocuğu oluşu…
Halk ile özdeşleşmiş bir hayat tarzının bulunuşu…
Fakr-ü zarûret içinde yetişmiş olması…
Kültürünün ve Dini İslâm‟ın istikâmetine uyum sağlamaya çalışması, meselâ, namaz kılması, oruç
tutması…
Hakla kurduğu ilişkilerin içten ve samîmi olması ve benzerleri...
Bakıyorum, nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek bezleri yok…
Bence en önemli sebebi söylüyorum:
Atatürk Dönemi‟ni izleyen Millî Şeflik Dönemi‟nde eğitimdeki, idârî konumlardaki insanların ve o
dönemin zenginlerinin rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla kazanılmış ve İnönü yakınlığı ile oluşmuş „deolojik seçkin
bir sınıf„ vardı. Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumun-daki günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız, yâni nefretçi
ve tenkitçi arkadaş ya da kardeşlerimiz de kendilerini hâlâ 1940‟lı yılların seçkin sınıfı gibi görüyor olmaları…
Kendilerini Türkiye‟nin yegâne sâhipleri olarak gören bu kesimden bu geri kalanların hakları, onlara
göre sanki zamanla eriye-rek yok olmuş… Hâlbuki onların karşıt kabul ettikleri ötekilerin ataları, dedeleri de her
zaman Yurdumuzun savunulmasında bulunmuşlar, İstiklal Savaşı‟na katılmışlardır, hem de onlardan daha çok:
Kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde, kiminin dedesi Çanakkale‟de, kiminin dedesi Suriye Cephesi‟nde,
kiminin dedesi Büyük Taaruz‟da şehit olmuştur. Ama bunlar, onlara göre geçmişte olan şeylerdi, şimdi mühim
değil…
Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız ve İkinci Tip Atatürkçülerimiz, Atatürk Dönemi‟ni izleyen
Şeflik Dönemi‟nde, eğitimde idârî konumlardaki insanların ve o dönemin bürokrat ve zenginlerinin rahatlık ve
üstünlük avantajlarıyla kazanılan bu İnönü yakınlığıyla oluşan, „deolojik seçkin bir sınıfın‟ bugünkü uzantısını
meydana getirenlerdir.
Halkımızın çektiklerinden, sıkıntılarından, açlıklarından ve sefilliklerinden haberleri olmayan, onların
çektiklerini bilmeyen ve onlara göre, „bir eli yağda bir eli balda olan‟ zihniyettir, işte bu zihniyet…
Bâzıları Müslümanız demiş olsalar ya da görünseler bile, bu solcu, demokrat ve İkinci Tip
Atatürkçülerimiz, tutum ve davranışlarıyla, İslâm ve Kur‟an‟ı meşrûlaştırmak istememektedirler. Böyle bir fikriyat
içinde oldukları şeklindeki görünüşlerini (imajlarını) ve daha katı bir devletçilik modeli olan, eski Rusya modeli
konusunda besledikleri sempatik tavırlarını da Milletimiz‟n hâfızasından silememişlerdir.
Kur‟an ve İslâm karşıtlıkları, Millî Şef döneminde, “Biz dindar nesil istemiyoruz” fermanı ile zâten daha
o zaman belgelenmişti…
İşte günümüzdeki İnönü Zihniyetinin geçmişi buralara dayanmaktadır:
Şeflik Dönemi‟nde her şeyin, her imtiyâzın sâhibiydiler, her şey kendilerinden soruluyordu. Bu uğurda
asanlar da onlardı, kesenler de onlardı… Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil, üç kişi rejim kurbanı

Ġlim Adamı Ve Bilim Adamı
Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟de ilim alanında yetiĢmiĢ
olanlara ilim adamı ya da âlim; bilim alanında yetişmiş olanlara
bilim adamı denir. Ġlmi ve bilimi ilk geliĢtirenler de Ġslâm ilim
adamlarıdır. Ön Rönesans dönemini kuran Ġslâm ilim adamları
aynı zamanda da bilim adamıydılar. Bu ilim ve / veya bilim
adamlarımız, Batılıların da bilim konusundaki hocaları
pozisyonundaydılar.

olmuştu… Günümüzdekilere de hep böyle öğretilmiş bulunuyor işte… Şimdi de aynı devran dönsün istiyorlar,
hâliyle bunlar…
Onlara göre şimdi köylü vatandaşın, fakirin, düşkünün, onlara göre „dinci„ olanların „biz de varız‟ deyip,
Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilirdi? Hele hele, geçmiş hükümetlere göre bunlar, bir de fark atarlar,
halkın gözünde yer ederlerse, o zaman „laiklik slo-ganları, levha ve yazıları‟ etkisiz duruma gelirse, buna kim
susacaktı?
Bunlar, onlar için olur şey değildi…
„Hayır, olamaz böyle şey…‟ diyorlar ve akıl almaz algı ve yalanlara girişiyorlar bu-gün…
„Bunlara dayanılamaz, biz geçmişte nasıl bizzat kendimizin demokratları idiysek, şimdi de öyle olmalı…‟
deyip, ver yansın atışlarına başlamalarının, hırçınlaşmalarını ana nedenleri bunlardır, bugünkü Ġnönü
Zihniyeti‟nin ve de solcu ve sosyal demokratların… Kin ve nefretleri öyle satıhtan değil, görüyorsunuz!
Sen güyâ demokrattın, insan haklarına saygılıydın, sık sık Atatürk‟ün “Bu Milletin efendisi köylüdür.”
sözünü tekrar edip geçmişte bu halkın oylarını alıyordun. O zaman halkçı görünüyordun, öyle mi?
Geçmişe dönük hayaller ağır basınca ve de üst üst gelince, demokrasi ve insan hakları kavramları ikinci
ve üçüncü sıralara itilebiliyormuş demek ki, öyle mi?
Hâl böyle iken, halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin kaybolması neticesi, böyle aldatmacalı yan
yollardan medet ummak, öyle mi?
Kültürünü unutmayan halkımız, bu zümrenin yanlış davranışlarını şöyle okumaktadır:
“Efendim, köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz zannediyorduk… Biz hep üstün, seçkinsınıf kalacaktık…
Seçimlerde onların arkalarını sıvazlayarak oylarını şimdilerde de bizim almamız gerekiyordu…”
“Ama durum gittikçe o kadar değişti ki, bu gidişle sittin sene bir daha idâreci olamayacağız gibi bir
durum var ortalıkta… Ayrıca, bu halkla bizim aramızda hiçbir fark kalmamaya da başladı… Hani, biz üstün, seçkin
sınıftık…”
“Buna dayanılmaz! „Hayır, sayım-suyum yok‟… Biz demokrasi ve insan haklarından vaz geçiyoruz…”
Yazık! Yazık! Hayret ediyorum, doğrusu...
2000‟li yıllarda AKP Hükümeti Millî Eğitim Şurası‟na Attila İlhan‟ı da dâvet etmiş… Attila İlhan, o
devrin hızlı ideolojik olan ON-OFF kapasiteli ve akıllarını gereği gibi çalıştıramayan solcularından çekindiği için,
“Ben gelmeyeyim ama müfredâta asıl Türkçe olan Osmanlıca ile kültürümüzün yoğrulmuş olduğu Farsça‟yı
koyarak mecbûrî ders statüsüne sokun!” tavsiyesinde bulunmuştur.
Şimdi, düşününüz, bu da solcu, sosyal demokrat…
Bir de Türkiye‟yi düşmanlara şikâyet eden günümüz sosyal demokratları var…
Attila İlhan zamânında Türkiye‟yi düşmanlara şikâyet edecek kadar aydınlanmış (!) düzeyde sosyal
demokratlarımız yoktu…
Şimdi merak ediyorum, Attila İlhan yaşasaydı, bü süper (!)sosyal demokratlar hakkında ne derdi, acabâ?

Ön Rönesans dönemini kuran İslâm ilim adamları aynı zamanda da bilim
adamıydılar. Bu ilim ve /veya bilim adamlarımız, Batılıların da bilim konusundaki
hocaları pozisyonundaydılar.

Evet! Ön Rönesans dönemini kuran İslâm ilim adamları aynı zamanda da bilim
adamıydılar.

Müslümanlar Kimlerden OluĢuyor?
Îtikât ve istikâmet açısından Müslümanlar kaça ayrılıyor?
Biliyorsunuz ki îmanlarını koruyan Müslümanlara yâni
îmanlı müslümanlara mü‟min denir / deniyor... Müslümanların
içinde mü‟minlerden baĢka ayrıca münâfıklar ve fâsıklar da
vardır. Demek ki Müslümanlar kabaca, mü‟min, münâfık ve fâsık
olmak üzere, üç gruba ayrılabilirler.
Münâfık ve fâsıklar da kendi aralarında yine ikiĢer gruba
ayrılırlar. Şöyle ki, münâfıklar, a) Îtikâdî münâfıklar, b) Amelî
münâfıklar olarak, ikiye ayrıldıkları gibi; fâsıklar da 1) Îtikâdî
fâsıklar, 2) Amelî fâsıklar olarak, ikiye ayrılırlar. Îtikâdî
münâfıklar ve îtikâdî fâsıklar, bu genel ilmî sınıflamaya göre,
îmansız yâni kâfir hükmündedirler.
Tabiatıyla, bu ilmî sınıflamalara göre, kimin bu
sınıflamaların hangisine girdiğini ancak Allah (CC) bilir. Onun
için, bir mü‟min her bir Müslümanı, Üstün İslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize göre, kendisi gibi mü‟min olarak
düĢünmek, görmek zorundadır. Nitekim bâzı kaynaklar îtikâdî
münâfığı, “Müslümanlar nazarında mü‟min görünen fakat Allah
(CC) nazarında kâfir olan kimseye denir” diye târif etmektedirler.

Şimdi bu adamı hangi sınıftan sayabilirsiniz?

Îman kavramı ancak, mü‟minler tarafından yaşanmakta ve /
veya uygulanmaktadır. Dolayısıyla 21. Yüzyıl‟da bugün ilim
kavramını en çok, mü‟min olan Müslümanlar yaşamakta ve / veya
uygulamaktadırlar. Bu aynı zamanda günümüzde yaĢayan
mü‟minlerin her zaman daha yoğun bir Ģekilde, bilimsel bir hayat
içinde olduklarını da gösterir / göstermektedir.
Günümüzde Müslüman olmayan toplumlarda, îman
kavramı hiç yaşanmadığı gibi, bilim kavramı daha çok bilim
adamları tarafından uygulanıyor… Günümüzdeki bütün kapitalist
devletlerde yaĢayan insanlardan yalnızca bilim adamları gerçeğe,
bu bilim kavramı ile ancak bir parça yaklaşabilmektedirler…

İnsana ilişkin bu maddi bilgiler bilimin konusudur.

Ġlimi Ya Da Bilimi YaĢamanın Sonuçları
Cennete girmenin gerek ve yeter Ģartı îmandır. Yapılan
ibâdet ve / veya amel ise, Cennetteki refah ve zenginlikle ilgilidir.
Îmanlı olarak ölen bir mü‟minin affedilmemiĢ günahları da varsa
o mü‟min, günahları karşılığı kadar, Cehennem‟de kaldıktan
sonra Cennete geçecektir.

Evet, insana ilişkin bu maddi bilgiler bilimin konusudur.

Kısaca söylemek gerekirse, iki cihanda mutlu olmak
isteyenler, yukarıdaki açıklamalara göre anlaşılıyor ki, ilmi
yaĢayanlardır. Yâni ilmi yaĢamanın karĢılığı, Allah‟ın (CC) ErRahman ve Er-Rahim İsm-i Şerîfleri‟nin tecellîleriyle, Cennete
kavuĢup oradaki zenginlik içinde sonsuza kadar kalacaklardır.

Kim olursa olsun, mü‟minlerin dıĢında îmandan nasipleri
olmayanların ebedî konak yerleri cehennemdir. Bu insanlar içinde,
bilim nedeniyle, gerçeğe yaklaĢanlar da bunun karĢılığını, Allah‟ın
(CC) Er-rahman İsm-i Şerîfi‟nin tecellîsiyle, yalnızca dünyâda
gördükleri zenginlik ve îtibarla görürler…
Bilgilerin Özellikleri Ve Ġnsanların Bilgi Sayfaları
Domates örneğinden de anlaşıldığı gibi, faydalı bilgi yâni
doğru-gerçek-hak bilginin uyglanması ele alınan ya da konu
edilen fikir, Ģey ya da olayın geliĢimini veyahut da kiĢinin
geliĢimini sağlar. Buna karşı, faydasız bilgi yâni yanlıĢgerçekdıĢı-bâtıl bilginin uyglanması ise, ele alınan ya da konu
edilen, fikir, Ģey ya da olayın veyahut da kiĢinin geliĢimini önler.
Sonuç îtibârıyla bir insanın tüm bilgi birikimini, bilgi
sayfası olarak sembolleştirip, iki adet sayfa ile somutlaĢtıracak
olursak, dünyadaki her bir insanın, bir adet “doğru-gerçek-hak”
bilgi sayfası; bir adet de “yanlıĢ-gerçekdıĢı-bâtıl” bilgi sayfası var
demektir.
Bu bilgi sayfalarındaki “Doğru-Gerçek-Hak“ Bilgiler ve
“YanlıĢ-GerçekdıĢı-Bâtıl” Bilgiler için, söylenecek şu bilgi de çok
önemlidir. “Doğru-Gerçek-Hak“ sayfasında bulunan her bir
gerçek bilgiye karĢı “YanlıĢ-GerçekdıĢı-Bâtıl” Bilgiler sayfasında,
sonsuz denebilecek sayıda, gerçekdıĢı bilgi vardır. Buna göre
“Doğru-Gerçek-Hak“ Bilgiler sayfası çok küçük; “YanlıĢGerçekdıĢı-Bâtıl” Bilgiler sayfası çok büyüktür.
Orta Ölçü
“Doğru-Gerçek-Hak“
Bilgiler‟in
doğru
olarak
uygulanmaması da hatâlara ya da yokluğa götürür. Yukarıda
“Doğru-Gerçek-Hak“
Bilgiler‟in
doğru
bir
Ģekilde
uygulanıĢlarının da gerçek bilgiler arasında olduğu söylenmiĢti.
Bilgilerin Doğru olarak uygulanıĢı Sünnet kavramı içindedir.
Bilgilerin Doğru olarak uygulanıĢı, ancak aşırılıklardan kaçmakla

mümküdür. AĢırılık hem Hak tarafında ve Bâtıl” tarafında
bulunur.
Dolayısıyla uygulama ölçülerinde aĢırılıklardan kaçmanın
ölçüsü, orta bir ölçü izlemektir. Caddelerdeki ota Ģeridin daha
emniyetli oluĢunu bir düĢününüz. Uygulamalarda orta bir ölçü
izlemek o kadar önemlidir ki, bunu “sünnet” kelimesinin
anlamının “orta” olmasından da çıkarabilisiniz. Nitekim “Ehl-i
Sünnet vel Cemaat” sözünün anlamı, “Ota Ölçülü cemaat”
olmuyor mu? “Ota Ölçülü” olmaya Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, “Ümmetim 73 guruba ayrılacak… Bunların içinde
yalnız “Ehl-i Sünnet vel Cemaat” Cennete girecektir” Ģeklindeki
hadisi de Ģimdi bir anlam kazandırmıyor mu?
Günümüzde, Müslümanlar da dâhil olmak üzere, hatâların
çoğuğunun, zâten, aĢırılıklardan geldiğini hemem her gün görüp
durmuyor muyuz?
Ġbni Haldun‟un Tavsiyesi
Ġbni Haldun‟un çocukların eğitimi konusundaki tavsiyesi Ģu
Ģekildedir. “Çocuklarınıza yalnızca gerçekleri öğretiniz.
Gerçekleri bilirlerse, hayatta kaşılaştıklarında yanlışları kendileri
kolayca elerler.” Çok doğru değil mi?
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz gerçeklerin tâ
kendisi olduğuna göre bu değerlerimiz, eğitimin özü olmalıdır!
Öle değil mi?
Câhil ve Câhillik
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de kültürel eğitimsizliğe “câhillik”;
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi bilmeyene “câhil”
denmektedir. Câhil kelimesi en azılı Ġslâm düĢmanlarından olan
Ebu Cehil‟in adından gelmektedir. Demek ki “câhil” kelimesini
duduğumuzda genel olarak, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟in bilinmediği anlaşılmalıdır.

Akıl
Akıl ancak kiĢide ilim varsa faydalı olur / olmaktadır. KiĢi
câhil ise onun aklı ancak, mü‟minlerin dışında kalan insanlarda
olduğu gibi, yanlıĢ-gerçekdıĢı-bâtıl bilgilerle uğraĢmak
zorundadır. Bununla berâber öyle akıllı kimseler de vardır ki aynı
zamanda, iki cihanda da başarılı olmak için, belli hayat
tecrübelerinden sonra, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz
gibi, gerçek bilgilere gerek olduğunu da anlayabilir… Ama
böyleleri çok azdır. Meselâ bu gibi akıllı kimseleri daha çok,
Öneğin Histiyan ve / veya Yahudi milletleri arasında iken,
Müslüman olanlarda görüyoruz.
Dolayısıyla dünyanın her tarafında, zenginliklerinin
sömürülmeleri kolay olsun diye, tüm Müslümanlar bilinçli olarak
câhil bırakılmıĢ oldukları için, bugün hemen her saat hep
câhillerle karşı karşıya kalma olasılığımız çok fazla bulunuyor...
Allah (CC) korusun câhilliğin ardından bir de, heykelci, israfçı ve
bölücü İnönü Zihniyeti‟nde olduğu gibi, tembelliğe ek olarak,
emperyalist güçlere yağcılık ve hayattan kam alma zevki de ağır
bastı mı, artık vay hâlinize!

Öyle akıllı kimseler de vardır ki aynı zamanda, iki cihanda da başarılı olmak için,
belli hayat tecrübelerinden sonra, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz gibi,
gerçek bilgilere gerek olduğunu da anlayabilir… Ama böyleleri çok azdır. Meselâ
bu gibi akıllı kimseleri daha çok, Öneğin Histiyan ve / veya Yahudi milletleri
arasında iken, Müslüman olanlarda görüyoruz.

Böyle bir karmaĢada akıl olsa bile ne yapar ki! Hayâtımın
büyük kısmı hep böyle ortamlarda geçmiş olduğu için, dünyanın
en güzel yerinde bulunan vatanıma istediğim gibi hizmet
edememenin üzüntüsü Ģu anda bile beni bitiriyor…
Yalnız baĢıma binbir zoluklarla kurarak 19 sene Kurucu
Bölüm BaĢkanlığı görevini aralıksız olarak sürdürmüĢ olduğum
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟deki Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği‟nin ilk zamanlarında ne zorluklarla
karĢılaĢmıĢtım. Ne gariptir ki sırf benim Ġslâm kimlikli olmamdan
dolayı, gerek Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün
açılmaması için gayret edenler, gerekse Fakülte içindekilerle
birlikte bunların dıştaki uzantıları, meselâ Elektrik Mühendisleri
Odası (EMO) baĢta olmal üzere, her fırsatta dedikodu
üretmektediler. Bu çevreler aynı zamanda, öğrencileri de
kışkırtmaktaydılar.
O sıralarda Anadolu‟da pek üniversite olmadığı gibi, hele
hele Elektrik-Elektronik Mühendisliği hiç yoktu. Dolayısıyla
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri de hep büyük
Ģahirlerdeki üniversitelerde bulunduğu için, bunların giriş
puanları oldukça yüksek bulunuyordu… Böyle alıĢılmıĢ bir
ortamda benimle uğraĢarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümünü açmamızın bir suçmuĢ gibi gösterilmesi de, ayrıca,
karĢıtlara çok kolay oluyordu…
Bir gün bu Ģartlar altında derse girmiĢtim. KıĢkıtılmıĢ
öğrecilerden olmalı ki öğrencinin birisi söz alarak demesin mi ki,
“Hem hocanız yok, hem laboratuvar yok, hem de bölüm
açıyorsunuz.”
O zaman o öğrenciye Ģu Ģekilde bir cevap verdiğimi gâyet
iyi hatırlıyorum…
Öğrenciye demiĢtim ki! Sen bu bölüme kaç puanla girmiĢ
buluuyorsun? Elbette ki Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümümüz Anadolu‟daki bir üniversiteye âit olduğu için, arztalep nedeniyle, büyük Ģehirlerdeki üniversitelerin bölümlerinin
giriĢ puanlarından çok düĢüktü…

KonuĢmama Ģöyle devam etmiĢtim. Bakınız siz bu düĢük
puanla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış
bulunuyorsunuz. Dolayısıyla çalıĢır, mevcut durumdan
faydalanırsanız, önünüz her zaman açık… Eğer bu bölümü
açmamış olsaydık, sen böyle düĢük puanlarla, sittin sene-yıllarca,
bu imkânı bulamayabilirdin. Dolayısıyla beni suçlayacak yerde,
bu bölümün kurulmasıyla önünü açılmasıdan dolayı, bana
teĢekkür boçlusun!
Bu örneği veriĢimin sebebi Ģudur: Burada çocuğun aklı,
kendisine aktarılan yarım-yanlış bilgileri kullanıp değerlendirmiş
bulunuyor… Çocuk, benim ona aktadığım gibi, geniĢ bir gerçek
birikime sâhip olsaydı elbette ki, hiç böyle yanlış bir girişimde
bulunmayacaktı. Aklı elbetteki, daha gerçekçi olan bu birikimini
değerlendirecek, hiç bu kısır döngünün içinde bocalayıp
kalmayacaktı. Dolayısıyla faydasız işlere girmemiş olacak, belki
bana da minnettar kaldığını da söleyerek, Vatan Ve Milletimiz‟in
bekâsı uğuna yapmakta olduğum, hizmetime bir ivme de katmıĢ
olacaktı.
Sonuç olarak akıl yalnız baĢına bir hiç durumundadır. Daha
doğrusu, akıl yalnızca bir göz gibi; ilim-hak bilgi de, bir ıĢık
gibidir. Göz biliyorsunuz ışık olmazsa, faydalı hiç bir iĢ yapamaz.
Gözün karanlıkta yaptıklarından da, bir hayır gelmeceği açıktır. O
hâlde, ilmin ya da “doğru-gerçek-hak” bilginin bir ıĢık gibi
olduğu, şimdi daha iyi ortaya çıkmıyor mu? Onun için “akıl göz
gibi, ilim ışık gibidir” diye boĢuna söylenmemiĢ…
GerçekdıĢı-bâtıl bilgiler karanlık gibidir. Aklın karanlıkta
yaptığı bir işten, hiçbir hayır gelir mi? Ya da gerçekdışı-bâtıl
bilgilerle yapılan bir işten, ne hayır gelir?
ġimdi bir soru akla geliyor... Bir patron düĢününüz. ... Bu
patron yıllarca emek vererek, yetiĢtirmiĢ olduğu çalıĢanlarına,
karanlıkta çalışırken elde edilen ürünlerden hiçbir fayda
gelmeyeceğini, açık olarak yayınlayıp tebliğ etmiĢ olduğu halde,
bu emir ve düsturlara hiç uymayanlar çıkarsa ne olur?

Bu durumda patron önce Ģöyle bir yol izliyor? Her bir
iĢçisini çok seven, kimsenin burnunun bile kanamasını istemeyen
bu patron, çok iyi niyetli olduğu için, önce birkaç veya sayısız
ilgisizlik ve saygısızlıklara belli bir süre sabrediyor. Sonunda,
kendi emir, yasak ve düsturlarına uyulmadığını, bu nedenle bir
patron olarak hiçe sayıldığını belgeriyle tespit eder. Ama yine de
onları belki piĢman olup hızaya gelirler diye hemen
cezâlandırmıyor. Önce onları, “gidiniz kendi başınıza ne işiniz
varsa görünüz” deyip kendi hallerine bırakıyor. Patron kendi
yöneticilerine de, “Kendi bildikleri doğrultuda giden bu
saygısızlar, ileride „mağduriyetimizden dolayı böyle davrandık‟
demesinler diye her ne isterlerse yine veriniz ama onları bir daha
gözüm gömesin!” biçiminde emir vermeyi de ihmal etmez.
Bu saygısız ve îtaatsizlerin, pişman olup geri gelerek af
dilemedikleri takdirde, sonlarının pek de hayırlı olmayacağı açık
değil mi? Bu da bir sağlıklı akıl iĢidir.
Akıl Sağlığı
Ġnsana her Ģeyden önce akıl sağlığı gereklidir.
MüĢrikler, ateistler, kısacası inkârcılar, Kıyâmet Ve Hesap
Günü‟ne inanmazlar. Bunlar sonunda toprak olup yok
olacaklarını sanıyorlar. Böyle biri ile karĢılaĢan Hz. Ali (RA) ona
Ģöyle der:
“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta ben sana
göre biraz daha yüklüyüm. Çünkü mutluyum ama ben ibâdet
ettiğim, Kıyâmet Ve Hesap Günü‟ne inandığım için rahatım, sana
göre biraz daha az olabilir. Ama bu sonlu Dünyâ‟da sen de
yaşıyorsun, ben de yaşıyorum... Dünyânın nimetlerinden ikimiz de
aşağı yukarı aynı oranda faydalanıyoruz. Belki ki senin külfetin
bana göre, biraz daha az olabilir.”
“Şimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir
göz atalım:”

“Sen, toprak olacağın için ne huzur ne de cezâ göreceğini
düşünüyorsun. Ben ise, Cennet‟e gitmek ve Âhiret âleminde cezâ
görmemek için Dünyâ‟da yaptığım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir
hayâta sebep olacağına inanıyorum.”
“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil de
senin inancın gerçekleşmiş olsun.”
“O zaman ne olur?”
“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda
benim zararım sana göre sâdece şu kısa süreli Dünyâ‟da yapmış
olduğum ibâdetler için harcadığım emek ve zaman olur, o kadar...
”Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur
gideriz. Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve
mutsuzlukla karşılaşmayız.”
“Şimdi de tam tersini düşünelim:”
“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım
gerçekleşirse, o zaman neler olur, bir düşününüz!”
“Olacak olan şu:”
“Şayet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet‟te
sonu olmayan mutlu bir hayat yaşayacağım, sen ise Cehennem‟de
sonu olmayan ateş ve cezâyla karşı karşıya bulunacaksın.”
“Şimdi buna göre bir kez daha düşün!”
“Şu kısa süreli Dünyâ‟da îtikâdı daha mantıklı, tutarlı ve
gerçekçi olan hangimiz oluyor?”
“Yâni:”
“Ben Müslüman‟ım, sen ateist...”
“O zaman senin inancın gerçekse ben de senin gibi
inanırsam, sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir
mutsuzluk görmeyiz. Ama benim inancım gerçekse, sen de benim
gibi inanırsan, ikimizde ebedî olarak Cennet‟te oluruz.”
“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi
inanmıyorsan, o zaman ben Cennet‟te iken sen sonsuz ve ebedî
olarak Cehennem‟de ıstırap içinde bulunursun!112”
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Kin Nedir?
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟den nasibi
olmayanlarda göze çarpan en tehlikeli negatif dalgaların baĢında
kin ve kibir gelmektedir. Kinin, Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟ndeki
anlamı, “birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz…” olarak;
Osmanlıca Lügat‟te ise, “gizli düşmanlık, garaz, buğz, adâvet...”
olarak geçiyor. Adâvet de „düşmanlık” anlamına da geliyor. Kibir
ise, „kendini beğenme, büyüklenme, benlik, gurur‟dur.
Sonuç olarak, kindar bir insan, düşman olan, düşmanlık
besleyen; kibirli bir insan ise, kendini olduğundan çok üstün gören
bir insan demektir.
Adâvet ya da düĢmanlığın zıddı, sevgidir (muhabbettir).
Ki buradan adâvet ya da düĢmanlığın ne derece aĢırı, kötü bir hâl
olduğunu anlayabiliyoruz.
Nefret tiksinmek, ürküp kaçmak; öfke saldırganlık tepkisi,
kızgınlık, hışım, hiddet, gazap, haset ise kıskançlık, çekememezlik
demektir.
Kin nefreti; kibir sınırı (haddi) olmayan üstünlüğü; nefret
öfkeyi; öfke çılgınlığı kamçılamıyor mu?
Sonunda
kalmaktadır.

kiĢide

haset

adlı

ruhsal

hastalık,

bâki

Bilimsel olarak deneylenmiĢtir ki kin, kibir, nefret, öfke ve
haset, aşırı olumsuz (negatif) dalgalardandır.
AĢırı olumsuz dalgalar, negatif dalgaların en tahrîbedici
olanlarından birini meydana getiriyor.
Ġzzet Ve Zillet Kavramları
Farklı anlayıĢlara sâhip olan ya da Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in câhili olan insanların ya da münâfıkların,

kibri izzet zannetmeleri gibi, bilgisizler de izzeti aslında, kötü
görülen inat ve câhiliyet taassubu zannederler.
Ġzzet insanın kendi hakîkatini tanımasıdır. Onu aceleyle,
nefsî arzû, taassup ve menfaatler için, hakârete düĢar etmeyip,
kıymetini muhafaza ederek, üstün tutmasıdır. İzzetin zıddı zillettir.
Zillet, her türlü hakârete boyun eğip râzı olmaktır.
Ġzettin baĢka tanımları da yapılabilir. Meselâ izzetten,
mağlûbiyete mânî olan hâl ve durum mânası da kast edilebilir.
Kur‟an‟da izzetli olarak övülen mü‟minler için daha çok bu mâna
hâkimdir.
Hâlis mü‟minlerde fânî olan Ģeylere karĢı bir zâfiyet yoktur.
O Allah‟tan (CC) başkasına boyun eğmez, eğerse zilleti kabul
etmiĢ olur. Bu sebeple izzete sâhip olanlarda aslâ zillet görülmez.
Onların alınları aktır. Bu anlamda başları diktir.
ġimdi zilletin bu anlamlarından hareket ederek izettin ne
demek olduğu, kibirden farklı olduğu, daha açık olarak
görülebilmektedir.
Hz. Ali (RA)‟ın oğlu Hz. Hasan (RA)‟a bir adamın,
“İnsanlar sende biraz kibir olduğunu zannediyorlar.” demesi
üzerine, Hz. Hasan “O kibir değil, izzettir.” cevâbını vermiĢtir:
Görülüyor ki kibir ile izzet, çok farklı olmasına rağmen,
ilmi ve bilgisi olmayanlar bunları karıĢtırabiliyorlar…
Karıştırıldıkları için, samîmi insanlar tarafından bile çok
yanlıĢlıklar yapılmakta, yanlı kararlar bile alınabilmektedir.
Cehâletin gözü kör olsun!
Bu ve buna benzer karıĢtırmalardan kurtulmak için, önce
Ġslâmî Ve Kültürel açıdan Türkçemiz‟in ve kavramlarımızın çok
iyi bilinmesi gerekiyor113. Örneğin Yeni Türkiye‟nin bânisi
113
Temiz, M., Doğruluktan Ayrılmamanın, ġeytanın Ġnsana SataĢmasının Bilimsel Temsili Ve Mânevî
Mertebeler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/DO%C4%9ERULUKTAN%20AYRILMAMANIN,%20%C5%9EEYTANIN
%20SATA%C5%9EMASININ%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.pdf YA DA

CumhurbaĢkanı‟nın, birer izzet olarak tezâhüreden, davranıĢlarını
kibir olarak yorumlayan bâzı câhillerin dedikoduları aslında,
Memleketimiz‟in düşmanlarını sevindirmektedir114.
Ġstidrac Kavramı
Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan büyük isyanın iĢâretine
“istidrac” deniyor... İstidrac sonu hayırlı olmayan nîmetlere
kavuşmaktır. Tanım olarak istidrac, Allâhü Teâlâ‟ya isyan etmekte
çok ileri giden insanların Allâhü Teâlâ‟nın kendilerine verdiği
zenginlik, mal, baĢarı, sıhhat ve âfiyet gibi nîmetlerle isyanlarını
daha da ileri götürmeleridir. Ġstidrac sâhipleri sonunda helâk
olurlar.
Peygamber Efendimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur: “Allâhü
Teâlâ‟nın bir kula günah işlemesine rağmen dünyâda sevdiği
şeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz bilin ki o istidracdır.”
Hz. Peygamber sonra Ģu âyet-i kerîmeyi okumuĢtur:
“Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin
kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip
zevke dalınca onları azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen
ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndülerΩ.“

http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/DO%C4%9ERULUKTAN%20AYRILMAMANIN,%20%C5%9EEYTANIN
%20SATA%C5%9EMASININ%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.doc, En Son EriĢim Târihi,
08.04.2014.
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Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKI
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1) Derece derece yükselmeyi isteyiĢ. 2) Hakkı ve hakîki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine
rağmen, bir kimsenin çok nîmete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi, Allâhü Teâlâ‟nın
gazâbına yaklaĢması. [Allah (CC) korusun!.. Bu öyle bir iĢtir ki, Allâhü Teâlâ‟nın bir Hikmeti olarak bâzı kâfirlerin
muratları zuhur eder, onların istedikleri hârika bir Ģekilde meydana gelir. Ve bunların küfürleri, Allah'a (CC)
isyanları da böylece artar gider].

Paksu, M., Ġstidrac nedir? Keramet ve istidrac arasındaki farkı nasıl anlamalıyız?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/16282/istidrac-nedir-keramet-ve-istidrac-arasindaki-farki-nasilanlamaliyiz.html, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.

Abonim, Ġstidrac nedir?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.delikanforum.net/konu/49279-istidrac-nedir.html, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
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TABERÎ TEFSĠRĠ EN'AM SÛRESĠ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/006/6-taberi.htm, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.

Ġyi Müslümanların olağan üstü davranıĢlarına kerâmet
deniyor. Kerâmet, sâhibinin Allah‟ın (CC) hayırlı bir kulu
olduğuna bir işârettir. Müslüman olmayanların ya da Müslüman
oldukları halde Allâhü Teâlâ‟ya karşı isyanda ileri gidenlerin
gösterdikleri olağan üstü hallere ise, Hak Dini Kur‟an Dili adlı
Kur‟an tefsirinin 4. cildinin 182. sayfasında “istidrac” deniyor.
Ġstidrac, Allâhü Teâlâ‟ya karşı yapılan, büyük isyan anlamındadır.
“İstidrac, aslında derece derece çıkarmak veyâ indirmek
demek olup bir kimseyi arzûsuna göre bir noktaya kadar tedricen
götürüp haberi olmayacak bir şekilde atmak anlamında bir deyim
olmuştur ki, o kimse onu kendi yararına bir terakkî, hayırlı bir
gelişme zanneder, gerçekte onun için o durum, bir anlamda,
uçuruma sürüklenmek demektir.”
“Allah‟ın (CC) istidrac yapması da, uzun süre bir kimse
hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip onun da bunu bir lütuf
olarak görmesi ve kendi tuttuğu yolun kendisi için hayır olduğunu
sanması, bundan dolayı da gitgide gurur, kibir ve taşkınlığını
artırması ve en sonunda da bütünüyle hayal kırıklığına uğrayıp en
acı ve en feci bir şekilde hakkında azap hükmünün
gerçekleşmesidir ki, bu çok çetin bir azap olur.”
“Dış yüzüyle lütuf gibi görülen o nîmetler, işin iç yüzü
açısından, gerçekten bir kahırdır… Bu, Allah‟ın (CC) o kulun
azâbını şiddetlendirmek için lütuf şeklinde ortaya koyduğu, bir
kahır ve hesâba çekme yöntemidir.115”
Hatâ Kavramı
Hatâyı, yanlış anlayarak ya da yanılarak, doğrulardangerçeklerden-haktan ayrılma durumu olarak tanımlayabiliriz.
YanlıĢ anlamak ya da yanılmak, ister âlim olsun, isterse ilim
adamı veyâhut da ister velî olsun, isterse bilim adamı olsun,
herkes için mümkündür. Başka bir ifâdeyle söylemek gerekirse,
kimse hatâ yapmaktan kutlamaz. Bununla berâber genel olarak,
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çok bilen az ve az bilen çok hatâ yapar. Sonuç olarak şunu
söyleyebiliriz ki, en az hatâyı ilim insanları yapar. Onun için Ġslâm
Ve Kültürümüz‟de ilim adamlarını dereceleri çok yüksektir.
Af Ve Özür Dilemek
Ġnsanlar tarafından yapılan hatâlar, maddi ve mânevi olarak
ikiye ayrılabilir. Genel olarak yapılan hatâlara karĢı cezaî
müeyyideler vardır. Bu cezaî müeyyideler, esasa inildiğinde,
dikkatsizliğin, yanılgının ve gerçekleri tam olarak bilmemenin
karĢılığı demektir. Bu tür hatâlar hekesin başına gelebileceği için,
affedilebilir cinstendir.
Ama bu hatâların bir de mânevi cezâları vardır ki, ondan
kurtulmanın yolu da tövbe ve isiğfar edip Allah‟tan (CC) özür
dilemek gerekiyor... Elbette ki tövbe ve isiğfarın da bir takım
gerekleri vardır ki bunların yerine getirilmesi Ģarttır.
Bu Ģartların baĢında yapılan hatâ için çok piĢman olmak,
böyle bir durumla tekrar karşılaşıldığında, dikkatsizlik
yapmamaya samimi olarak azimli olmak ve en önemlisi de, bu
hatâdan dolayı zarar görenlerle tek tek helallaĢmak gerekiyor... Bu
Ģatlar yerine gelirse Allah‟ın (CC) affetmesi, kuvvetle ihtimal
dâhilinde olur.
Hâinlik Kavramı
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de emânete hıyânet edene ya da
iyiliğe karĢı kötülük edene hâin, bu gibi iĢlerle uğaĢmaya da
hâinlik denir. Hıyânet kelimesi, vefâsızlık. îtimâdı kötüye
kullanmak, sözünde durmayıp oyun etmek demektir. Bütün ilmî ve
bilimsel gerçekler dâhil olmak üzere, Vatan Ve Milletimiz‟in
bekâsı için Vatan Ve Milletimiz veya sağlık, doğruluk ve
dürüstlerin hepsi emânet demektir.

Hâinliğin Ġslâm Ve Kültürümüz‟deki Yeri
Hâinliğin Kültürümüz‟deki yeri nedir? Bunun bilinmesi çok
önemlidir!
Hâinliğin müeyyidesini Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e
sorulan Ģu sorunun cevabından çıkarabilirsiniz: Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e sorulan soru Ģu: “Bir mü‟min Müslüman
günah işleyebilir mi?”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Ģöyle cevap vermiĢtir:
“Bir mü‟min günah işleyebilir ama hiçbir zaman yalan
söyleyemez, hâinlik yapamaz”
ġimdi tersinden düĢünürseniz bu ne demektir? Yalan
söyleyen ya da hâinlik yapan bir mü‟min otomatik olarak,
İslâm‟ın dışına çıkar demek değil midir?
Günümüzde hâinlik en çok, Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı
ve İslâm Düşmanlığı konusunda yapılmaktadır. Çünkü empeyalist
sömürgeciler için bu iki konu aĢılmaz iki dağ gibidir. Bu gün,
Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsına ihânet ve Ġslâm DüĢmanlığı,
menfaat, şöhret ya da ikbal ve popülerlik peşinde koşanları için,
empeyalist sömürgecilere yaranmada baĢrolde görülüyor...
Hatâ Ġle Hâinlik Arasıdaki Benzerlik Ve Farklar
Hatâ ile hâinlik arasıdaki benzerlik, he ikisinde de
doğrulardan-gerçeklerden-haktan arılma durumunun olmasıdır.
Arasıdaki Farklar ise, hatâ ile hâinliği yapanların durumlarında
gözlenmektedir.
Hatâyı yapan kiĢi, meşgul olduğu işi yaparken, Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in dıĢına çıktığının farkında
değildir; yaptığı işin doğru-gerçek-hak olduğunu zanneder.
Hâinliği yapan kiĢi ise, meşgul olduğu işi yaparken, ölçülerinin
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟e uyup uymamasına
dikkat etmez, kafasındaki yarım-yanlış ölçüleri uygulamaya
çalışır. Bilinçli olarak dikkat ettiği husus, kendi yarım-yanlıĢ

ölçülerini uygulamasının sonunda elde edeceği kendi menfaati,
Ģöhreti ya da ikbali ve popülerliğidir. Yâni hâin için önemli olan, o
iĢin doğru-gerçek-hak ölçülere göre yapılması değil, kendisinin
menfaat, şöhret, ikbal ya da popülerlik beklentileridir.
Milletimiz‟in EĢsiz Yapısı
Allah (CC) Tük Milletini özel olarak yaratmıĢtır.
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki
Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar
da Allah‟ı severler; (onlar) mü‟minlere karşı yumuşak, kâfirlere
karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder,
hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir
lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sâhibidir, her
şeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
Elmalılı Hamdi Yazır dâhil birçok ilim adamı bu âyetin,
“Allah yakında öyle bir toplum getirir ki...” sözünde geçen
toplum sözüyle Allah‟ın (CC), Tük Milletini kastettiğini
söylemektedirler...
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBER%C4%B0M%C4%B0Z%E2%
80%99%C4%B0N%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20T%C3%9CRKLE
R.pdf

Sizin anlayacağınız mevcut milletler içinde Milletimiz‟in
maddî ve mânevî yapısı, en mükemmel olarak, yaratılmıĢ olanıdır.
Bu mükemmellik Milletimiz‟in tabiatı yeni terimle “doğası”
demektir. Bununla berâber bu özellik, bir mü‟minin İslâm‟a îman
etmiş olmasının yanında bir hiçtir. Bu yüzden Ġslâm‟da ırkçılık
yoktur.
Nitekim Ġslâm'da ırkçılığın olmadığını Hud Sûresi‟nin 4047 âyetlerinden görebilirsiniz: Nuh Peygamber, oğlunun gemiye

binmediğini görünce, Allah‟a (CC) yalvarmaya baĢlayınca Allah
(CC) Peygambere:
"Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)'den değildir”
demiĢtir...
Bu da gösteriyor ki gerçek âidiyet Ġslâmî îmanla olmaktadır.
Milletimiz Ve Bilgisayar
Milletimiz‟in her bir ferdinin yapısal özelliği, meselâ
günümüzde en ileri mühendislik teknolojileri kullanılarak ortaya
çıkan bir bilgisayara benzetebiliriz. Böyle mühendisliği hârika
olan bir bilgisayara mükemmel, faydalı bir yazılım yüklenirse o
bilgisayardan, büyük bir ihtimalle, en verimli, en faydalı ve en
hayırlı iĢler çıkar.
Aynı bilgisayara çok zararlı bir yazılım yüklenirse, o
bilgisayardan bu sefer de, o yazılıma uygun olan, her türlü kötü
iĢlerin otaya çıkacağı da açıktır. Meselâ öyle kötü-bozuk bir
yazılım düĢünüz ki, örneğin o yazılımla yüklenmiĢ mükemmel bir
bilgisayar, gördüğü her insanın üzerine, bir uçaktan her 10
dakikada mermiler fırlatabilir. Günümüzdeki teknolojiden de
biliyoruz ki, bilgisayarlar dışarıdan enjekte edilerek yüklenen bu
gibi kötü işleri de çok iyi yapıyorlar / yapmaktadılar.
Dağarcıklarında Kültürümüz‟den eser olmayan çoğu
insanımızın kafaları, tâ 1936‟lı yıllarından beri¥, hep tersi
doğrultudaki kültürlerle enjekte edilerek doldurulmuĢ oldukları,
dolayısıyla kendi Kültürümüz‟le ilgili konular söz konusu
olduğunda ise, „Ģuursuz‟ komutlu yazılımlarla doldurulmuĢ
olduğu için©, bugün bu insanlarımızdan Memleketimiz ve
insanlarımızın hayrına bir şey alamıyoruz... 1936‟lı yıllardan beri
¥
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Devletimiz‟in her bir önemli köĢesine yerleĢtirilmiĢ  ve bugün de
yerleĢtirilmekte olan sözde insanlar, bence Kamuran İnan Bey‟in
bahsettiği guruptan olanlardan oluşuyorµ / oluĢmaktadır.
Milletimiz‟in Önemli Hasletleri
Milletimiz‟in, diğer milletlerde olmayan, çok güzel
hasletleri vadır116. Bunlar:
1) Büyüklere saygı göstemek, küçükleri sevmek,
2) YaratılmıĢ her Ģeye, Allah‟ın (CC) yaratmış olması
nedeniyle, saygılı olmak,
3) Temizlik,
4) Mazluma sâhip çıkmak
5) Benlikten kaçmak, “biz” kavramını yaĢamak...
Cumhûriyet‟in kuruluĢundan yaklaĢık 100 yıl sonra, Üstün
İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi canladırmaya çalışan, Yeni
Türkiye‟nin kurucuları, bu hasletlerimizi tekrar uygulayıp
canlandımaya baĢlamıĢlardır. Meselâ, “Mazluma sâhip çıkmak”
bugün evensel boyutta uygulanan bu hasletlerimizden biridir.
Târihten buna bir örnek de verebiliriz:
M. S. 70 yılında Roma Ġmparatoru Titus Yahudileri,
Küdüs‟ten çıkardı117. Yahudiler Dünyâ‟ya yayıldılar. 1478‟de
Ispanya tarafında kovulan Yahudilere Osmanlı PadiĢahı II.
Bayezıt sâhip çıkarak onları Osmanlı topraklarına kabul
etmiĢtir118. Görüldüğü gibi, Milletimiz her zama haksızlığa
uğrayan ve mazlum duruma düĢenin yanında olmuĢtur /
yanındadır.
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ġükretmek Ve Nankörlük
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre
“ġükretmek”, kısaca söylemek gerekirse binbir çeşit
nimetlerinden dolayı, Allah‟a (CC) teĢekkür etmektir.
Akıl ve mantık açısından düĢünülürse, zengin ve hayısever
bir insanın, bir fakirin binbir çeşit ihtiyaçlarını yılın her gününde
karĢılamıĢ olduğunu varsayalım. Düşününüz ki, ihtiyaç sâhibi bu
insan, ona saygı duyup teşekkür edecek yerde, kendisine her
hususta destek olan bu hayıseveri hiç saymıyor, ona değer
vermiyor... Hattâ bâzen de, sağda solda hayısever bu insanın
hoĢuna gitmeyecek söz ve davranıĢlarda da bulunuyor... Hâlbuki
bu insan tam tersine hayısever insana saygı duyup minnettar olsa,
ona sık sık teĢekkür etse, belki hayıseverin yardımları daha çok
atacaktır. ġimdi soruyorum size! Hayısever bu insanın gösterdiği
insanlığa karşı, onun bu tutum ve davranıĢları hiç insanlığa sığar
mı / sığıyor mu?
Ġslâmî Ölçülerimizde Allah‟a (CC) teĢekkür kavramına
Allah‟a (CC) Ģüketmek deniyor... Bunun daha geneli Allah‟a (CC)
hamdetmektir. Bu örnek de gösteriyor ki, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize göre “ġükretmek” yâni Allah‟a (CC)
teĢekkür etmek, daha doğrusu Allah‟a (CC) hamdetmek, insanlık
açısından çok önemlidir. Bu yüzden Allah‟a (CC) Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre Allah‟a (CC) hamdetmeye
nankörlük ve nankörlük yapana da nankör deniyor / denmektedir.
Nankörlük insanlık dıĢı bir huy olduğu için Allah (CC)
insanları peĢin olarak uyarmıĢtır.
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim
hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi)face artırırım ve
eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidirĠbrâhim Sûresi, Âyet 7”

Tesbih (Etmek)
Tesbih etme(k) hadiste, “Allâhü Teâlâ ‟yı noksan
sıfatlardan tenzih etme(k) ve namaz kılma(k)” diye târif
edilmektedir. Diğer bir kudsî hadiste ise:
“Ey insanoğlu! Takvâ sâhibi ol ve amelini gösterişten
arındır. Beni zikredip anmak için zaman ayır ki, ben de seni
meleklerimin yanında anayım119.”
Elmalılı Hamdi Yazır, “Allâhü Teâlâ ‟ya kul olmanın başı
zikir, sonu ise şükürdür.” diyor.
Hamt ve ġükür
ġunu unutmamak lâzımdır ki Tesbih120, Hamt ve / veyâ
ġükür, Evren ve insanların yaratılış sebebidir. Daha açık
söylemek gerekirse Allâhü Teâlâ, Evren ve varlıkları, özellikle de
insanoğlunu, kendisinin zikredilmesi, kendisine teşekkür edilmesi
için yaratmıştır. BaĢka bir ifâdeyle Allâhü Teâlâ insanlardan,
verdiği nîmetlere karşı teşekkür edilmesini, nankörlük
yapılmamasını istiyor...
Özet olarak teĢekkür etmek anlamına da gelen Hamt ve /
veyâ ġükür genel anlamda, çeşitli ibâdetleri yerine getirmeye ve
günahlardan kaçmaya denir. Hamt ve / veyâ ġükür‟ün özel bir
anlamı daha vardı ki bu Allâhü Teâlâ‟ya, bahşettiği bu


tenzih: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenâb-ı Hak‟kı her çeĢit kusur, noksan, Ģerik gibi hallerden
uzak bilip söylemek. Kabahati yok olduğu anlaĢılmak ve onu ifâde etmek.
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muvaffakiyetlerden dolayı, „Hamt ve / veyâ ġükrün sözlü olarak
ifâde edilmesidir.
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri arttığı oranda, Tesbih, „Hamt ve
/ veyâ ġükür‟ün de artması gerekiyor. Örneğin Peygamber
(SAV) Efendimiz günahsız olduğu hâlde, derecesinin her gün
yükselmesinin şükrü olarak, günde 100 kere istiğfar ederdi. Bu
dengeyi her Müslüman, gereği gibi, maalesef kuramaz /
kuramıyor...
Hamt ve ġükrün Açınımı
Hamt, övmenin her çeĢidini içeren Arapça bir kelimedir.
Allâhü Teâlâ‟ya karĢı kulluğun yerine getirilmesindeki önemi çok
büyüktür. Hz. Ali (RAΩ):
"Kur'ân-ın sırrı Fâtiha'da; Fâtiha'nın sırrı Besmele'de;
Besmele'nin sırrı da başındaki "B"dedir!" sözü dikkate
alındığında Kur‟an‟ın özet sayılan Fâtiha‟nın hamt ile baĢlaması
bu önemin bir iĢâretidir.
Elmalılı‟nın deyimi ile:
“Hamt, anlam açısından kısmen metih, kısmen teşekkür ile
birleşen bir övgü, bir çeşit övmek veyâ övülmek, iyi bir övüş veyâ
övülüş, güzel bir övücü veyâ övülen olmak, ciddî bir övücülük
veyâ övülücülük hülâsa bu anlamları kapsayan güzel ve ciddî bir
sözdür. Arapça'da hamt kelimesi bu mânaların hepsi için
kullanılır121.”
Şükür kelimesi, minnettarlığı ifâde eder. Türkçe‟deki
teĢekkür kelimesi, Ģükür ile aynı kökten gelmektedir.



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Elmalılı Hamdi Yazır, „Hamt, delîle dayanan haklı bir
ümidin sevinciyle, şükür ise minnettarlık gibi gerçekleşmiş bir
nîmet içinde bulunarak rahat etmenin mutluluk zevki ile yapılır‟
demektedir. Ġnsanlık açısından bütün mutluluklar, refah (Nîmet ve
bolluk) içinde bulunmak ve ihsan (nîmet vermek) olmak üzere, iki
durumda özetlenebilir.
Elmalılı‟ya göre nîmet ve refah içinde bulunanlar, nîmet
refah içinde bulunduklarını ancak his ve takdir ettikleri zaman
hamt ederler. Çünkü mutluluk, refah içinde bulunmanın
kendisinde ve çokluğunda değil, özelliğinde yâni refâhın zevkinin
takdir edilip hissedilmesindedir. Zâten, bolluk içinde bulunmanın
mânası budur. Bu nedenle, ne vakit mutluluk zevki hissolunur ve
coĢarsa, o zaman dilden hamt çıkar ki, hamt‟ın telaffuz edildiği bu
makama hamt etme makâmı denir.
Hamt, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın dediği gibi, Allâhü Teâlâ‟ya
ve hattâ onun lütfuna, ilmine yapılır ama O‟nun vücût güzelliğine
yapılmaz. Hamt ve Ģükrün her ikisinde de hak ve hakikat sevgisi
ile gönlün sevinçle dolması ve bundan dolayı ahlâka uygunluk
vardır. Dolayısıyla, hamt kelimesinde „sevinç ve arzû‟ mânası,
Ģükürde ise „içten bağlılık ve dostluk‟ mânası daha açık bir Ģekilde
bulunur. Bu sebepten dolayı, hamt ya da Ģükür bir mutluluk
ilânıdır. Yâni hamt ve Ģükrün her birinin gerçekleĢmesinin
temelinde mutluluk vardır. Elmalılı‟nın deyimiyle:
“Hamt “verdi, verecektir” gibi, geçmiş ile gelecek arasında
dönüp dolaşan bir sevinç durumundan, şükür ise, “işte verdi”
gibi, gerçekleşen bir geçmiş nîmete ulaşma zevkinden ileri gelen
bir mutluluğu îlan etmektir.”
Hamt ile Ģükürde esas maksat nîmeti verendir. Metihte ya
da methetmede (övmede) ise maksat, nîmeti hayal etmektir. Bu
bakımdan, canlılığı olana olmayana da yapılan, metih ya da övme
ahlâkî olmayabilir.

Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre metih ya da övme gerçeğe
göre, boş bir ümidin itmesi ile kuru bir yalandan, mücerret bir
dalkavukluktan ibâret kalabiliyorken, hamt ve Ģükür dâimâ
gerçeğe uygun bir doğruyu ifâde ediyor... Nitekim Peygamber
(SAV) Efendimiz, "Övmeyi meslek edinenlerin yüzlerine toprak
saçınız." diyor.
Buna karĢılık Peygamber (SAV) Efendimiz, "İnsanlara
teşekkür (hamt) etmeyen kimse Allâhü Teâlâ 'ya da teşekkür
(hamt) etmez!" buyurmuĢlardır.
Birinci hadisten metih ya da övmeden kaçınmamızı
anlıyoruz. Ġkinci hadîs-i Ģerif ise, hamdın mutlak sûrette
emredilmiş olduğunu gösteriyor. Bu yüzden her hamt, metihtir
ama her metih hamt değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır hamdı, isteğe bağlı yapılan bir iyiliğe
veyâ o iyiliğin baĢlangıç noktası olan bir iyiliğe karĢı gönül
açıklığı ile o iyiliğin sâhibine saygı ifâde eden, bir övgü sözü
olarak tanımlamaktadır.122 O, hamdın metih ile şükür arasında bir
nevî övme olduğunu, baĢka bir ifâdeyle özel bir metih olduğunu
söylemekte, iyiliğin hamt edene ulaşsa da ulaşmasa da, kesinlikle
bir iyilikten sonra yapıldığını bildirmektedir.
ġükür ise, geçmişte yapılan bir iyilik için, duyulan bir
minnettarlık tezâhürüdür. Yâni Ģükür, geçmişi ululama hâtırâsı
olarak gösterilen, minnettarlığın bir ifâdesidir. ġükürde, şükrü
gerektiren, iyiliğin Ģükredene ulaĢması gerekir. Bu yüzden halk
arasında, “Şükür içinde bulunulan durumu artırır.” sözünü
duymuĢsunuzdur; dolayısıyla, çoğu kere bu sözden “Artması
istenen duruma şükredilir.” anlamını çıkarırlar.
Hamt ya da Ģükrün dil ile yapılması gerekir. Elmalılı‟nın bu
husustaki görüĢü Ģudur:
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“Yalnız fiil veyâ kalp ile yapılan şükür, ne metihtir, ne
hamttır. Fakat dil ile sözlü olarak yapıldığı vakit bu hem hamt,
hem de metih olur ve bu hamt, şükrün (minnettarlığın) başıdır.”
Görülüyor ki, Kültürümüz‟de (Dinimiz‟de) dil ya da söz
çok önemlidir123.
Hamt Etmenin Kapsamı ve Mahmûdiyet Makâmı
Hamda iliĢkin olarak “El-Hamîdü” sıfat ismi ile
baĢlamakta isâbet vardır. “Hamîd ya da Türkçe telaffuzla Hamît”
ism-i Ģerîfi, “Ancak kendisine hamd-ü senâ olunan, bütün varlığın
diliyle biricik övülen” anlamındadır124. Hamt ile ilgili bütün
bereketler, Allâhü Teâlâ‟nın el-Hamîdü isminin tecellîsidir. Her
Ģey methedildiği halde, her hangi bir Ģey için hamt edilmez. Hamt,
sâdece Allâhü Teâlâ‟ya yapılır.
Burada akla Ģu soru gelebilir:
Allâhü Teâlâ‟ya yapılan hamt bütün metihleri bütün
övmeleri içerir mi?
Evet! Hamt kelimesi, saygı ifâde eden kelimelerin hepsinin
mânasına uygun düĢmektedir. Böylece, "Hamd olsun" denildiği
zaman, bütün saygılara yaraĢır bir iyilik veyâ bağıĢlama karĢısında
bir mutluluk sevinci ve bir bahtiyarlık duygusu îlan edilmiĢ olur.
Bu hamdediĢ, bir taraftan o iyilik ve bağıĢlamanın seçkin sâhibini
övmek, diğer taraftan da o mutlulukla hakkıyla övünmek
mânalarını içerir. Dolayısıyla, hamdetmek her iki bakımdan da,
Şerîat‟a ve ahlâka çok uygun bir davranıştır. Çünkü nîmeti
anlatmak, böbürlenmeden ileri gelen bir gurur değil, nankörlüğü
ortadan kaldıran, büyük bir erdemliliktir. Bu yüzdendir ki, “hamt,
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herkesin ermek istediği fakat pek az kimsenin erebildiği en yüksek
bir olgunluk hedefidir.”
“Nîmet verme ve iyilik yapma makâmında bulunanların
mutluluğu da yalnız nîmet vermekte ve iyiliği yapmakta değil,
nîmete kavuşanların verilen nîmetin değerini bilmesinde ve onun
zevki ile mutluluk duymasında, o nîmetlerin lâyık olduğu yerlere
ulaştırmasında ve ulaştığını açık delil ile görmesinde
bulunmaktadır.”
"İşte bu delil, hamt edenin hamdıdır.”
Bu makama ulaĢmayı seyretmekteki zevk ise, kendisinde
hamt edilenin mutluluğunu meydana getirir.
Nîmet verme makâmı, nîmete erme makâmından üstündür.
Bundan dolayıdır ki, hamt edilmeye lâyık olma
(mahmûdiyet) makâmı, rütbelerin en mükemmeli ve hedeflerin en
sonudur. Dolayısıyla bu makâmın mutluluğu da en büyük
mutluluktur. Bu mutluluğun zevki, tabiatıyla, bir hamt gerektirir.
Allâhü Teâlâ‟ya hamt etmek demek olan ve Ģükrün
baĢlangıcı bulunan bu „hamt‟, nîmeti artırmaya ve bu ise daha
fazla hamt etmeye ve hamdedilmeye sebep olur. Böylece hamt
etme makâmında refah içinde bulunan kimsenin hamt etmeye
devam etmesi, kendisinin hamt edilme makâmına yükselmesine;
bu makâmda hamt etmeye devam etmesi nîmetin sınırsız
katlanmasına sebep olur ki, "Andolsun şükrederseniz elbette size
(nîmetimi) artırırım125." buyurulması bundandır.
Hamdetme (hâmidiyet), insanı “övülmeye değer olma”
(Mahmûdiyet) makâmına yükseltir. Bu makamda insan, Allâhü
Teâlâ‟ya âit tecellîlerden [Allâhü Teâlâ‟nın lütfuna erme] birini
görür. Bu makamda “mahmûd” (övülmeye değer olma) ve
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“hâmid” (hamdeden) sıfatlarını kazanan insan, Allâhü Teâlâ‟nın
güzel isimlerinin tecellilerine kavuşur.
Hamt ve ġükrün Diğer Ġncelikleri
Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki, „hamt‟ta saygı ve değer
verme mânası daha yüksektir. Çünkü bunda bir taraftan meydana
gelen bağıĢ ve iyilik, hamt edene ulaĢmadığından dolayı, daha
fazla hakka bakan maksatsız bir saygı karakteri, diğer taraftan, o
bağıĢa kavuĢanların sevincine katılmayı ifâde eden bir kardeĢlik
duygusu, kendi hakkında henüz ulaĢmayanı ulaĢmıĢ saydıran, bir
takdir payı vardır.
Bir de Ģükrün kısımlarında kalp iĢinin, gizli bir iĢ ve
organların fiillerinin ihtimalli olması, Ģükür çeĢitlerinin en
mükemmelinin, yine dil ile yapılan hamt olmasını
gerektirmektedir.
Gerçekten, Resûl-i Ekrem (SAV) Efendimiz:
"Hamt, şükrün başıdır. Allâhü Teâlâ 'a hamt etmeyen O'na
şükretmemiş olur." buyurmuĢlardır. Bununla Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, karĢılıksız olarak takdir ve senâ etmesini
öğrenmeyen, iyiliklere karĢı minnettarlığı da beceremez demek
istemiĢ olabilir126.
Bu şartlarla dil ile yapılan metihler, zikirler ile yâdetmeler,
saygı ifâde eden lafızlar ve özel saygıların her biri hep hamttır.
Başka bir ifâdeyle “Allâhü Teâlâ'ya hamt olsun” dediğimiz
zaman, O‟nun için düşünülebilen bütün metihler, zikirler ile
yâdetmeler, saygı ifâde eden lafızlar ve özel saygıların her birini
ayrı ayrı dile getirmiş oluyoruz ki, bu hâliyle bu sihirli “hamt”


hâmid, hamd gibi d ile bitten Arapça kökenli kelimeler Türkçeleştirilmek için hâmit, hamt olarak

yazılırlar.
126

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 73.

kelimesinin, besmeleden sonra, Fâtihâ‟nın ilk sırasını almasının
sırrı anlaşılmış olmaktadır.
Elmalılı bu konuda:
“Böyle hamt etme ve övülme vasıflarını toplayan Allâhü
Teâlâ‟nın dostunun, Ahmed olması ve Muhammed olması, işte
hamdın bu toplayıcı ve birleştirici derecesini dile getirir.”
“Gerçekten, lâfız ve mâna îtibâriyle hamdın esâsı
Muhammed (SAV)‟e âit bir gerçektir. Ve bu gerçeğin başlangıç ve
sonuç îtibâriyle Allâhü Teâlâ Teâlâ‟ya âit olması da gerçeklerin
gerçeğidir.” demektedir.
Her namazda Fâtiha, bize bu mutlulukları, bu olgunluk
hedefini ve bu gerçeği öğretecek, "Elhamdü" Ģeklinde
okuduğumuz sözle baĢlamaktadır. Elhamdülillah (Allâhü Teâlây'a
hamdolsun) denildiği zaman, duyulan derin gönül ferahlığı, bu aĢk
ve Ģevkin dile ifâde edilmesindendir.
Çünkü “Allâhü Teâlâ 'a hamt olsun!” diyerek bütün
övgülerle O‟nu anmıĢ oluyoruz. Ayrıca, “hamt”, insanı “övülme
makamına” yükselten de biricik kelimedir!
“Kul olmanın başı zikir, sonu ise şükürdür.“ Amel ile Ģükür
iç içedir.
ġükür, nîmeti vereni bilip gereğince amel etmektir. Amel,
kalp, dil ve diğer organlarla (azâlarla) yapılır.
Kalbin Ģükrü iyiliğe niyet etmek, dilin şükrü hamt etmek,
Ģükrünü ifâde etmektir. Uzuvlarla ilgili Ģükür ise, Allâhü
Teâlâ‟nın verdiği nîmetleri yerli yerinde kullanmaktır. Meselâ
insanların kusurlarını görmemek gözün Ģükrünü, kötü sözlerden
kulakları saklamak, güzel Ģeyleri dinlemek kulağın Ģükrünü
meydana getirir.

Bâzıları Ģükrü kısaca Ģöyle tanımlamaktadırlar:
“Şükür, günahlardan kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini
yerine getirmektir.”
ġükrün daha kısa târifi ise Ġslâm‟a uymaktır. Ġslâm‟a uymak
demek, Allâhü Teâlâ‟nın emir ve yasaklarına uymaktır. Bu da
ibâdetleri yapmak ve günahlardan kaçmakla olur.
Ġmâm-ı Gazâli‟nin bildirdiğine göre Allâhü Teâlâ, Ģükrü
Mûsâ (AS)‟a Ģöyle târif etmiĢtir:
“Bir kimse, kendine verdiğim nîmeti benden bilip kendinden
bilmezse, nîmetlerin şükrünü edâ etmiş olur.”
ġükrün karĢıtı nankörlüktür. Nankör diye, Allâhü Teâlâ‟nın
verdiği nîmete şükretmeyen kimseye denir.
ġükrün baĢka türlü tanımlayanlar da vardır:
Şükür, kendini kazanılan nîmete lâyık görmemektir.
Şükür, Allâhü Teâlâ‟nın verdiği nîmetleri O‟nun sevdiği
yerlerde kullanmaktır.
İnsanın şükür yapmadaki ihmalkârlığını düşünüp bunun
için Allâhü Teâlâ‟dan özür dilemesi de şükürdür.
Hattâ şükür vazîfesini yerine getirmenin Allâhü Teâlâ‟nın
bir lûtfu olduğunu düşünmek de şükürdür.
Nîmete karĢı Ģükür, hem eldeki nîmeti yok olmaktan korur
hem de yeni nîmetlerin ele geçmesine sebep olur.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Az veyâ çok bir nîmete
kavuşan, "Elhamdülillah!" derse, Allâhü Teâlâ o kimseye bu
nîmetten daha iyisini verir.‟ buyurmuĢlardır. Allâhü Teâlâ
Ģükredenden hoĢnut olur.
Nîmetin Allâhü Teâlâ‟dan geldiğini bilerek şükretmek,
gelene râzı olmak ve isyan etmemek şükrü tamamlar.
Din iĢlerinde ve ilimde kendinden üstün olanı görüp ona
uymak, dünyâ iĢlerinde ise kendinden aĢağısına bakıp Allâhü
Teâlâ‟ya hamt etmek de Ģükürdür.
ġükreden karĢılığını Allâhü Teâlâ‟dan bekler.127
emeklerini
Allâhü Teâlâ zâyi etmez128.

Böylelerinin

Tesbih Ve Tesbih Etmenin Ġncelikleri
„Ham‟din özel bir ismi olan tesbih, Allâhü Teâlâ‟yı
“tenzih”
olduğu
gibi,
“şaşma-hayret”
mânâsındaki
“sübhânAllâhü Teâlâ ” anlamına da gelmektedir. Tenzih, Allâhü
Teâlâ‟yı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde yüceliğine
yaraĢmayan noksan sıfatlardan uzak tutmaktır.
Tesbih ibâdetle, takdis (kutsama) ise bilgi ve inançlarla
olur. Yâni tesbih lâyık olmayanı reddetmek, kutsama lâyık olanı
ispat etmektir. Dolayısıyla tesbih hayır iĢe tahsis edilmiĢtir, gerek
söz, gerek fiil ve gerekse niyet gibi ibâdetin tamâmı için
geçerlidir. Ayrıca tesbih Allâhü Teâlâ‟nın, “Gök gürültüsü,
övgüsüyle, melekler de korkusundan O‟nu tesbih ederler.129”
âyetince celâl sıfatlarına iĢâret eder. Tesbihin hamt ile bir arada
olması emredilmiĢtir.
127
Fatır Sûresi, âyet 30. “Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten başka, lûtfundan
onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O, çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.”
128
Nahl Sûresi, âyet 121: ”(İbrâhim aleyhisselâm) Allah'ın nîmetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve
doğru yola iletmişti.”
129
Ra‟d Sûresi, âyet 13: ”Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu
tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, onunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücâdele edip duruyorlar.
Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir.”

Sonuç olarak, yardımın, fethin, yâni dini yaymanın ve
hikmetin gâyesi, genel anlamda tesbih ve şükürdür. Bütün
yaratılmıĢların vazîfesi ise, özel anlamda, hamt ile tesbih etmektir.
Dolayısıyla, tahmid, tenzih, “sübhânAllâhü Teâlâ (şaşmahayret)” ile yapılan ibâdet içinde hamt eksik olmamalıdır.
Tesbih ile hamdin bir araya getirilmesi, rahmet ve celâl
sâhibi olan Allâhü Teâlâ‟nın, bu rahmet ve celâl sıfatlarının
açıklanması gereğini ifâde etmektedir. Bu yüzden tesbih ve
hamdin hakîkati, Allâhü Teâlâ‟nın,“Subbûhün, kuddûsün,
hamdün…” gibi Ģerefli isimlerinin gerekleri olan fiiller
olmaktadır.
YaratılmıĢların tesbihleri ise, bunların her birinin özel
yetenekleri oranında ya fiîlen ya sözlü ya da îtikadî olarak, Allâhü
Teâlâ‟nın bu cemal (rahmet) ve celâl sıfatlarının açıklanması için,
O‟nun ilâhî emrine uymaktan ibârettir. Dolayısıyla söz, fiil, niyet
ve îtikadı içeren tesbih, “sübhâneke ve sübhânallâhü Teâlâ ” gibi,
tenzihleri ifâde eden zikirlerle namaz Allâhü Teâlâ‟nın
yüceltilmesini ve kutsamasını içerir.
Bu yüzdendir ki, “Eğer tesbih edenlerden olmasaydı130.”
Ģeklindeki Saffat Sûresi‟nin 143. Âyeti‟ni tefsirciler, “Namaz
kılanlardan olmasaydı.” Ģeklinde tefsir etmiĢlerdir. Buradan da
anlaĢılmaktadır ki, güzelce kılınan bir namaz, her türlü tesbih ve
tenzih, övgü, hamt ve şükrü içermektedir.
Allâhü Teâlâ‟nın celâl ve cemâl tecelliyâtı, her an sürdüğü,
hiç kesilmediği için, bize düşen de O‟na karşı tesbih ve hamt
vazîfesini her zaman yapmaktır.
Duâ
Kur'an anlayıĢına göre insanın tüm faaliyetleri yâni hayat,
Allâhü Teâlâ ile insan arasındaki sürekli ilişki olduğu için,
Müslüman farkında olsun ya da olmasın, özellikle îmanlı insanlar


tahmid: Hamdetmek.
Saffat Sûresi, âyet 143,144: ”Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar
onun karnında kalırdı.”
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nazârında, duâ karakterindedir. Bu yüzdendir ki inanmayanların
ve ateistlerin istekleri dahî, Er-Rahman isminin tecellisi
gereğince, yerine göre kabul görür.
Bir Müslüman rahatlık ve bolluk anlarında da Allâhü
Teâlâ‟yı unutmamalı, duâ ve şükürden geri kalmamalıdır! Allâhü
Teâlâ‟nın Yûnus (AS)‟ı balığın karnından kurtarmasının
hikmetinin de, onun rahatlık ve bolluk anlarında da Allâhü
Teâlâ‟yı zikretmesi olduğu bildirilmektedir. “Duâ eden helak
olmaz.”131 buyurulmuĢtur.
Kulluk Vâsıtaları
Zikir ve şükrün her ikisi birden dil, kalp ve bedenle
yapılır…
Dil gönlün aynasıdır.
Dil ile zikirde Allâhü Teâlâ‟nın en güzel isimleri anılır,
O‟na hamt edilir, tesbih edilir, tenzih edilir, Kitab‟ı okunur ve duâ
edilir, iyi ve güzel söz söylenir, güzel konuĢulur.
Allâhü Teâlâ‟yı gönülden anmak diye târif edilen kalp ile
zikrin birincisi, gönülden şüpheleri sildikten sonra, O‟nun
varlığının delilleri, İsim ve Sıfatları düşünülür. Ġsim ve
Sıfatları‟nın bilinenlerinin sayısı 99‟dur. Allâhü Teâlâ bu isim ve
sıfatlarıyla, kendisine yalvarılmasını istemektedir. Bu Ġsim ve
Sıfatları, meselâ Mehmet Zâhid Kotku132 hazretlerinin düzenlediği
duâ kitabının ilk sayfalarında bulmak mümkündür133. Onun
sevenleri her sabah duâlarına, bu isim ve sıfatları okuyarak
başlamaktadırlar. Piyasada da Allâhü Teâlâ‟nın Ġsim ve
Sıfatları‟nı anlatan (içeren) “Esmâ ül Hünsâ” adları ile bilinen
güzel kitaplar vardır.
Kenzu'l-Ummâl, II, 66.
Temiz, M., Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2013.
133
Temiz, M., Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan: Altın Pırlantası-Mehmed Zahid Kotku (RhA),
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2013.
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Kalp ile zikrin ikincisi, örneğin O‟nun yarattığı âlemlerin
(evrenlerin) yaratılıĢlarındaki Matematik denklem, denge ve
ölçüm inceliklerini,
koyduğu hükümlerin ve kulluk
vazîfelerimizin, mükâfat ve cezâların düĢünülmesidir134 (tefekkür
edilmesidir).
Kalp ile zikrin üçüncü Ģeklinde ise, Allâhü Teâlâ‟nın bütün
maddî ve mânevî varlıkları ve bunların yaratılış sırları araştırılır,
seyredilir ve düĢünülür135. Öyle ki bu âlem, en küçük zerreden en
büyük kozmoza kadar uzanır. Bunların gayb âlemine birer ayna
oldukları görülür. Bu aynaya öyle bakanlar vardır ki, onlara o
güzellik, incelik ve büyüklük âleminin nurları yansır. Onlar bâzen
bir anlık bir hisse kapılırlar ki, o anda kazandıkları müĢâhede
zevki bütün dünyâlara bedel olur. Bu zikir makamının hiç sonu
yoktur. Bu makamda insan bütün hisleri ile Allâhü Teâlâ‟ya
bağlanır, öyle ki, ortalıkta sâdece zikredilen kalır.
Bu makamların, benim gibi, sözünü edenler çoktur ama
bunların tadına erenlerin ise sözle alâkaları yoktur.
“Nefsin BaĢarısı” Yanılgısı
Ġnsanoğlu bütün deneme ve sınavlarda olumlu sonuçlar alsa
bile, bunları aslâ kendisinin (nefisinin) baĢarısı sanmamalı, Allâhü
Teâlâ‟nın bir lûtfu olarak bilmelidir136. Bu da Ģükrün
esaslarındandır.
Hadîs-i Ģerifte buyrulduğuna göre:

134
Temiz, M., Ġslâm‟da Aklın Yeri, DüĢünme (Tefekkür) ve ÇeĢitleri Ġnsanın Dünyâda Kalan Katma
Değeri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve%20ÇeĢitleri.pdf YA DA
dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve%20ÇeĢitleri.doc, En Son
EriĢim Târihi: 24.07.2013.
135
Temiz, M., Bid'atlar, Evrat Ve Zikir, „Tesâdüf‟ Saçmalaması, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠD'ATLAR,%20EVRAT%20VE%20ZĠKĠR.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠD'ATLAR,%20EVRAT%20VE%20ZĠKĠR.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
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Nisâ Sûresi, âyet 83: “Kendilerine güven veyâ korku husûsunda
bir haber geldiğinde onu
hemen yayıverirler. Hâlbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç
çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hâriç, şeytana
uyardınız.”

Benî Ġsrâil‟de bir âbid beĢ yüz yıl ibâdet etmiĢti. Kıyâmet
günü Allâhü Teâlâ, "Bu âbidi benim ihsanımla Cennet‟e götürün!"
emrini verir.
Âbid:
"Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibâdetle
Cennet‟e girmek istiyorum." der.
Allâhü Teâlâ emreder, ibâdetinin hesâbı yapılır. Öyle bir
sonuç elde edilir ki, bırakınız bütün uzuvlarına iliĢkin nîmetleri,
yalnız Allâhü Teâlâ‟nın verdiği göz nîmetinin karşılığı beşyüz
yıllık ibâdetten fazla gelir.
Melekler âbidi hemen Cehennem‟e götürürler. Abid, "Yâ
Rab‟bi! Ben hatâ ettim, beni rahmetinle, ihsânınla Cennet‟ine
koy!" diye duâ eder.
Ondan sonra Allâhü Teâlâ ile âbid arasında Ģöyle bir
karĢılıklı soru-cevap oluĢur:
-"Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?”
-“Sen yarattın.”
-“Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim
ihsânımla, benim rahmetimle mi oldu?”
-“Senin rahmetinle oldu.”
Allâhü Teâlâ verdiği daha bâzı nîmetlerini de sayar. Âbid
de bunların hepsine "Senin rahmetinle, ihsânınla…" cevâbını
verir.

Nîmete KarĢı ġükrün Ġncelikleri
Elmalılı‟ya göre, bütün mertebelerdeki amellerin (iĢlerin)
her birinin yerine getirilmesine Ģükür denir.
Bunların her birinin Ģükür olması, Ģükredenin, kendisine
ulaĢmıĢ olan mertebelerdeki her bir nîmeti duyması ve bunu bu
mertebelerin her birindeki o nîmete karĢı bir saygı vazîfesi olarak
yapması Ģarttır.
Ahkâf Sûresi‟nin, 15. Âyeti‟nde, “Ey Rab‟bim! Bana ve
ana-babama ihsan ettiğin nîmetlerine şükretmemi ve senin hoşnut
olacağın sâlih amel işlememi ilham et!” ifâdesindeki “Ģükür”
kelimesi ile ilgili olarak Elmalılı Hamdi Yazır, duâ edenin isteği
hakkında Ģu açıklamayı yapmaktadır:
“Önce şükrü istemesi, şükür dâimâ bir nîmet neşesiyle ilgili
olduğundan, ilk önce kalbin neşesini bulmak içindir.”
“İşte her başarının sırrı da bu neşedir. O neşe iledir ki,
rızâya uygun büyük sâlih ameller yapılabilir.”
Bunun anlamı Ģudur:
ġükür, bir nevî sevapları celbeden amellerin ısınma
hareketidir. Bu yüzdendir ki, Allâhü Teâlâ “Şükrederseniz,
nîmetimi artırırım.” buyurmaktadır. Dolayısıyla, zikrin Ģükürden
farkı, zikrin nîmetin ulaĢmasına bağlılığının olmaması, genel
anlamda bir sevginin ve ileri bir aĢkın olmasıdır.
Her nîmetin bir Ģükrü vardır. Meselâ sağlığın şükrü ibâdet
yapmak ve zayıflara yardımcı olmaktır. Ayrıca, kötü Ģeylere
bakmamak, kötü yerlere gitmemek, haram ve kötü gıdalardan
uzak olmak ve günahlardan da sakınmak gerekir.

Bu demektir ki, Allâhü Teâlâ sağlığına Ģükredenin sağlığını,
ibâdete muvaffakiyetinden dolayı şükredenin ibâdetini, yardıma
muvaffakiyetinden dolayı Ģükredenin yardımını artırdığı gibi; kötü
yerlerden korunduğu için şükredenin kötü yerlere nefretini, haram
ve kötü gıdalardan korunduğundan dolayı Ģükredenin haram ve
kötü gıdalardan uzak kalmasını artırır. Bütün bunlar, kişiye artan
bir sevap sağladığı gibi, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına da daha çok
yaklaĢtırır. Ayrıca elden geldiğince sağlığın şükrü yerine
getirilirse, karĢılığında kazanılan sağlık sâyesinde, mal ve mülkün
de elden çıkmaması bir dereceye kadar sağlanmış olacağından,
sağlığa âit Ģükür sebepleri mal ve mülke âit Ģükür yerine de geçer.
Internette “Bir Hayat Rehberi” baĢlığı altında Ģunlar
yazıyordu:
“En iyi yaklaşım şükürdür! Şükretmek, hayâtın iyi
taraflarını ortaya çıkarır. Sâhip olduklarımızın aslında yeterli,
hattâ fazla bile olduğunu hissettirir. Reddi kabûle, düzensizliği
düzene, karmaşıklığı netliğe çevirir. Bir öğün yemeği ziyâfete, bir
evi bir yuvaya çevirir.”
“Şükretmek, geçmişimizi anlamlı kılar, bugüne huzur,
yarınlara bir ışık getirir137.”
6 Ocak 2005 târihinde Remzi ASLANALP tarafından
Internet yoluyla bana gönderilen diğer bir mesajdan da
bahsetmeden geçemeyeceğim:
“Dünyâ nüfusunu, 100 kişilik bir köy kadar küçültebilseydik
bu köy şöyle olacaktı:”
“57 Asyalı, 21 Avrupalı, 14 Amerikalı (Kuzey, Orta, Güney)
ve 8 Afrikalı, 52'si kadın, 48'i erkek olacaktı.”
137
Anonim, Alındığı elektronik posta adresi, http://www.turkish-media.com/forum/topic/77180-birhayat-rehberi/, En son eriĢim târihi: 31.05.2011.

Bölümümüzde bir öğretim üyesi…

“30 beyaz, 70 beyaz olmayan, 89 heteroseksüel, 11
homoseksüel…”
“Ayrıca bunlarda 6 kişi bütün servetin % 59'una sâhip
olacaktı ve bunların hepsi de ABD kökenli bulunacaktı.”
“20 kişi iyi evlerde yaşayacaktı. 30 kişi okuma-yazma
bilecekti, 1'i ölmek üzere, 1'i de doğmak üzere olacaktı.”
“1 kişi bilgisayar sâhibi, 1 kişi de üniversite mezunu
olacaktı.”
“Şimdi şunları düşünmelisin!
“Eğer bu sabah hastalıklı, değil de sağlıklı uyanmış iseniz,
1 hafta sonrasını göremeyecek olan 1 milyon insandan daha
şanslısınız.”
“Bir harp tehlikesi, işkence görmek ihtimâli ve aç kalma
korkusu ile karşı karşıya değilseniz, 500 milyon insandan daha
iyisiniz.”
“Tutuklanmaktan, işkence görmekten yâhut öldürülmekten
korkmadan ibâdethâneye gidebiliyorsanız, 3 milyar kişiden daha
iyi bir sansa sâhipsiniz.”
Buzdolabınızda yiyeceğiniz, üzerinizde elbiseniz ve başınızı
sokup uyuyabileceğiniz bir eviniz varsa, Dünyâ‟daki insanların %
75'inden daha zenginsiniz.”
“Bankada ve cüzdanınızda para varsa, dünyânın en
imtiyazlı % 8'i arasındasınız.”
“Anneniz, babanız sağ ise, siz bu dünyâda nâdir kişilerden
birisiniz.”

“Birisi sizi düşündü ve bu mesajı gönderdi, çünkü okuma
yazma bilmeyen 2 milyar kişiden biri değilsiniz.”
“Paraya ihtiyâcın yokmuş gibi çalış!”
“Kimse seni üzmemiş gibi sev!”
“Bunların her biri için „Ya Rab‟bi şükür!„ de!”
Bir iyiliğe teĢekkür etmek insanlık gereği olduğu gibi,
Allâhü Teâlâ‟ya şükür de kulluk gereğidir. Yapılan Ģükür, Allâhü
Teâlâ‟yı şükredenden hoşnut eder. Allâhü Teâlâ, şükürsüz
nankörlerden hoşlanmaz. Ġbrâhim Sûresi‟nin 7. Âyeti‟ni yukarıda
okudunuz:
“Hani, Rab‟biniz şöyle duyurmuştu: „Andolsun, eğer
şükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük
ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.‟ ”
Büyük insanların gösterdikleri mütevazılık da birer Ģükür
olup bunlar bize birer ibret olmalıdır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Hazretleri karĢılaĢtığı güçlükleri hocası Abdullah Dehlevî'ye bir
mektupla arz edince, hocası ona yazdığı mektupta Ģunları
buyuruyordu138:
„Mektubuma Rahman ve Rahîm olan Allâhü Teâlâ‟nın
şerefli ismiyle başlıyorum. Allâhü Teâlâ‟nın sevgili kulu mübârek
Mevlânâ Hâlid! Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve
berekâtühü…‟
„Tepeden tırnağa kadar kusurlu olan bu fakîre, her an
ziyâdesi ile gelmekte olan Allâhü Teâlâ‟nın nîmetlerine şükür ve
hamd etmek yazıya ve söze sığmaz.‟
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Anonim, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Ks, Hayat-ı Şerifleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://mevlanahalidibagdadim.wordpress.com/, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013

„Siz, istifâde etmek isteyenlere yardımcı olunuz. Onlar da
emredilen zikir ve diğer vazîfeleri yerine getirip saâdetlerini
bunlardan bilsinler. Büyüklerin yolunu inkâr edenlerle
görüşmesinler!‟
„Hocana kötülük edenle iyi olursan, köpek senden daha
iyidir.‟ sözü meşhûrdur. İmâm-ı Rabbânî hazretlerine îtirâz
edenlerden uzak olunuz! Âlimler ve ârifler söylemişler ve
yazmışlardır ki:
„İmâm-ı Rabbânî hazretlerini sevenler, mümin ve
müttekîlerdir. Ona buğz edenler münâfık ve şakîlerdir.‟
„İslâm memleketleri hazret-i Müceddîd'in feyzleriyle doldu.
Ve bütün Müslümanlar‟a, hazret-i Müceddîd'in nîmetlerine şükür
ve hamd etmek vâcib oldu.‟
„O memleketin âlimleri, şerîfleri ve âmirleri mübârek
varlığınızı nîmet bilip sizden istifâde edeler. Size tâzim ve
hürmette kusur etmeyeler, muhâliflerinize, size sû-i kasd edenlere
ve sizi çekemeyenlere mâni olalar.‟
„Bu fakîr, bunları nasîhat yollu yazdım. Resûlullah
sallallâhü aleyhi ve sellem; "Din nasîhattir.” buyurdu.‟
„Allâhü Teâlâ, sizi, Şâh-ı Nakşibend'in, Müceddîd-i elf-i
sânî'nin ve kalbimin kıblesi Mirzâ Sâhib'in halîfesi etmiştir. Hiç
kimse sizin yerinizi alamaz!‟
„Sizin eliniz, benim elimdir ve sizi görmek, beni görmektir.
O uzak yerden buraya gelmeye kalkmayın! İhtiyâç yüzünü bu
tarafa çevirmek ve kalb ile hatırlamak yetişir.‟
„Allâhü Teâlâ kendi rızâsına ve Habîb‟ine uymaya muvaffak
eylesin! Âmîn.‟ ...
GümüĢhânevî (RhA) Hazretleri‟nin aĢağıdaki mektubunda
da mütevazılık akıyor:
GümüĢhânevî (RhA) Hazretleri, talebesi Hilmi Efendi‟ye bir
mektup yazmıĢtır. Mektubunda; „korku ve ümit arasında


RhA kısaltması, “Rametullâhi Aleyh=Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.

bulunmak, verdiği sözde durmak, kişiyi öğünmeye sevk eden
debdebeyi terk etmek, temizliğe dikkat etmek, nefis ve şehveti
kırarak ahlâkı güzelleştirmek, rahat ve huzur veren şeylerden uzak
durmak, yalnızlığı seçmek, nefsin isteklerine uymamak, şeytanî
arzûları yok etmeye çalışmak, tevâzû, şükür ve kanaat sâhibi
olmak… gerektiğini‟ tavsiye etmekte ve öğrencilerine ise:
“Amelleriniz, tahsiliniz ve ahlâkınızla âlim olunuz,
insanlara seviyelerine göre hitap ediniz.” buyurmaktaydılar139.
Makam-ı Mahmûd
Bilindiği gibi Hâmid, Mahmud, Ahmed ve Muhammed gibi
isimler, yüce Peygamberimiz (SAV)'in mübârek isimlerindendir.
Gerçekten Makam-ı Mahmûd (en yüksek Ģefaat makamı), bilhassâ
peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz'e vaad olunan ve
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i hamt etme makamından hamt
edilen (övülen) makama yücelten yüksek bir makamdır ki, bu
büyük Ģefaat makamıdır. Bu makamda "livâü'l-hamt" (sancağı),
onun sağ eline teslim edilmiştir. Âhiret‟te Makâm-ı Mahmud'un
bol Ģefaati iledir ki, Livâü'l-hamd altında toplanacak olan
Muhammed Ümmeti, Allâhü Teâlâ‟ya hamt etmelerinden
paylarını alacak ve Cennet ehlinin duâlarının sonu da.
"Elhamdülillâhi Rab‟bil âlemîn-Âlemlerin Rab‟bi Allâhü Teâlâ'ya
hamdolsun." olacaktır140." sözü olacaktır.
Niyet
Güzellikleri niyet et! Allâhü Teâlâ onları yaratsın…
Eğer dünyâ zenginliğine aldanılır, geçici zevklerin
peĢinden koĢulur, nîmetlere karşı Allâhü Teâlâ‟ya bir teşekkür

Anonim, Ahmed Ziyâüddîn-Ġ GümüĢhânevî (K.S.), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/ecdad120.htm, En Son EriĢim Târihi: 23.07.2013.
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olan, Ģükür yerine getirilmez ise, her iyilik kaybolur. Her Ģey
insanda birer tatminsizlik kaynağı hâline gelir.
Çünkü her hayrı ve Ģerri Allâhü Teâlâ, insanın hal ve
niyetine göre yaratmaktadır. Bu îmanın 6 Ģartından biridir: “Hayır
ve şer Allâhü Teâlâ‟dandır”
Ġnsan, sorumluluğu niyeti sebebiyle yüklenmektedir.
Onun için hal ve niyetlerimiz güzel olmalıdır ki, Allâhü
Teâlâ onları ve onlara uygun güzel Ģeyler yaratsın!
Belâ Ve Sıkıntı
Eğer siz îman eder ve Ģükrederseniz, Allâhü Teâlâ size
neden azap etsin?
Bi Müslüman Ģunu çok iyi bilmelidir ki her kim kendisini
dıĢı süslü, içi kof olan ya da öldürücü zehirlerle dolu olan
gerçekdıĢı iĢlere kaptırırsa, bilmelidir ki, belâ ve sıkıntıların
gelmesi yaklaĢmıĢtır.
Allâhü Teâlâ en büyük adâlet sâhibidir, aslâ adâletsizlik
yapmaz! Bir günahtan dolayı gelen her belâ ya da sıkıntı, bu
günahın / suçun cezâsıdır. Nisâ Sûresi, Âyet 147‟de “Eğer siz
îman eder ve şükrederseniz, Allâhü Teâlâ size neden azap etsin?”
demektedir. Suç ya da günahlara karĢı gelen her belâ veyâ
sıkıntının aslında, Allâhü Teâlâ‟nın merhâmeti gereği tecelli eden,
insanı birer uyarma vâsıtası olduğunu da unutmamak gerekiyor!
Asıl Ģükür günahlardan kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın tâat ve
ibâdetlerine yapışmakla olmaktadır.
Sıhhat, âfiyet, zenginlik, asâlet, güzellik gibi, nîmetlere
sâhip olmak ve bunları yaratılıĢ gâyesine uygun kullanmak çok
mühimdir. Ancak bunlar maksatları dıĢında kullanılırsa, çok kötü
sonuçlar ortaya çıkar.

Ayrıca bu nîmetler oranında, gereğince şükür ister. Bâzen
nîmetler azgınlığa da sebep olabilir. Bunu Allâhü Teâlâ‟dan başka
kimse bilemez. Nîmetler çoğalınca Ģükrü de o oranda zorlaĢır,
insan şükürsüz duruma düşebilir. Çünkü Allâhü Teâlâ, “Kullarım
içinde hakkıyla şükreden azdır141.” buyuruyor.
Onun için “Allâhü Teâlâ en güzelini takdir etmiştir.” deyip
hakkına râzı olmak en iyisidir. Çünkü Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in temel kavramlarından biri de kanaatkâr
olmaktır. Bilgisizlik yüzünden bâzı insanlar, yanlış hedefler ve
niyetler içine de girebilmektedirler. Bir kiĢi vatan savunmasında
meselâ Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı için değil de, târihe geçeyim diye
çarpışıyorsa, bu onun için hayırlı bir durum olmaz. Belki târihe
geçebilir, târih sayfalarında büyük bir kahraman olarak anılabilir.
Ama onun Âhiret‟te nasibi olmayabilir. Benzer bir örnek daha
vereyim:
Fâtiha Sûresi hamt ile baĢlamaktadır. Ġnsanların Allâhü
Teâlâ ile iletiĢime bir teĢekkürle baĢlamasının da büyük bir anlamı
vardır. Aslında besmelede de gizli bir teĢekkür ifâdesi vardır.
ġöyle ki:
Elmalılı Allâhü Teâlâ‟nın nîmetlerinin sayılıp dökülmesinin
bir Ģükür olduğunu söylüyor.
Besmele çekildiğinde Allâhü Teâlâ‟nın ezelden ebede kadar
süren rahmeti, ifâde edildiği kısacık süre içinde, safha safha ortaya
dökülmektedir. Bu büyük rahmet deryâsının dile getirilmesi,
Elmalılı‟nın sözü gereğince, gizli bir Ģükür değil midir?
Sonuç olarak, Ġbrâhim Sûresi, Âyet 7‟de görüldüğü gibi her
Ģey açık… KavuĢtukları nîmet ve lütuflara karĢı gereği gibi
Ģükredenlere (teĢekkür edenlere) bir kınama ya da bir cezâ
olmadığı gibi, bu nîmet ve lütufların artırılması söz konusudur.
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Âyetteki tehdit, nîmeti verene Ģükür (teĢekkür) etmeyenlere
karĢıdır.
Allâhü Teâlâ‟nın Lütuf Ve Nîmetleri
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri sayılıp dökülemeyecek kadar
çoktur. Bununla birlikte Allâhü Teâlâ‟nın büyük lütuf ve
nîmetlerini kabaca 4 ana konuda özetlemek mümkündür:
Allâhü Teâlâ, trilyonlarca nesil arasından bizi tercih ederek
Dünyâ‟ya getirmiştir. DüĢünsenize! Her birimizin ana rahmine
intikâli sırasında, bizim döllenmiş hücre ve / veya
yumurtalarımızdan başka, o anda milyonlarcasının sırada
beklediklerini göz ardı edebilir misiniz? ĠĢte o ana Allâhü
Teâlâ‟nın o milyonlarcasının arasından bizi tercih ediĢini, siz bir
tesâdüfe mi bağlıyorsunuz? Eğer (bu) tesâdüfe inanıyorsanız
büyük bir yanılgı içindesiniz demektir!
Dolasıyla Allâhü
Teâlâ‟nın, trilyonlarca nesil arasından bizi tercih etmesi bize
verdiği üstün bir değerdir, Ģükür (teĢekkür) gerektirir. Bu bir…
Allâhü Teâlâ, bizleri Müslüman birer anne ve babadan halk
ederek, her birimizi îmanlı olarak yaratmıĢtır. Bu lütuf bir şükür
(teşekkür) istemez mi? Müslüman olmayan anne ve babadan olan
Müslümanlara baĢka bir lütufla îman nasip etmesi ise ayrıca Ģükür
(teĢekkürü) gerektirir. Bu iki…
Görüyorsunuz Ģu anda bir Cennet Vatan‟da, cennetteymiş
gibi çeşitli ihsanlara gark olmuş durumdayız… Eğer bunu idrak
edemiyorsanız, geçmişteki yoksulluk, sefâlet ve sıkıntı içinde
büyüyenlerin hayatlarını okuyarak, bugünkü rahatlık içindeki
durumunuzu tespit edebilir, günümüzdeki ihsanları görebilirsiniz.
ġahsen bendeniz, Ģimdiki nîmet ve lütufları geçmiĢteki
durumlarımı düĢünerek ancak idrak edebiliyorum. Bu üç… Hayat
Hikâyemi boĢuna mı yazmıĢ buluyorum:
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.p
df

Allâhü Teâlâ her birimizi, peygamberlerin en
büyüklerinden, Hz. Muhammed Mustafa (SAV)‟min bir ümmeti
yapmıĢtır. Hz. Îsâ (AS)‟ın bile ümmeti olmak istediği böyle Ģerefli
bir Peygamber‟in ümmeti olmak, bir şükrü (teşekkürü) hak
etmiyor mu? Bu dört…
ġükrün (TeĢekkürün) ÇeĢitleri
ġükür (teĢekkür) dendiğinde çoğu kimseler, işin sözlü
kısmını anlıyor. Dil ile yapılan sözlü Ģükür (teĢekkür), bir
şükürdür ama yetmez. Dil ile yapılan bu Ģükür, çeşitli şükürlerin
ifâdesi anlamında, bir iç ferahlığı duymanın bir vâsıtasıdır.
Hâlbuki Ģükür, kalp ile yapılan (kalbî) Ģükür, beden ile yapılan
(bedenî) şükür, mal ile yapılan (mâlî) Ģükür, hem beden ve mal ile
yapılan (mâlî) şükür olmak üzere çeşitlidir.
Bir Müslüman bu Ģükür çeĢitlerini Ġslâm‟ın 5 ġartı‟na
uyarak yapar. Ġslâm‟ın 5 ġartı Ģunlardır: 1. ġehâdet Etmek, 2.
Namaz Kılmak, 3. Zekât Vermek, 4. Oruç Tutmak ve 5. Hac'ca
gitmek…
İslâm‟ın 1. Şartı‟na ile Müslüman olunur. Müslüman olan
bir kimsenin diğer 4 maddeyi, mal ve / veyâ bedeni ile yaparak,
Allâhü Teâlâ‟nın nîmet ve lütuflarına karşı şükrünü (teşekkürünü)
yerine getirir. Fakir olanlar, 3. ve 5. maddeden muaf tutulur.
Geriye 2. ve 4. maddeler kalıyor ki bunlar da, Namaz Kılmak ve
Oruç Tutmak‟tan ibârettir. Hasta olanlar için oruçta kolaylıklar
vardır. Fıkıh kitaplarında bunların geniş açıklamaları bulunur.
Geriye ne kaldı? Namaz…
Âhiret‟te Namaz Konusu
Namazın sorumluluğundan ancak onu kılmakla kurtulmak
mümkündür.

Üniversitelerde hocalar soru sorduklarında bâzen açıklama
yaparlar. Örneğin geçme notu 50 olan bir dersin sınavında, ”1. ve
2. soru mecbûri olup diğer üç sorudan yalnız biri
cevaplandırılacaktır. Toplam üç surunun 100 üzerinden puanları
şöyledir: 1. soru 10 puan, 2. soru 70 puan, 3. Soru 20 puan”
Görüldüğü gibi burada ağırlıklı soru 2. sorudur ve puanı
70‟dir. Âhiret suallerinde namaz konusu da böyle yüksek
puanlıdır.
ġimdi okuyucu, Ġslâm‟ın 5 ġartı‟nın yerine getirilmesinin,
kolaylık olsun diye, örnek olarak üniversitelerde sorulabilen
yukarıdaki soruların puanları ile karĢılaĢtırarak, „Namazdan ancak
onu kılmakla kurtulmak mümkündür.‟ Ģeklindeki sözümün
anlamını daha yakından kavrayabilir.
Nasıl ki normal durumlarda bir öğrencinin her zaman 100
puan alması mümkün olmadığı gibi, her Müslüman da sevap
açısından dört başı mâmur değildir. Bu nedenle Ġslâm
kaynaklarının Ģu tavsiyesi biz Müslümanlar için çok önemlidir. O
da Ģudur:
Âhiret‟te namaz yükümlüğünden geçenler için diğer
mecbûriyetlerden geçmek kolaylaĢmaktadır. Tıpkı yukarıda
seçilmiş soru ve puanlarında olduğu gibi… 2. soruyu tam
cevaplayan 70 puan alıyor. Ama her zaman bunu tam cevaplamak
mümkün değildir. Meselâ bir öğrenci, ağırlıklı 2. sorudan 30 puan
alsa, diğer iki sorudan da 20 puan toplayabilir. Diğer bir öğrenci
2. sorudan 40 puan alsa, diğer iki sorudan da en az 10 puan
toplayabilir. Sonuçta 50 alarak o dersi geçebilir...
Dikkat edilirse, 2. temel soruda ne kadar çok başarılı
olunursa, diğer soruların ağırlığı o kadar azalıyor. İşte bunun gibi,
2. soru yerine namaz sınavını düĢünerek, Âhiret‟te namaz
yükümlüğünden geçenler için, diğer mecbûriyetlerin ne kadar
kolaylaĢtığı anlaĢılabilir. Bu örnekler, hiç namaz kılmayan

Müslümanları için ne kadar zor anların beklediğini göstermiyor
mu?
Üniversitelerde yukarıda örneği verilen sınavda, dersi
geçmek için, 50 almak zorunda olan, öğrencinin 2. sorudan sıfır
aldığını düĢünürseniz, dersi geçmek isteyen öğrenci için vahâmet
(çâresizlik) hemen kendini gösterir.
Ey namazda gevĢek olan Müslüman! Âhiret‟in temel (baba)
sorusunun namaz bahsinden geleceğini hiçbir zaman unutma!
Mutluluk ya da Mutsuzluk Sebebi
Maddî ve mânevî hayattaki mutluluğun ya da sıkıntı ve
cezâların nedeni, yukarıda verilen Ġbrâhim Sûresi‟nin 7. âyette
görüldüğü gibi, hayâtımızdaki Nîmet - ġükür Dengesi‟ne bağlıdır.
Bu dengeyi en güzel şekilde Peygamberimiz (SAV) korumaya
çalışmıştır. O günah iĢlemekten korunmuĢ olmasına rağmen,
derecesi hergün arttığı için, bu artıĢın Ģükrü olarak günde 100
kere istiğfar ederdi.
Ama günah iĢlemekten korunmuĢ olmadığı için her bir
Müslüman her gün irili ufaklı, büyük–küçük çeĢitli günahları
iĢlemekte,
nîmet-şükür
dengesi,
çoğunlukla
aleyhine
dönüĢmektedir. Bu nedenle hangi bir Müslüman, bu dengeyi tam
olarak koruduğunu iddia edebilir?
Bu durum karĢısında Müslümanlar için duâlarında ilk
plânda, Allâhü Teâlâ‟dan istedikleri şeylerde hayırlısını
dilemektir. Çünkü Allâhü Teâlâ “Ben sizin Rab‟binizim, benden
ne isterseniz, onu veririm” diyor. Bakınız:
Yalnızca dünyâlık isteyenler Âhiret‟te, “Kim Âhiret
kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de Dünyâ
kazancını isterse, ona da istediğinden veririz fakat onun Âhiret‟te

hiçbir payı yoktur.” ve “Kim bu geçici dünyâyı isterse orada
ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz.
Sonra da Cehennem‟i ona mekân yaparız. O, buraya kınanmış ve
Allâhü Teâlâ ‟ın rahmetinden kovulmuş olarak girer .”
âyetlerinin kapsamına âyetlerinin kapsamına gireler.
Hem dünyâlık hem de Âhiret‟i isteyenler ise, “Hiçbir kimse
yok ki, ölümü Allâhü Teâlâ ‟ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli
bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünyâ nîmetini isterse,
kendisine ondan veririz; kim de âhiret sevâbını isterse, ona da
bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” ve
“Onlardan, „Rabbimiz! Bize Dünyâ‟da da iyilik ver, Âhiret‟te de
iyilik ver ve bizi ateş azâbından koru‟ diyenler de vardır.”
âyetlerinin kapsamına göre iĢlem görürler.
Zararda Olanlar
Günümüzdeki Müslümanlar içinde Ġstidrac sınavında
olanların sayıları oldukça fazla gibi görülüyor. Ama yine diyorum
ki, ölüm ve sonrasının Ģakası yok…
Çoğu insanlar, bunu bildiklerinden hemen moralleri
bozuluyor, yaşama sevinci zedeleniyor. Bunlar bu sıkıntıdan
Ģimdilik kurtulmak için, ölüm ve ötesi ile ilgili meseleleri
akıllarına ve gündemlerine getirmeden, günlerini gün etmek için
gafleti ve sarhoĢluğu tercih ediyor. Ama bir gün değişmez
gerçeklerle karşılaşınca ne olacak? Bence çoklarının elinde
bulunan değerlendirebilecekleri fırsatlar henüz geçmiĢ değil…
Eğer akıl varsa, kendini asıl burada göstermeli! Akılları
nefislerinin kontrolüne geçenlerin asıl zorlukları, bu noktada
toplanıyor... Ama Allâhü Teâlâ, âyette ne diyor?
„Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık var.‟ demiyor
mu?


ġûrâ Sûresi, âyet: 20.
Ġsrâ Sûresi, âyet: 18.

Âl-i Ġmran Sûresi, âyet: 145.

Bakara Sûresi, âyet: 201.

ĠnĢırah Sûresi, âyet 5.


Allâhü Teâlâ‟nın Lutfu
Maddî ve nânevî hayattaki mutluluğun ya da cezâların
nedeni, Allâhü Teâlâ‟nın insanlara bahşettiği nîmetlerine karşı
insanların yeteri kadar şükür ya da teşekkür yapıp
yapmamalarına bağlıdır. Müslümanların çoğu, bu gerçekleri
bilmedikleri için, nîmet-Ģükür dengesinde istenildiği kadar baĢarılı
olamıyorlar, nîmet-şükür dengesizliği baş gösteriyor. Bu nedenle
de çoğu Müslümanın her biri, hayâtının çoğu anlarını dert ve
sıkıntılarla geçiriyor.
Hal böyle olunca Allâhü Teâlâ, sevdiği bâzı kullarını
hayatta iken, gerek mallarından gerek çocuklarından ve gerekse
sıhhatlerinden dolayı çeĢitli sıkıntı ve belâlara uğratır, ardından
da onlara sabır verir. Nîmet-Ģükür dengesizliği bu Ģekilde
Ģikâyetçi olmadan, gösterilen sabırla ancak böylece nîmet-şükür
dengesine yaklaştırıldığı için, Allâhü Teâlâ hayatta çektirdiği bu
sıkıntılar nedeniyle Müslümanları Âhiret‟teki o korkunç ümitsizlik
durumuna düĢmekten merhâmetiyle korumuĢ oluyor.
Allâhü Teâlâ‟nın sevmedikleri insanlar bu yardım
nîmetinden mahrumdurlar. Onlar Ġstidrac içinde kalırlar, sonları
da kötü olur. Günümüzde çoğu Müslüman geçinen kimseler,
İstidrac tehlikesi içinde olduğunun farkında bile değildir.
Bu son açılamalardan çıkan sonuç Ģudur:
Bir Müslüman Allâhü Teâlâ‟ya karĢı kulluk vazîfelerini ne
kadar çok titizlik ve ciddiyetle yapmaya çalıĢırsa, onun iki
cihandaki rahatlık ve mutluluğu o oranda daha fazla olmaktadır.
Bu yüzdendir ki, şükrü gereğince yapılan az mal ve zenginlik,
şükrü yapılamayan çok mal ve zenginlikten her zaman hayırlıdır.
Sonunu düĢünmeden her türlü mal ve zenginliği Allâhü
Teâlâ‟dan isteyerek Ģükrünü yerine getiremeyenlerin târihteki
örnekleri pek çoktur. Bu konuda Ġbni Salebe‟yi bilmeyen pek yok

gibidir. Ġncelemelerimin sonucuna göre, nîmet-şükür dengesine en
çok yaklaşanların tasavvuf erbâbının olduğunu görmüş
bulunuyorum142.
Sonuç
Hayatta gerekli olan en gerçek bilgilerin de Ģüphesiz en
güzel sözlerle anlatılması gerektiği de, şüphesiz akıl ve mantık
gereğidir.
O halde burada kullanacağımız dilin bu en gerçek bilgilerle
oluĢmuĢ özelliklerinden de bahsetmek gerektiği açık değil midir?
Hiç ölçüleri yaĢamın en gerçek bilgileri referans alınarak, târih
boyunca, geliĢmiĢ bir dilin sözleri gibi güzel olan, başka ne
olabilir?

142
Temiz, M., Tasavvuf Ve Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.

HĠÇ GÜZEL SÖZ GĠBĠ OLANI VAR MI?
Sonuçta İş Dönüp Dolaşıp Yine İlme Dayanıyor...
Özler:
“Söylediklerinize dikkat ediniz;
çünkü düşüncelere dönüşüyor...
Düşüncelerinize dikkat edin; çünkü onlar
duygularınıza dönüşüyor... Duygularınıza dikkat
edin; çünkü onlar, davranışlarınıza dönüşüyor... Davranışlarınıza
dikkat edin; çünkü onlar alışkanlıklarınıza dönüşüyor...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin;
çünkü onlar, değerlerinize dönüşüyor...
Değerlerinize dikkat edin; çünkü onlar karakterinize
dönüşüyor... Karakterinize dikkat edin; çünkü onlar, kaderinize
dönüşüyor...”
Mahatama Gandhi
“Susan Kurtuldu143”
"Mü‟min dil uzatıcı
değildir, lânet okuyucu değildir,
kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir144."
Tirmizî hadisi

GiriĢ
Güzel söz ya da kötü veya çirkin söz diyoruz. Güzel sözden
zarar gelmez; bunu biliyoruz. Ya şu kötü ve çirkin sözün ne
olduğunu biliyor muyuz? Asıl mesele burada!
143
144

Hadis
Tirmizî hadisi.

Onun için günlük hayatta kulaklarımıza gelen kötü ve çirkin
sözün bâzılarına bir göz geçirmeden önce hemen burada
insanoğlunun zayıf olan bir tarafını dile getirelim. Birlikte
konuĢtuğumuz sevilmeyen her bir çikin sözün, kendimiz dışında
kalan,
insanlar
tarafından
söylendiğini
zannediyoruz.
KonuĢtuklarımızı kulağımız duymuyor ve kendimizin, “sütten
çıkmış ak kaşık” olduğumuzu düĢünüyoruz. Fakat gerçeğin biraz
farklı olduğunu peşin olarak kabul etmeliyiz! Hedefimizde,
“Bağcıyı dövmekten ziyâde üzüm yemek “ varsa, her kötü sözle
uzaktan ya da yakından az ya da çok var olan iliĢkilerimizin
olduğunu kabul etmek zorundayız. O zaman, bu dil belâ ve
hatâlarından belki kurtulma Ģansımız daha kolay olabilir.
Günlük hayâtımızda sert ve kötü konuĢmalar, argo, kaba,
küstah, nezâketsiz, iğneli, alaylı, aşağılayıcı sözler; mânâsız ve
vakit öldürücü konuĢmalar yapmıyor ya da duymuyor muyuz?
Veyâ her gün birimiz ya da bir kaçımız bunlara mâruz kalmıyor
mu? Bâzen bedduâ ve belâlı sözler, tahrik edici konuşmalarla
karşılaşıyoruz. Küfretmek, sövmek, kötü ve çirkin anlamlar
çağrıştıran sözler, doğruya ve gerçeğe uymayan yalanlar da
bizleri kuĢatmıĢ durumda bugün…
Hele kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iş olsun, lâf
olsun, vakit geçsin diye, yapılan boĢ konuĢmalar veya Müslüman
kardeĢlerimizle eğlenmek; onlarla, yerli yersiz, Ģaka ya da
karĢılıklı “ağız dalaĢı” yapmak, tartıĢmak, cedelleĢmek;
karĢımızdakileri güldürmek gâyesiyle gerçeğe uymayan lakırdılar,
bilgisizce, zanlı ve kuĢkulu konuĢmalar yapmak da bizleri
kuĢatmıĢ durumda artık…
En çok yalan söylemenin, laf getirip götürmenin (koğuculuk
yapmanın) ve gıybet etmenin bedellerini belki biliyoruz. Ama
bâzen kendimizi tam ortasında bulduğumuz anlar da oluyor, çoğu
kere… AlıĢ-veriĢlerde yalan söylemek yemin etmek, âdetâ âdet
olmuş durumda… KarĢımızdaki insanı yüzüne karĢı methetmek ya
da önemsenmeden söylenen gereksiz sözler, arkadaĢa karĢı
yapılan üzücü, utandırıcı, sıkıcı düĢük Ģakalar da az olmuyor…
Önem
vermediklerimizden
birisi
de
Müslüman
kardeĢlerimizi
endiĢelendirmemizden,
korkutmamızdan,

ürkütmemizden ya da onları yüzlerine güle güle alay
etmelerimizden veyâ muziplikler yaparak onları güç durumlara
düĢürmekten büyük zevk duyuĢlarımız oluyor, çoğu kere de...
Tüm bu durumlar ve bunlarla ilgili sözler, dev dev günahlar
üretiyor. ĠĢte bunu bilmiyoruz...
Önce bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Her birini ayrı
ayrı tanımak bunların her biri için Ģüphesiz, korunma tedbirinin
başlangıcını oluşturur / oluĢturuyor. Çünkü tanınmayan düĢmanla
nasıl mücâdele edebilir? Bilmek de yetmiyor! Bunlardan
kurtulmaya azmetmek ve çalıĢmak da gerekir / gerekiyor!
Ġnsanın sözü, sözlerinin Ģiddeti, titreĢimi, tonu, nezâketi,
kabalık derecesine paralel olarak yüz hatları, jest ve mimikleri,
kısacası, söz, yüz ve bunlar doğrultusunda oluĢan vücut dili öyle
anlamlar yüklüdür ki! Kalbindeki niyet, istek, baĢ olma, makam
ve îtibar elde etmeye yönelik duygularının yâni dünyâ sevgisinin
dürtüleri, dıĢa yansıyan tezâhürleri, kısacası, niyet ve isteklerinin
birer resmi gibidir.
Atâullah Ġskenderî, “Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin
kılığını üzerinde taşır.” diyor... KiĢiler, söyledikleri gibi olmaz ya
da oldukları gibi konuşmazlarsa, kendilerini hemen ele verirler.
KarĢılarındaki insanların bu hallerini gören iyi huylu, eğitimli ve
kültürlü kiĢiler, din kardeĢlerinin bu durumlarından üzüntüden
baĢka bir Ģey duyamazlar.
Söz söylemeseler bile bu gibi kararsız kiĢilerin yüz ve vücut
dilleri, etrafındaki insanlara aynı üzüntüyü ve çekingenliği
vermektedir. Bir de çirkin söz olursa! Söz bunun tuzu ve biberi
olmaktadır. Onun için hep mütevâzı, alçak gönüllülük ve
mahviyet tavsiye edilmiĢtir. Kalp ve niyet bu doğrultuda
kurulursa, söz ve vücut dili kısa zamanda buna uyar, çünkü…
Kalbi ile uyumlu olmayan bir yüz söz ve vücut dili, karşısındaki
insanı perişan eder. Hele hele kötü söz, yüz ve vücut diline anlam
olarak da aynen uymuĢsa, karşısındaki insanı o anda keser, biçer
ve doğrar.
“Bıçak yarası geçer de dil yarası geçmez” demiĢ
atalarımız… Sert ve kötü konuĢmalar da bıçak yarası gibi
yaralıyor insanları…

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi oranında insanların
birbirlerine yabancılaĢması da hızla artmaktadır. Bunun en
belirgin örneğini, insanların birbirlerini sert sözlerle üzmelerinde
görüyorum. Bir de bozuk bir Türkçe ile konuĢuluyorsa… Meselâ
“Aargo” kullanılıyorsa, bakıyorsun ki bir müddet sonra, aynı
hastalık farkında olmadan sana da bulaĢmıĢ… “Üzüm üzüme baka
baka karır” dedikleri gibi…
Görüyorum da Ģu TV‟lerdeki programların % 99‟u bizlere;
kabalığı, küstahlığı, nezâketsizliği, birbirimizi kırmayı, dil ile
yaralamanın en ince noktalarını öğretiyor. GeçmiĢimizi, inceliği,
nezâketi, insanlığı, güzel ve tatlı konuĢmayı biraz bilmesek,
insanlığın ve insan hayâtının dil konusunda târih boyunca
mücâdele ede ede ancak 20 ve 21. yüzyıllarda, bu seviyeye
geldiğini zannedeceğiz. Hele hele 60 ve 50‟nin altında olanlar, bu
kabalıkların, meselâ gittikçe kabalaşan eski güzel İstanbul
lisanında olduğu gibi, güzel alternatiflerinden bile haberleri yok…
Çocuklar da aynı biçimde yetiĢmiyor mu, bugün? Artık kâtillere
ve
kabalıklara
imrenerek,
öğretmenlerini
dövenlere,
tartaklayanlara, hocalarını bıçaklayanlara ya da bunları örnek
alarak genç yaĢlarında kâtil olanlara sık sık rastlamıyor muyuz?
Bilimdeki “entropi” kavramı her geçen sâniye nasıl daha
fazla bozulmaya doğru gidiyorsa, insanlık ölçüleri de benzer
şekilde bir yozlaşmaya ve kabalığa doğru hızla ilerlemektedir.
Bunun ilk adımı belki de kaba, çirkin ve kötü sözlerle
baĢlamaktadır.
Güzel söz gibi olanı var mı? Bu özlemi içimizde her gün her
an biraz daha derinden duyuyoruz. En açık ve etkileyicisi de
lisanlarımızla birbirlerimizi her gün biraz daha incitmemiz ve
kırmamız, farkında olmadan kelimenin tam anlamıyla
“aşağılamamız ve aşağılanmamız”, yaralanmamız oluyor.
Bilmiyoruz ki lisanımızı, konuĢmalarımızı düzeltsek çok daha
güzel Ģeyleri peĢin olarak elde edecek ve daha güzel Ģeylerle
karĢılaĢacağız.
Dil bir milletin aynası olduğu gibi, kişilerin de bir insanlık
kıstasıdır. Söz insanın cevherini gösterir: Az sözle çok şey

anlatmak akıllı insanların harcıdır. Ahmaklar çok konuĢur fakat
bir Ģey anlatamazlar. Gevezeler, zamanlarını israf ederler... Güzel
konuşmaktan zevk almayanlar zamanlarını karartırlar... Güzel
konuĢanlar ise zamanlarını aydınlatırlar. Çok söz söyleyen ahmak;
az ve yerinde söyleyen akıllı; hiç söylemeyen, eğer dilsiz değilse,
kolayca söz fukârası bir câhil sınıfına girmiyor mu?
Hiç kaba konuĢanla güzel konuĢanın bir olduğunu gördünüz
mü? Hz. Süleyman “Güzel sözler petekten damla damla sızan
bala benzer, rûha tat verir.” diyor... Ya kaba konuĢmalarla
günlerini geçirenlere ne demeli? Çünkü Allah (CC) haksızlığa
uğrayan mazlumların dıĢında kalanlar tarafından dile getirilen,
çirkin sözlerden hoşlanmıyor145. Güzel bir söz, ardından baĢa
kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır146. Bunun için konuĢan insan
dâimâ olumlu, yumuĢak147,148 ve etkili olarak konuĢmalıdır.149
Böyle davrananlar çoğaldıkça, bir de görürsün ki bir müddet
sonra, her tarafta doğruluk filizleri çoğalmış… Çünkü insanlar,
güzel Ģeyleri daha çok örnek almaya yatkındırlar. Thoreau‟nun
dediği gibi, “Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru
söyleyen, doğru dinleyen!”
Sözü de yerli yerince kullanmak gerekiyor. Bâzı kelimeleri
ne kadar bol keseden sarf ediyoruz çoğu kere! Bâzen kıskanç ve
kinci bir kimseye “dostum”; tatlılıktan nasibi olmayan birine
“şekerim”; hayâtımızın hiç de umurunda olmadığı bir baĢkasına
“canım” diyoruz da yeri geldiğinde bir kardeĢimize, gönül alıcı iki
tatlı sözle bir tebessüm dahî göstermediğimiz anlar olmuyor mu?
Oldu mu ya Ģimdi! Bunlar da sözün isrâfı ya da yerli yerinde
kullanılmaması değil midir?



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Nîsâ Sûresi, âyet 148: “Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını
sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
146
Bakara Sûresi, âyet 263: ”Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan
daha hayırlıdır.”
147
Ġsrâ Sûresi, âyet 28: “Eğer Rab‟binden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek
olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle!..”
148
Tâ Hâ Sûresi, âyet 44:"Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yâhut korkar."
149
Nîsâ Sûresi, âyet 63: “Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle!..”
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Âyetlerle “Güzel Söz”
“Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden,
kötülükten alıkoyan önde gider bir topluluk bulunsun! İşte
arzûlarına erecek olanlar, onlardır150.”
Mahatama Gandhi diyor ki, “Söylediklerinize dikkat ediniz;
çünkü düşüncelere dönüşüyor... Düşüncelerinize dikkat edin;
çünkü onlar duygularınıza dönüşüyor... Duygularınıza dikkat
edin; çünkü onlar, davranışlarınıza dönüşüyor... Davranışlarınıza
dikkat edin; çünkü onlar alışkanlıklarınıza dönüşüyor...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; çünkü onlar, değerlerinize
dönüşüyor... Değerlerinize dikkat edin; çünkü onlar karakterinize
dönüşüyor... Karakterinize dikkat edin; çünkü onlar, kaderinize
dönüşüyor...”
Mahatama Gandhi demek istiyor ki, kaderinizi, âdetâ
ağzınızdan çıkan sözlerle siz örüyor, vücûda getiriyorsunuz.
Çünkü güzellikler güzellikleri, kötülükler de kötülükleri üretir. Bu
sözün gerçekliği bugün bilimsel olarak ispat edilmiştir151. Bugün
bilimde düĢüncelerle meydana gelen bu çarpıcı iliĢkiler, “kuantum
düşünce tekniği” gibi, kavramlarla incelenmektedir. Bu bilimin
sonuçlarına göre, baĢkaları hakkında yürütülen kötü düĢünceler,
dönüp dolaşıp yalın olarak, iyi ve güzel düĢünceler ise katlanarak
bunları düĢünen insanın kendisine dönmektedir. “Kuantum
düşünce tekniği” gibi, bilimsel olarak dillendirilen bu sonuçlar,
1400 yıl önce sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz
tarafından birer hadis olarak nakledildiğini Ġslâmî kültürü olan
herkes bilmektedir.
Aristo, “Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği,
dinleyenin de faydalandığı sözdür.” diyor. Ġnsanlık ve sözün
değerini bilenler ise, “Sözlerin en güzeli Allah (CC) kelâmıdır”
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
John Horgan, Dağınık ĠĢlevler, Scientific American, Ocak 1994.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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diyorlar… Nitekim Allah (CC) sözün en güzel târifini, yüz yıllar
öncesinde, Kur‟an‟da vermiĢtir. Okuduğunuz Ģu yazının yazarı
olarak bunu ilk defâ gördüğümde büyük bir heyecan duydum!
Bunu daha önce görmeliydim diye çok hayıflandım!
Dünyânın öte ucunda çıkan bir kitabı, hemen arayıp bulup
okuduğumuz halde, sözün en güzel târifinin Kur‟an tarafından
verildiğini daha yeni öğrendim. “Kur‟an‟ı okumuyoruz ki!”
diyerek kendi kendime öz eleĢtiri yaptım… Çünkü gerçeklere,
güzelliklere susamış insanlar olarak, hepimiz güzellikleri hep
gerçek dıĢı, güzellikleri köreltici yerlerde arıyoruz.
Kur‟an ne diyor bir bakınız! “Güzel bir söz, kökü yerde
sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç
Rab‟binizin izniyle her zaman meyve verir.152”
Sözün önem, kıymet ve bereketi ancak bu kadar
anlatılabilirdi! Ġnsanları, konuĢanları ve konuĢmalarını yaratan
Allah (CC), güzel söz söylemeyi de böyle târif etmektedir.
Rab‟bimiz onun önemini dile getirerek, güzel söz sâhibinin,
O‟nun izniyle, ne kadar çok nîmet ve mükâfat kazandığına iĢâret
etmektedir: Demek ki güzel söz, dalları gökte olan güzel bir
ağacın meyve vermesi gibi, etrafına sonsuz güzellikler ve
menfaatler yaymaktadır.
Yüce Allah‟ın (CC) takdir ettiği güzellikler, başka
güzellikleri doğurmaktadır. Güzel sözler de insanların birer güzel
iĢi (ameli) değil midir? ĠĢlenen her güzel iĢ, söylenen her güzel söz
için bir kanat olmakta, onu gökyüzüne yükseltmektedir. ĠĢte yüce
Allah (CC) bu takdirini:
“Güzel kelimeler, ancak O‟na yükselir, onu da iyi iş (amel)
yükseltir.153” âyeti ile bize bildirmektedir.
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Ġbrâhim Sûresi âyet 24-25.
Fatır Sûresi âyet 10.

Demek ki güzel konuĢmalar ve güzel sözler, Allah‟a (CC)
yükselen iyi işleri doğurmaktadır. Ġyi iĢlerin Allah‟a (CC)
yükselmesi O‟nun hoĢnutluğuna ve mükâfatına sebep olması
içindir154.
Mâdemki güzel konuĢmak, güzel söz söylemek, bunların
mükâfatı varsa, bunların zıtlarını da düşünmek zorundayız.
Buradan Ģu sonucu çıkarıyoruz ki, çirkin, kırıcı söz ve kötü
konuĢmaların, sâhibine günah ve yük olmaktan başka, hiçbir
faydası yoktur.
Âyetlerde Kötü Sözün Durumu Nedir?
Allah‟ın (CC) takdiriyledir ki, insanların denenmesi için,
kötülükler de kötülük üretir. Nitekim kötü sözden hayır
gelmeyeceğini O ilâhî kelâmında bakınız nasıl bildiriyor?
“Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan
kötü bir ağaç gibidir155.”
Kökü olmayan kötü bir ağacın hiç meyve verdiği görülmüĢ
müdür? Böyle dalsız ve meyvesiz bir kütük, sâhibinin bahçesini
işgal etmekten, daraltmaktan öteye ne iĢe yarar? Ancak yakacak
için odun olması hâriç… ĠĢte kötü sözlerin ürünleri, yanan
kütükler gibi hep olumsuzluklar, darlıklar ve ıstıraplardır.
Kötü sözler, kötü niyet ve katı kalplerin bir ürünüdür,
sâhibini erittiği gibi karĢısındakine de zarar verir156. Bilen insan
daha az hatâ yapar. Her bir kötü söz bir câhilliğin eseridir.
Câhillik de çirkin iĢleri, bilim diliyle söylemek gerekirse, negatif
dalgaları, negatif amelleri, negatif sonuçları üretmektedir. Bunu
Goethe Ģu dörtlüğünde Ģöyle dile getirmiĢtir:
“Lass dich nur in keiner Zeit
Zum Widerspruch verleiten,
Weise fallen in Unwissenheit,
Zilzal Sûresi, âyet 7: “Her kim zerre kadar bir hayır isterse onu görecek.”
Ġbrâhim Sûresi âyet 26.
156
Zilzal Sûresi, âyet 8: “Her kim de zerre kadar bir kötülük islerse onu görecektir.”
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Wenn sie mit Unwissenden streiten.”
“Muhalefet yapmak için
Şeytana aldanma!
Câhillerle tartışırken,
Âlimler bile cehâlete kapılır.”
Mahatama Gandhi,
“Çalıda gül bitmez...
Câhile söz yetmez!”
diyor.
Elmalılı,“Belâ dile dayalıdır. Ağızdan çıkan başa gelir157.”
diyor. Bu yüzdendir ki, onun Ģu sözleri bir duâ olarak kayda
geçmiĢtir:
“Allah‟ım senden Cennet‟i ve ona yaklaştıran sözü ve işi
dilerim, ateşten ve ona yaklaştıran söz ve işten de sana
sığınırım158.”
Yazının bu baĢlığını sınıf arkadaĢım Melih Olcay‟ın
Facebook sayfasından aldığım Ģu sözlerle bitiriyoırum:
“Lâf gizleyen değil, açık söyleyen mert olur;
Söz ağızdan çıktı mı, geri almak dert olur.
Hızlı çıkış yapmadan durmayı da hesap et,
Yüksek uçmak hoş ama düşüşü de sert olur.
Güzel ve Kötü Sözün Tesirleri
Goethe, “Sözler şâirin silâhlarıdır” demiĢ… Yûnus da
güzel söylemiĢ: “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı / Söz ola
ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz” diye… Nitekim Mevlânâ, “İnce
sözler keskin kılıca benzer. Kalkanın yoksa geri dur” demiyor
mu?
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Söz deyip de hafife alıp geçmemeli! Söz keskin bir kılıç
gibi etkilidir. Yerinde söylenmiş bir söze pahâ biçemezsiniz. Onun
yüklü anlamını ancak yetiĢmiĢ ve eğitilmiĢ olan insanlar anlar. A.
Mâhir PekĢen‟in diliyle ifâde edersek:
Söz var ki ibret dolu, söz var ki bir hecedir.
Kitap var ki, konusu sâdece düzmecedir.
Güzel sözü kavramak öyle kolay mı sandın?
Söz var ki âlim anlar, câhile bilmecedir.
Güzel sözün etkisi pozitif yönde tetiklemelere sebep olur,
aynı cinsinden güzel işler ardı ardına ortaya çıkar. Kötü sözün
tetiklemeleri de vardır. Onla da, aynı cinsinden, ardı ardına
kötülükleri doğurur, kötülükleri çağrıştırır. Bu nedenledir ki,
yaĢantılarımızı ilâhî ölçülere göre sürdürmemizi emreden Yüce
Allah (CC) çevremizde dost kazanmamızın sırrını Ģöyle açıklıyor:
"(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve „ben Müslüman
mü‟minlerdenim' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle
kötülük bir olmaz. (Sen, kötülüğü) en güzel olan şeyle sav; o
zaman (bakarsın ki) seninle arasında düşmanlık olan kimse, sanki
sıcak bir dost oluvermiştir159".
Sözlerin en güzelinin insanları, Hak‟ka ve hak‟ka-doğruya,
olgunluğa, insanca yaşamaya sevkeden, Allah'ın (CC) kelâmı
olduğunda Ģüphe mi ediyorsunuz?
"Allah sözün en gözelini, ikizli (uyumlu ve ahenkli) bir kitap
olarak indirdi.160”
Son yıllarda yozlaĢtırılan dilimizin negatif etkileri
insanlarımızı, argo konuşan bir “güruh”a çeviriyor. Örneğin sık
sık gördüğümüz gibi insanların dillerinden düĢürmedikleri Ģu
“atıyorum” Ģeklindeki argo sözü de, ilk duyduğumda, bende çok
kötü çağrıĢımlar yapmıĢtı. Hâlâ da öyle ya! “Atıyorum” diyene
insanın sorası geliyor: “Ne atıyorsun? Sözün, fikrin atılacak kadar
değersizse hiç konuşma daha iyi!” Hz. Ali, “Kişi dilinin altında
saklıdır; konuştukça kişiliğinden neler kaybettiğini görürsünüz.”
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diyor... “Atıyorum” diyen bir insan, bu kaba ve çirkin kelimeyle,
kiĢiliğinden de neler attığını bir düĢününüz!
Lisan YozlaĢınca Ne Oluyor?
“Aklı kıt olan dilini tutamaz.”
Chaucer.

Lisan yozlaĢınca kiĢilikler kabalaĢmakta, fikirler
bozulmakta ve kavramlar karıĢmaktadır. Kavramların karıĢıklığı
oranında insanlar arasındaki anlaĢmazlıkların, bunların sonunda
da, itiĢip kakıĢmaların artması beklenen bir neticedir. Böyle bir
durum, yukarıdaki âyetler çerçevesinde, belâ ve musîbetlerin
dâvetçisidir.
Bu
kaba
tartışmaların,
nezâketsizliklerin
Memleketimiz‟de az olduğunu söyleyebilir miyiz? Nitekim
Memleketimiz‟in yüzünün hiç güldürülmediğine de Ģâhit değil
miyiz? Bir hadis aklıma geldi, meal olarak diyor ki, “Allah (CC)
kullarına zulüm eder mi? Kullar kendi kendilerine zulmederler.”
Ġnternette gözüme iliĢmiĢti, bir sözde, diyordu ki:
Kula belâ gelmez Hak yazmayınca,
Hak belâ yazmaz kul azmayınca.
Hak kuldan intikamı kul ile alır.
Dinî irfan bilmeyen bunu kul etti sanır.
Doğru sözlü insanlara Allah (CC) her zaman yardım eder,
onların işlerini toplu kılar, hattâ günahlarını bile bağıĢlar161.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, "Tehlikeli de olsa doğruluğa
sarılınız. Muhakkak ki kurtuluş doğruluktadır162" buyurmuĢlardır.
Hz. Ali (RA)Ω da "Her zaman doğru konuşun; çünkü o
kurtarıcıdır." demiyor mu?
O halde bize düĢen ne olmalı? Güzel güzel konuşma ve
sözlerimizle, arĢa kadar yükselen ağaçlarda yeniden olgunlaĢan
Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki
Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük
bir başarıya ulaşmıştır.”
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meyveleri toplamak… Allah (CC) böyle istiyor. Hayattaki
sermâyemizi boĢa harcamamalıyız!
Hayattaki Sermâye
BoĢ vakit ve sıhhat; fırsat, ganîmet ve sermâyedir. Faydalı
iĢ yapmadan vakit geçirmek, vakti öldürmek, ömrü ve sıhhati boş
yere harcamaktır. Dünyâda yapılan her iĢin, her nefesin hesâbı,
Kıyâmet‟te muhakkak sorulacaktır. Hadis-i Ģerifte buyurulmuĢtur
ki:
“Kıyâmet‟te, herkes ömrünü ve gençliğini nerede
geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve
ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir163”.
Tabiatıyla, oda ilim varsa! Ya ilim yoksa! Dağarcığı ve
ameli hep bâtıl-yalan-anlıĢ ile dolu ise, ne olacak? Fırsat elde
iken, hiç olmazsa, düĢümeyi olsun ihmal etme!
Ömür, ilim, mal ve beden, Allâhü Teâlâ‟nın bizlere verdiği
birer sermâye ve emânettir. Bu sermâyeyi Allah‟ın (CC) bildirdiği
yerlerde harcamalıdır. Bu insanın kendi elindedir. Epiktetos,
“Allah bütün insanları mesut olmaları için yaratmıştır, bedbaht
oluyorlarsa kendi hatâları yüzünden oluyorlar.” diyor.
Vakit geçtikten sonra piĢmanlığın faydası olmaz. Onun için
gençliğin, malın, sağlığın kıymetini bilmeli, dünyâda Âhireti
kazanacak işler yapılmalıdır! Goethe‟nin dediği gibi, “Kimse bizi
aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi aldatırız.” Hadiste Ģöyle
denmektedir:
“Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil! İhtiyarlıktan önce
gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşgûliyetten önce boş
vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölümden önce hayâtın
kıymetini bil!164”
Dolayısıyla, diğer bir hadiste Ģöyle deniyor:
“İki büyük sermâye ziyâna uğratılmaktadır: Sıhhat ve boş
zaman…”

163
164

Tirmizî.
Ebû Nuaym.

En önemlilerden bir tânesi olarak Malayâninin, bu kıymetli
sermâyemizi etkisiz kılmak için, pusuda bizi beklediğinden de
habersiz olmayalım!
„Malayâni‟
Kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iş olsun-lâf olsun,
vakit geçsin diye, yapılan boş konuşmalara ve faydasız iş ve
oyunlara Malayâni denir / deniyor... BaĢka bir ifâdeyle Malayâni,
faydasız iş, oyun ve sözlerle ömrün, sıhhat ve zamânın, boşa
harcanmasıdır. Hadîs-i Ģerifte, “Ok atmayı öğrenmek, atını
terbiye etmek ve âilesi ile oynamak hâriç, faydalı oyun olmaz”
buyurulmuĢtur.
ĠnanmıĢ bir insanın günahlara yönlendirilmesi zor olduğu
için, şeytan başka bir yöntemi kullanmakta, böylece insanı
Malayâniye sevk etmektedir. Nefis ve Ģeytanın bu ortak arzûsuna
uyan insan, boş konuşmaları saatlerce dinlemekten, kardeĢleriyle
eğlenip alay etmekten, yerli yersiz ĢakalaĢmaktan ya da karĢılıklı
“ağız dalaşı” yapmaktan zevk alır.
„Malayâni‟nin Faturası
Ġmâm-ı Gazâli, “Çok konuşan çok hatâ yapar” diyor.
TaĢlıcalı Yahyâ,
Ehl-i dillerde bu mesel anılır
Kim ki çok söyler çok yanılır.
diyerek Gazâli‟yi teyit ediyor...
Malayâni, sıhhat ve zamanın boş yere harcanması
yüzünden, büyük bir sermâyeyi yok etmektedir. Böyle bir
sermâyenin yok edilmesi bakınız nelere mal olmaktadır:

Basit insanlar vardır. Bunlar, konuşarak dikkat çekmeyi,
böylece vakit geçirip eğlenmeyi seçmiĢlerdir; hayatlarını boşa
geçirdiklerini bilmezler, Âhiretlerini mahv ederler165.
“Malayâni ile meşgul olanın hatâsı, günahı çok olur.”
“Kıyâmet günü günâhı en çok olan Malayâni konuşandır.166”
Mektûbat-ı Rabbâni‟de söz edilen bir hadiste buyurulmuĢtur
ki:
“Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allâhü
Teâlâ‟nın onu sevmediğinin alâmetidir.”
Yine bir hadiste Ģöyle anlatılmaktadır:
„Uhud‟da Ģehit olan bir gencin annesinin, “Oğlum sana
Cennet müjde olsun!” dediğini duyan Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz:
”Ne
biliyorsun,
belki
Malayâni
konuşurdu.167”
buyurmuĢlardır.
Hz. Kâb hastalanınca Resûlullah (SAV) Efendimiz
ziyâretine gittiler. Hz. Kâb‟ın annesi, “Oğlum Cennet sana
hazırdır!” dedi. Peygamber (SAV) Efendimiz buyurdular ki:
“Ey Kâb‟ın annesi! Ne biliyorsun, Kâb belki Malayâni
konuşurdu.168”
Kötü Sözlerin Bedeli
Bâzı insanların iĢi-gücü gevezeliktir. Çeneleri oldukça
kuvvetli olan, böyle kiĢiler herkesle münâkaĢaya ve münâzaraya
girerler. Gevezeliğe alıĢmıĢ olan kimseler, yerlerini, zamanlarını
ve mekânlarını dahî hesap etmeden dâimâ konuşurlar. Bu
konuĢmalarının pek çoğu, Malayâni cinsinden olup, hiç kimseye
en ufak yarar sağlamaz; ancak kişinin günah hânesinin
kabarmasına, vebâlinin büyümesine sebep olur. Peygamberimiz
Lokman Sûresi, âyet 6: “Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilmeyerek Allah yolundan saptırmak
ve onu alaya almak için laf eğlencesi satın alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azap vardır.”
166
Ebû Nasr.
167
Tirmizî.
168
Ġbni Ebiddünyâ.
165

(SAV) Efendimiz Tirmizî‟de geçen bir mübârek sözlerinde:
“Hidâyet üzere olan bir topluluk tartışmaya girmeden dalâlete
(bâtıla) yönelmeye düşmez.” buyurmuĢlardır. Bu söz karĢısında
Türkiye‟mizdeki tartıĢmaların hayırla bitmesini temenni
ediyorum.
Onun için bir insan her durumda konuĢmasını ayarlaması
gerekir. Diline gereği gibi sâhip olmasını bilen, insanların dünyâ
ve Âhiret hayâtı mâmur olur. Ġnsanların çoğu bugün tartıĢma
hastalığına yakalanmıĢlardır. Öyle ki, özellikle her dînî meseleyi
TV‟lerde tartıĢarak çözeceklerini sananlar yanılmaktadırlar. Hiçbir
dînî mesele TV‟lerde, câhil insanların tartışmalarıyla, çözülemez.
TartıĢılan konuların konunun uzmanlarınca inceleme ve
araĢtırılması esastır. Allâhü Teâlâ Yüce Kur‟an‟ın‟da, "İşte sizler
böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız,
ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıpduruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz169". diyerek
bizleri bilgiye yönlendirerek uyarmaktadır. ġimdi bir düĢününüz
ve gözünüzün önüne getiriniz, son yıllarda çeĢitli TV kanallarında
önemli dinî konuların “reyting” uğruna konu câhili popüler
gazeteciler tarafından yapılan tartıĢmaları…
Bâzı Sahâbe-i Kiram efendilerimizden rivâyet edilen bir
hadîsi Ģeriflerinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Ģöyle
buyurmuĢlardır:
“Biz dînî konuların birinde tartışırken Resûlüllah (SAV)
çıkageldi. O güne kadar görülmediği tarzda öfkelendi ve bizi
azarlayarak şöyle dedi: Ey Ümmet-i Muhammed! Yavaş olun ve
kendinize gelin! Sizden önceki ümmetleri bu gibi boş tartışmaları
yok etmiştir. Tartışmayı terk edin! Tartışmayın! Çünkü
tartışmanın zararları açık ve kesindir. Tartışmayın! Çünkü kişiye
kötülük olarak tartışmacı olması yeter. Tartışmayın! Çünkü
tartışan kimseye kıyâmet gününde şefaat etmem! Tartışmayın! Ben
tartışmayanlara, biri köşede, biri ortada ve biri de en yüksekte
olmak üzere Cennet‟te üç köşk vermeyi üzerime alıyorum.
Bunların en yükseği haklı olduğu halde tartışmayı terk eden
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içindir. Tartışmayın! Çünkü putlara tapmaktan sonra Rab‟bimin
beni nehyettiği ilk şey tartışmadır170”.
Yerinde kullanılmayan dilin ve konuĢmanın felâketlerini bir
düĢününüz!
“Veyl (ateş) olsun (insanları arkalarından çekiştiren) her
ayıplayıcıya! Yüzlerine karşı dil uzatıcıya ki; birçok mal toplamış
ve onu sayıp durmaktadır. Sanıyor ki onun malı kendisini
(dünyâda) ebedileştirecektir. Hayır, (Malı onu kurtaramaz)!
Muhakkak ki o ateşe atılacaktır.171”
Diline sâhip olan selâmete kavuĢur. Ölçüyü kaçıranlar, hem
geçici olan dünyâda, hem de ebedî olan Âhiret hayâtında zelil ve
rezil olurlar. Böyle bir sonla karĢılaĢmamak için dil denilen o
küçücük et parçasına ve ağzımızdan çıkan her söze, her kelimeye
ve her cümleye son derece dikkat etmemiz ve onu kontrol altında
bulundurmamız gerekmiyor mu?
Ġnsanlara karĢı iyi muâmele ve güzel söz söylemek Ġslâm'ın
prensiplerindendir. Firavun'u hak din'e dâvet etmek için giden Hz.
Musâ ve Hârun‟a (AS)€ Allah‟ın (CC) "Firavun'a gidin; çünkü o,
pek azıttı. Varın da ona yumuĢak dille söyleyin; belki dinler veyâ
korkar.172 emrini vererek kâfire bile yapılan tebliğin yumuĢak ve
güzel söz ile yapılması gereğini ifâde etmesi, insanları Hakk'a,
doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk etmek için, güzel
sözlerin önemine iĢâret etmektedir. Bu yumuĢaklığın en güzelini
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟de görmekteyiz.
Yahûdi‟lerden bir grup Hz. Peygamber'e (SAV) gelerek,
güya selâm veriyorlarmıĢ edâsıyla, sezdirmeden, "Essâmu
Aleyküm=Ölüm üzerinize olsun" dediklerinde orada bulunan Hz.
ÂiĢe vâlidemiz dayanamayarak, "Ölüm sizin üzerinize olsun!
Allah size lânet etsin! Allah size gazap etsin!" diye çıkıĢınca,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, sâkin bir tavırla, aynısı sizin
Taberânî.
Hümeze Sûresi, âyet 1-4.
AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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üzerinize olsun anlamında, “Ve aleyküm!” diyerek cevap vermiĢ,
sonra da Hz. ÂiĢe (RAm) vâlidemize dönerek "Yavaş ol Âişe!
Yumuşak hareket et; sert hareketten ve çirkin sözden sakın!"
buyurmuĢlardır.
Câbir Ġbn-i Abdullah, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in,
"Kötü söz ve harekette bulunanla kendini kötü söz ve hareketlere
zorlayanı ve çarşılarda bağırıp çağıranı Allah sevmez!"
buyurduğunu nakletmektedir. Kaynakların bildirdiğine göre
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Müslüman‟ın elinden ve
dilinden zarar görülmeyen insan olduğunu bildirmiştir.
BaĢkalarına dil uzatmanın, lânet etmenin, kötü iĢ yapmanın ve
kötü söz söylemenin, Müslüman‟a yakıĢmayacağını, mü‟minin en
düĢük ahlâklısının, kötü sözlü olanı olduğunu bildiren
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bırakınız Müslümanı, kâfirlere
bile lânet edilmemesi gerektiğini söylemekte; kendisinin lânet
edici olarak gönderilmediğini; ancak rahmet olarak
gönderildiğini173 bildirmektedir.
Allahü Teâlâ Kur‟an‟da, bir toplumun diğerini
ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftirâ ve
gıybette bulunmamasını emretmektedir174. Bu konuda Hz.
Peygamber'den Ģu hadis nakledilmiĢtir: "Mü‟min dil uzatıcı
değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz
söyleyen değildir175".
Ġbn-i Abbas'tan rivâyet edildiğine göre; Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in zamanında iki insan, arasında birbirlerine
karşılıklı olarak sövmüşler: Ġlkin bunlardan biri sövmüĢ, diğeri
susmuĢ… Peygamberimiz (SAV) de orada oturuyormuĢ... Sonra
diğeri aynı sözle karşılık verince, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz kalkmıĢ ve o meclisten dıĢarıya çıkmıĢtır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e "Niçin kalktın‟.." diye
Enbiyâ Sûresi, âyet 107: “Seni sâdece bütün kâinata rahmet olarak göndermişizdir.”
Hucûrat Sûresi, âyet 11-12: “Ey îman edenler, bir topluluk bir toplulukla alay etmesin; belki de
onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar; bir takım kadınlar da diğer kadınlarla (alay etmesin), belki onlardan daha
hayırlı olurlar. Bir de kendi kendinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın!.. Îmandan sonra fâsıklık ne kötü
isimdir!.. Her kim de tevbe etmezse, iste onlar kendilerine zulmedenlerdir. Ey îman edenler, zannın birçoğundan
çekinin, çünkü zannın bâzısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, kiminiz kiminizi arkasından
çekiştirmesin!.. Sizden biriniz kardeşinin ölü hâlindeki etini yemek ister mi hiç? Demek tiksindiniz!.. O halde Allah'
tan korkun!..Çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir. Çok bağışlayıcıdır.”
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sorulunca, "Melekler kalktı, ben de onlarla berâber kalktım. Bu
sövülen, sükût ettiği sırada, melekler buna sövene, sözü geri
çeviriyorlardı. Ne zaman ki, bu adam, sövenin sözünü geri çevirdi,
melekler kalktı, gitti" buyurmuĢlardır176.
Sövmenin ve koğuculuk yapmanın faturaları ağırdır:
"Sövülen iki kimsenin söyledikleri sözün günâhı; sövülen hudûdu
aşmadıkça, ilk söze başlayan üzerinedir177". "Müslüman‟a sövmek
fâsıklıktır178". "Size, kötü olanlarınızı haber vereyim mi;
koğuculukla dolaşıp insanlar arasını bozan ve temiz kimselere
ayıp isnat edenlerdir179".
Dil
münâfıklığın
da
sebebi
ver
tercümanıdır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bununla ilgili olarak Ģöyle
buyurmuĢlardır: "Dört özellik vardır. Bu özellikler kimde
bulunursa, o kimse hâlis bir münâfıktır. Kimde bunlardan biri
bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir özellik
var demektir: O emânete hıyânet eder, konuşunca yalan söyler,
söz verince sözünde durmaz. Husûmet edince, kıskanınca haddi
aşar."
Yalan Ve Doğruluk
“Yanlış anlayanlar tarafından söylenen
bir doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.”
William James

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Roma imparatoru
Heraklius'u İslâm'a dâvet etmek için, kendisine bir mektup
yollamıĢtı. Heraklius mektubu okur ve çok etkilenir. Sonra o
sırada ġam'da bulunan Ebû Süfyan'ı çağırtır ve aralarında Ģöyle bir
konuĢma geçer180:
-O'na en çok uyanlar kimlerdir, zenginler mi, fakirler mi?
Nesâî.
Müslim.
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-Fakirler.
-Hiç O'na inananlardan dönenler oldu mu?
-Şimdiye kadar, hayır.
-Artıyorlar mı, eksiliyorlar mı?
-Her geçen gün biraz daha artıp çoğalıyorlar.
-Hayatında hiç yalan söylediğini duydunuz mu?
-Hayır, O'nu hiçbirimiz yalan söylerken duymadık.
Bu cevaplardan çok etkilenen Heraklius Ģöyle der:
“Bir insanın bunca zaman, insanlara yalan söylemekten
kaçınıp da Allah'a karşı yalan söylemesi düşünülemez.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Her duyduğunu
nakletmesi kişiye yalan olarak yeter181” diyor.
Ġslâm‟da yalanın ve bilgisizce tartıĢmanın yeri yoktur.
“Sözün âfeti yalandır.” diyen Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
"Mü'min her huya bürünebilir, hıyânet ve yalancılığa asla...182”
buyurmuĢlardır. Şimdi bir düşününüz! Bunları yapanlar, yâni
hâinlik yapanlar ve yalan söyleyenler ne derece Müslümandırlar?
Çünkü bu konularda yüce Allah‟ın (CC) ve Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in ciddî uyarılarını gördünüz / görüyorsunuz:
"İnsanları güldürmek gâyesiyle yalan konuşana yazıklar
olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun!183".
“Yalanı ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar
uydururlar, iftirâ ederler; işte onlar, yalancıların tâ
kendileridirler.184”
“Kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan söyleyenlere', ki
onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde habersizdirler185”.

Müslim, Mukaddime 5.
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"İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan
şeyde tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye
tartışıp-duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz."
Çehov, “Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur” diyor.
Yalan söylemenin zıddı “doğruluktur”. Her ikisi de dilin
iĢidir (amelidir). Yalan ne kadar fenâ ise, doğruluk da o kadar
yüksek bir meziyettir. Mark Twain, “Her zaman doğruyu söyle;
ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.” diyor. Sonuçta
doğruyu da, yalanı da değerlendiren yâni doğruda da yalanda da
hükmeden Allah‟tır (CC):
“Eğer âdalet üzerine hüküm vermekten, şâhitlik ederken
doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veyâ yüz çevirirseniz şüphe
yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır186".
Bunun için "Ey îman edenler! Allah'tan korkunuz. Doğruyu
söyleyiniz ki, sizin amellerinizi bu sâyede düzeltsin, günahlarınızı
bağışlasın. Kim Allah ve Resûlüne îtaat ederse büyük bir
kurtuluşa nâil olur.187".
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yalan ve doğruluk
üzerinde Ģiddetle durmuĢtur:
"Zandan sakının! Çünkü o konuşmada en büyük
yalandır.188"
"Sana kuşku vereni bırak, kuşku vermeyene sarıl! Doğruluk
kalp huzûru, yalan ise şüphedir189".
"Yalanın her çeşidi günahtır...190".

Nisa Sûresi, âyet 135.
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"İçinde kuşku uyaran şeyleri bırak, terk et! Doğruluk
insanın içinde itmi'nan hâsıl eder. Yalana gelince burkuntudur,
bulantıdır191".
"Dâimâ doğruluğu araştırın; doğrulukta helâkinizi görseniz
bile… Ancak, muhakkak ki, doğrulukta sizin kurtuluşunuz
vardır192".
"Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birr'e (Allah'ı
râzı edecek iyiliğe), o da sizi Cennet'e götürür. Kişi doğru olur ve
dâimâ doğruyu araştırırsa, Allah katında sıddîklardan yazılır.
Yalandan sakının! Yalan insanı günâha, o da Cehennem‟e
götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalanı araştırırsa, Allah
katında yalancılardan yazılır193".
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, "Kişi yalan söyleye
söyleye kalbinde siyah bir leke hâsıl olur. Bu leke zamanla tüm
kalbini kaplar ve Allah indinde yalancılardan sayılıncaya kadar
devam eder." buyurmuĢlardır.
"Kim din kardeşinin haysiyetini, ırz ve nâmusunu, onu
çekiştirenlere karşı korursa Allah da onu Kıyâmet gününde
korur194".
"Müslüman kardeşin sana güvenip doğru konuştuğu halde,
ona yalan konuşman ne büyük hıyânettir. 195".
"Bana altı şey hakkında söz verin, ben de size Cennet‟i söz
vereyim. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz verdiğinizde
sözünüzü yerine getirin, emânete hıyânetlik yapmayın, apış
aranızı koruyun, gözlerinizi harama kapayın, ellerinizi haramdan
uzak tutun196”.
"Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler
husûsunda garanti verirse, ben de ona Cennet husûsunda garanti
veririm.197".
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"Doğruluk insanı Allah‟ı râzı edecek iyiliğe götürür. İyilik
de insanı Cennet‟e götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da
sonunda Allah indinde sıddîk (doğru olan) sözlü diye kaydedilir.
Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe,
Cehennem‟e götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da
sonunda Allah‟ın indinde yalancı diye kaydedilir198".
"Şüphesiz ki, sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe
yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah
katında sıddîk (doğru olan) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan
çıkmaya (fucûra) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi
yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb)
diye yazılır.199"
"Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya
devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir.
Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamâmı simsiyah olur. Sonunda
Allah nezdînde 'yalancılar' arasına kaydedilir200”.
"Yalan insanları yavaş yavaş ikiyüzlülüğe ve münâfıklığa
götürür.”
"Tehlikeli de olsa doğruluğa sarılınız. Muhakkak ki kurtuluş
doğruluktadır201.”
"İnsan yalan konuştuğu zaman çıkaracağı kötü kokudan
dolayı melek ondan bir mil uzaklaşır202".
Bu kötü kokunun Allah‟ın (CC) sevgili kullarını da rahatsız
ettiğini bilmekte fayda vardır.
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Ebû Hureyre Ģu hadisi rivâyet eder: "Kim bir çocuğa 'Gel
sana şunu vereyim' deyip vermezse bu sözü kendisi aleyhine bir
yalan sayılır203".
"İnsanları güldürmek gâyesiyle yalan konuşana yazıklar
olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun204".
"Mizah niyetiyle de olsa, yalanı terk edene cennet ortasında
bir ev verileceğine kefilim205".
Bu hadis, günahlardan kaçmanın da, ayrıca sevap
kazanmaya sebep olduğunu göstermiyor mu?
Bir kimseyi yüzüne karĢı övmenin de bir tehlikesi vardır.
Ebû Bekir (RA)µ Ģöyle anlatıyor: „Adamın biri Resûlullah'ın
(SAV) yanında diğer birini övdü. Resûlullah (SAV) bu durum
karĢısında Ģöyle buyurdu:
"Yazıklar olsun sana sen arkadaşının boynunu vurdun.
(Bunu üç defâ tekrarlamıştır) ".
Peygamberimiz (SAV) daha sonra da Ģöyle devam etmiĢtir.
"Kim Müslüman kardeşi hakkında bir şeyler bilirse, mutlaka onu
methedecekse şöyle desin. "Allah daha iyi bilir. Çünkü Allah
nâmına hiç kimse temize çıkarılamaz. Veyâ „Ben falanı şöyle şöyle
tahmin ediyorum‟ desin206".
Yine Ebû Bekir (RA) Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
Ģöyle buyurduğunu rivâyet etmiĢtir:
„Dikkat edin, size büyük günahların en büyüklerinden haber
vereyim mi? (Bunu üç defâ tekrarladı). Ashab: Evet, dediler.
Rasûlullah:”
"Bu günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan
etmek, insan öldürmektir" buyurdu. Rasûlullah bunları söylerken
203
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yanı üzerine yaslanıyordu, doğrulup şunları ilâve etti: "Dikkat
edin, yalan söylemek, yalan yere şâhitlikte bulunmak da
bunlardandır". Bunları o kadar tekrarladı ki "Keşke sükût etse"
diye temennide bulunduk207‟.
ġu hadisleri de dikkatle okumalıdır:
"Alıcı ve satıcı ayrılmazdan önce pazarlığı devam ettirip
ettirmeme husûsunda serbesttirler. Alıcı ve satıcı doğru konuşup
her şeyi açık söylerlerse alışverişlerinde bereket hâsıl olur. Yok,
eğer onlar yalan konuşup bâzı şeyleri ketmederlerse, belki
muvakkat bir zaman için kâr edebilirler. Fakat sonunda alışverişlerinin bereketi gider." (BaĢka bir rivâyet de Ģöyledir):
"Bereket ve kârları mahvolur." "Yalan yemin, malı satmak için
yardımcı olabilir. Fakat tüm kazancı mahveder208".
"Âhir zamanda ne sizin ne de babalarınızın duymadıkları
yalanları uyduracak yalancı deccallar türeyecektir. Onlardan
sakınınız; sizi delâlet ve fitneye sürüklemesinler!209".
ÂiĢe Vâlidemiz anlatıyor: "Resûlüllah'ın nazârında
yalandan daha kötü bir ahlâk yoktu. Birisi onun yanında bir defâ
yalan söylediyse, tövbe etmedikçe Resûlullah'ın zihninden
kaybolmazdı210".
Lüzumsuz ve faydasız sözlerden kaçınmak, dâimâ hak ve
doğruyu konuĢmak, mü'minin prensibi olmalıdır. Önemsenmeden
söylenen öyle gereksiz sözler vardır ki, insanı cehennemin en
derin yerine sevkeder211.
Peygamberimiz (SAV) “Size büyük günahların en
büyüğünü haber vereyim mi?” dedikten sonra Ashâbı “Evet!”
deyince devam ederek:
Buharî.
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“Allah‟a şirk koşmak, anne ve baba haklarına riâyetsizlik,
cana kıymak!” buyurmuĢlardır. Bu sırada dayanmıĢ durumda iken
yere oturup: “Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan şâhitlik!” diyerek
bunu çok tekrar etmiĢtir212”.
“Eğer adâlet üzerine hüküm vermekten, şâhitlik ederken,
doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veyâ yüz çevirirseniz şüphe
yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır213".
Peygamberimiz (SAV) “Kişinin anne ve babasına sövmesi
büyük günahlardandır” buyurmuĢlardır. Orada bulunanların, “Hiç
kişi anne ve babasına söver mi?” demeleri üzerine
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Evet!” buyurmuĢlar ve
devamla “Kişi, bir başkasının babasına söver, o da babasına
söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!” Ģeklinde
açıklamada bulunmuĢtur214.
Hz. Ali (RA) hayâsı olmayan yalancıların ilminden fayda
gelmeyeceğini, yalanın ciddîsinin de şakasının da terk
edilmedikçe îmânın tadının alınamayacağını, bu yüzden bir
Müslümanın yalancıyla arkadaĢlık yapmaması gerektiğini
söylemiĢtir.
Bir hakîm, Ģöyle demiĢtir: “Üç yol görürseniz, orta yolu
tercih ediniz, üzerinize vâzife olmayan işe karışmayınız, aslını
bilmediğiniz şey hakkında hüküm vermeyiniz…” Burada orta
yoldan, kastedilen Ehl-i Sünnet yoludur. Goethe, “Câhillerle
sohbet etmeyiniz. Çünkü onlarla konuşurken siz de câhilleşirsiniz”
demiyor mu? Çünkü câhillerin üzerlerinde taĢıdıkları ruhânî baskı;
kâbus size tesir eder, bulaĢır. Aklınız durur, çalıĢmaz. „Dut yemiş
bülbül‟e dönersiniz. Bu durumdan kurtulmanın yolu, hemen o
meclisi terk etmektir. Bu ilk Ģarttır. Daha güzeli, ayrıca, bir tâze
abdest alıp „estağfirullah‟ çekmektir.
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Tirmizî'nin
Ebû
Hureyre'den
rivâyetine
göre
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, "Bir mecliste lüzumsuz sözler
konuşan kimse, kalkarken 'Sübhâneke'llahümme ve bi hamdike
eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerikeleke estağfiruke ve
etûbü ileyke' derse, oradaki hatâları bağışlanır" buyurmuĢlardır.
Dil ile yapılan hatâların yine bu sûretle yine dil ile yapılan
duâlarla ortadan kalkabileceğine de dikkat edilmelidir. Bu Allahü
Teâlâ‟nın bir lutfudur.
Dil bu kadar önemlidir, iĢte!
ġaka Yapmanın Bir Sınırı Var mı?
Birçok insan yerli yersiz Ģaka yapıyor. Çoğu kere bu insana
üzüntü veriyor. Üzüntünün sebebi yapılan Ģakanın gerçekçi
olmamasıdır.
Peygamber (SAV) Efendimiz de ĢakalaĢır, “Ben de şaka
yaparım, fakat doğru konuşurum” buyurmuĢlardır. Nitekim
Peygamber (SAV) Efendimiz bir defâsında yaĢlı bir kadına,
“Cennet‟e koca karı girmez.” buyurunca, kadıncağız üzülmüş,
bunun üzerine kadına tebessümle, “Sen o zaman genç olursun.”
buyurmuĢlardır.
Binek isteyen yaĢlı bir kadına da, “Sana bir deve yavrusu
vereyim, ona binersin” buyurunca kadın, “Deve yavrusu beni
nasıl götürsün?”demesi üzerine Peygamber (SAV) Efendimiz
tebessümle ona, “Her deve başka bir devenin yavrusudur”
buyurmuĢlardır.
Dikkat edilirse görülür ki, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
yaptığı Ģakalar dâimâ gerçeklere dayanmaktadır. “Şakası doğru
olanı Allah sorumlu tutmaz.215” Rabia hatunun da, “Günah
olmayan işlerde, gönül almak için şakalaşmak mürüvvettendir.”
dediğinden bahsedilmektedir.
Ümmü Eymen isimli bir kadın Peygamber (SAV)
Efendimiz‟e gelir, ben falancanın hanımıyım, sizi kocam dâvet
ediyor der. Peygamber (SAV) Efendimiz ona da, “Şu gözünde
beyazlık olan adamın karısı mısın?” buyurunca, kadın, “Hayır
215
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onun gözünde bir şey yok” der. Peygamber (SAV) Efendimiz,
kadına tebessümle, “Gözünde beyazlık olmayan insan yoktur.”
buyurmuĢtur.
Peygamber (SAV) Efendimiz yeri geldiğinde, herkesle
şakalaşırdı. Âilesine karĢı da, insanların en zarifi idi. Öyle ki,
birkaç kere Âişe vâlidemiz ile yarış etmiştir. YarıĢlarda bir
seferinde Hz. ÂiĢe Vâlidemiz, başka seferde de, Peygamber
(SAV) Efendimiz geçmiĢtir. Bundan anlıyoruz ki, Müslümanın
hanımı ile oynaması, günah değil, sevaptır. Çünkü hadîs-i Ģerifte,
“Hanımı ile şakalaşanı Allahü Teâlâ sever, ikisine de sevap verir,
rızklarını artırır” buyurulmuĢtur.
Hz. ÂiĢe Vâlidemiz Sevde vâlidemize, “Şu bulamaç aşını
yemezsen yüzüne sürerim” der. O da yemeyince yüzüne sürerken,
aralarında oturan Peygamber (SAV) Efendimiz, Hz. Sevde‟ye
siper olmaya çalıĢır. Bunun üzerine Hz. ÂiĢe de bulamacı kendi
yüzüne sürer. Peygamber (SAV) Efendimiz, onlara bakıp
gülümser.
Hadis-i Ģeriflerde de buyuruluyor ki:
“Arkadaşına üzücü şaka yapma!216”
“Münâkaşa etmeyen, haklı olsa da, kimseyi incitmeyen,
şaka veyâ güldürmek için, yalan söylemeyen, iyi huylu olan
Müslüman Cennete girer217”, “İnsanları güldürmek için yalan
söyleyenlere, yazıklar olsun218”, “Çok gülen hafife alınır. Şakası
çok olanın da vakarı gider.219”
“Ölçüsüz şaka yapan hafife alınır.220”
Hz. Ömer (RA) Efendimiz, “Çok gülenin heybeti azalır, çok
şaka yapan hafife alınır.” buyurmuĢtur.
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Bâzı hikmet sâhipleri, “Düşmanlığın tohumu şaka ve
alaydır” demiĢlerdir. Bununla berâber, Ģakanın tamâmen terk
edilmesinin de dostluğu zayıflattığı ve samîmiyeti azalttığı da
söylenmektedir. Dolayısıyla, Ģakanın azı ve doğru olanı tavsiye
edilmiĢtir. O derece ki, Ģakanın miktarı, yemeğe atılan tuz gibi
olmalıdır. Yemeğe atılan tuz, çok olunca yemeğin lezzetini nasıl
giderirse, fazla Ģaka da iliĢkileri öyle bozar. Yânî Ģakanın azı
karar, çoğu zarardır. Fazla Ģakanın, insanın değerlerini giderdiği
ve kötüleri aleyhine cesâretlendirdiği de bilinmelidir.
Müslüman‟ın Kıymeti
Allah (CC) Müslümanlara çok değer vermekte fakat çoğu
kere gaflet içinde bulunan Müslümanlar birbirlerinin değer ve
kıymetlerini takdir edememekte, birbirlerini yerli yersiz üzmekte,
dolayısıyla büyük günahlara girmektedirler.
Gazâlî‟den Ģöyle rivâyet edilmiĢtir:
“Kendiniz tam yapamasanız da iyiliği emrediniz! Kendiniz
tam sakınamasanız da kötülükten sakındırınız!”
AĢağıdaki hadisler ibretlerle doludur.
“Arkadaşınızın bir şeyini ciddî olarak da, şaka olarak da
almayınız!221”
“Bir kimse, bir mü‟mini korkutursa, Allâhü Teâlâ da,
uzunluğu bin yıl olan günde, onun korkusunu artırır.222”
“Bir Müslüman‟ı korkutan, Kıyâmet korkularından emin
olamaz. 223”
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“Korkutucu şeyler söylemeyiniz!224”
“Allah‟a ve Âhirete inanan kimse, bir Müslümanı
korkutmasın! 225”
“Bir Müslüman‟a, haksız olarak, korkutucu bir gözle bakan
kimseyi, Allahü Teâlâ da Kıyâmet‟te korkutur.226”
“Müjdeleyici olunuz, korkutucu olmayınız, kolaylık
gösteriniz, güçlük göstermeyiniz; sevdiriniz nefret ettirmeyiniz!227”
Bir kimse, arkadaĢı uyuklarken, onun ok kabından bir ok
aldığı sırada, arkadaĢı korkarak uyanmıĢtır. Bunu gören
Peygamber (SAV) Efendimiz, “Müslümanı korkutmak helâl
değildir.228”buyurmuĢlardır.
Yine bir kimse, arkadaĢının ayakkabılarını, gizlice alarak,
saklamıĢ... ArkadaĢı geldiğinde oradakilere ayakkabılarını sormuĢ,
onlar da görmediklerini söylemişlerdir. Ayakkabıyı saklayan
kimse daha sonra, “Ayakkabıların burada ya!” demiĢtir. Bu
duruma vakıf olan Peygamber (SAV) Efendimiz, “Nasıl olur da
mümini
korkutursun!”
diyerek
ayakkabıyı
saklayana
çıkıĢmıĢlardır. O kimse, “Şaka yaptım.” dediyse de Peygamber
(SAV) Efendimiz, iki defâ daha, “Nasıl olur da mü‟mini
korkutursun!229” buyurmuĢlardır. ġaka olsun diye arkadaĢını
korkutan bir baĢkasına da yine Peygamber (SAV) Efendimiz,
“Müslümanı korkutmak büyük zulümdür.230” demiĢtir.
“Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nâfile Hac sevâbından
efdaldir.231” ve “Bir zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve
Deylemî.
Taberânî
226
Taberânî
227
Ebû Dâvud.
228
Taberânî.
229
Taberânî.
230
Bezzar, Hâkim.
231
Deylemî.
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insanların ibâdetleri toplamından daha iyidir.232” hadisleri
dikkate alındığında, günahların ve bir insanın din kardeĢini
korkutup üzmesinin ne kadar mesûliyetli olduğu ortaya
çıkarmaktadır.
Ne Yapmalı?
Basit bir insan vaktini nasıl geçireceğini; akıllı olan ise
zamânını nasıl değerlendireceğini düşünür; boĢ lâfla meĢgul
olacak kadar zamâna sâhip değildir233. Bir Müslüman akıllıdır,
(dolayısıyla) ya faydalı söz söylemeli ya da susmalıdır.234 Yerine
göre konuşmanın ve susmanın eşit olduğu durumlarda bile, bir
insan için susmak daha kârlıdır. Çünkü mubah bir söz bile bâzen
haram ya da mekruh bir duruma yol açabilmektedir.
Peygamber (SAV) Efendimiz buyurmuĢlardır ki:
“Kişinin islâmî güzelliklerinden biri de, Malayâni şeyleri
terk etmesidir.”
Peygamber efendimiz Ebû Zer hazretlerine de Ģöyle
demiĢtir:
“Sana bedene hafif, fakat terâzide ağır olan bir amel
öğreteyim! Şükret, güzel ahlâka sâhip ol ve Malayâniyi terk et! 235”
“Çok söz yalansız, çok para da haramsız olmaz” sözünü
çok kere duymuĢsunuzdur. Yalan sözün bedeli çok ağırdır. Yüce
Allah (CC) yalancıları “O kahrolası yalancılar 236 diye dile
getirmektedirler.
“Bilirsen güzel söz söyle ibret alsınlar, bilmezsen sükût et
insan sansınlar.” demiĢlerdir. Ġnsanın bir ağız ve iki kulağının
R.Nasıhîn.
Mü‟minûn Sûresi, âyet 3. “Onlar ki, faydasız ise, bos lafa bakmazlar.”
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Müslim, Îmân 77.
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Ġbni Ebiddünyâ.
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Zâriyat Sûresi, âyet 10.
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olmasının ibreti de, “Bir konuş, iki dinle!” demektir. “Söz gümüş
ise, sükût altındır” ya da “Susan câhil câhillerin filozofudur.”
atasözlerini hepimiz çok kereler duymuĢuzdur.
Dili ölçülü kullanmalıyız. Hele hele nezâketi, tatlı ve nâzik
olarak konuşmayı, hiçbir zaman elden bırakmamalı! “Tamâmiyle
doğru olsa da, sert söz insanı yaralar.” diyen Sophokles‟e hak
verelim! La Rochefouc, “Kötü söz söyleyenin ağzının kibarlıkla
kapatmak gerekir.” diyor. William Faulkner, “Susmak, kişinin
kötü söz söylemesini engelleyerek onu kibar kılar.” diyerek
kibarlığın en basit yolunu göstermiĢtir.
Allah (CC) söz söylemeyi canlı varlıklar içinde yalnız
insanlara vermiĢtir. KonuĢmak, çok üstün bir meziyettir, iyilik ve
güzellik yapmanın en güzel bir yoludur. Onun için onu hesapsızca
harcamamalıdır. KonuĢmayı gerektiren bir durum yoksa sükût
etmelidir.
Dile hâkimiyet, sâhibini yüceltir. GeliĢigüzel konuĢan
toplum içinde Ģahsiyetsiz ve seviyesiz kalır. Sükût dil için, en
güzel ve en uygun terbiye metodudur. Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz Ebû Zer‟e (RA) yapmıĢ olduğu bir nasîhatlerinde: “Sen
çoğu zaman sükût etmeyi tercih et! Bu sana, dininde yardımcı
olup, şeytanı kovar.” buyurmuĢlardır. BaĢka bir mübârek
sözlerinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Kişinin kendisini
ilgilendirmeyen hususları terk etmesi kâmil îmânın şanındandır.”
buyurmuĢlardır. Dillerine sâhip olan kimseler, Allah (CC) yanında
yüksek makam ve mevki sâhibi olurlar. William Faulkner‟in,
“Susmak, kişinin kötü söz söylemesini engelleyerek onu kibar
kılar.” sözünü unutmayalım!
Cennet‟in güzelliklerinin güzel sözlerle târif edilmesindeki
inceliği anlamak, akıllı insan işidir: Her iĢ ve sözlerinin îmânî
ölçülere uygunluk içinde olan Müslüman mü‟minler, Âhiret‟te
lüzumsuz söz söyleme ve dinlemeden uzak kalırlar, dâimâ hakkı
dinler, hakkı söyler, yalandan sakınırlar:

„Orada hiç boş söz işitmezler; ancak bir “Selâm” işitirler.
Orada sabah, aksam rızkları da vardır237.”
“Ve onlar ki, yalana şâhitlik etmezler, anlamsız, boş bir
şeye rastladıkları zaman vakar içinde geçer (gider)ler.”
Allah‟ü Teâlâ, Malayâni ile vakit geçirenleri câhil olarak
vasıflandırmaktadır:
"Ve Rahman'ın kulları o kimseler ki, Yeryüzü‟nde tevâzû ile
yürürler ve câhiller kendilerine laf attıkları zaman „Selâmetle!‟
derler.238"
"Onlar, boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve „Bizim
işlerimiz bize, sizin işleriniz size; selâm size! Allah'a ısmarladık!
Biz, câhillik edenleri aramayız.‟ derler".239
Nerede olursak olalım, Ģartlar neyi gerektirirse gerektirsin
dilimizi, kötü, çirkin ve kaba sözlere alıştırmaktan uzak kalmaya
özen göstermeliyiz. Bakınız Yüce Rab‟bimiz tatlı dili nasıl
emrediyor:
“Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü
söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın
apaçık bir düşmanıdır.240”
Hasan Celal Güzel beyefendi, bir yazılarında konu ile ilgili
bir anısını Ģöyle dile getirmektedir:
“Efendim, 1968 yılı sonunda Devlet Plânlama Teşkilâtı
uzman yardımcılığı imtihanını kazanıp devlet memurluğuna
girdiğimde, ilk âmirim Doç. Dr. Nevzat Yalçıntaş idi. Nevzat
Hoca, o zaman otuzlu yaşlarda, çiçeği burnunda bir doçentti ve
bizim neslimizin, merhum Özal ile birlikte tasavvur ettiği iki lider
adayından biriydi. Liderlik Özal'a nasip oldu; Prof. Dr. Nevzat
Meryem Sûresi, âyet 62.
Furkan Sûresi, âyet 63.
Kasas Sûresi, âyet 55.
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Ġsrâ Sûresi, âyet 53.
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Yalçıntaş da, hâlen AK Parti İstanbul Milletvekili sıfatıyla
Meclis'in bilge kişisi / aksakallı olarak hizmetlerine devam
ediyor.”
“Yalçıntaş Hocamız, fevkalâde nâzik ve zarif bir „Eski
İstanbul Beyefendisi‟dir. Bir gün, makam odasında, yaptığım bir
resmî görüşmeyi kendisine arz ederken, „adamlar‟ kelimesini
kullanmıştım. Nevzat Hoca, sözümü keserek, „Beyefendiler demek
istiyorsunuz, değil mi?‟ diye beni îkaz etti. Kıpkırmızı bir suratla
özür dilediğimi hatırlıyorum. Şimdiki bürokratlar ise, „herif‟ten
yukarısını konuşmuyorlar bile... O zamanlarda DPT, „enderûn
terbiyesi‟nin verildiği bir mektepti âdeta...241”
Güzel söz gibi olanı var mı?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten ve
kötülüklerden alıkoymaya gayret edeni öven Yüce Allah (CC),
"İçinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir
topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.242" buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün
hayâtı boyunca, fıtratı ve Allah'ın (CC) emri gereğince,
mü‟minlere karĢı Ģefkat ve merhâmetle muamele etmiĢ243;
huysuzluk, katı yüreklilik ve kaba konuşmaktan sakınmış,
insanların en hayırlısı olarak yaratılan244 ümmetine de, ya hayır
söylemesini, ya da susmasını tembih etmiĢtir245.
Bir kimsenin diğer bir kimseye, "fâsık" veya "kâfir" diye,
söz atmasını da yasaklayan Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, "O,
kimsede bu haller mevcut değilse, bu gibi sözler onu söyleyene
döner.246" demiĢlerdir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bu
hadisinin kapsamı bugün, bilimsel başlıklar altında incelenmekte
ve hadiste belirtilen sonuçlara bilim daha yeni yeni
ulaĢabilmektedir.
Güzel, H. C., (Dünden bu güne) Tercüman Gazetesi, 2004.
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
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Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kâfirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara
karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.”
244
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 110: “Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere
yaratıldınız.”
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Riyâzü's-Sâlihîn.
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Riyâzü's-Sâlihîn.
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Bir adam Ģarap içmiĢ, bunun üzerine de cezalandırılmış,
hazır bulunanlardan bâzıları suçluya, "Allah seni kahretsin, rezil
etsin!" demişlerdi. Söylenen sözleri hoĢ görmeyen Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, "Hayır, öyle söylemeyiniz, bu adamın aleyhine
şeytana yardım etmeyiniz!247" buyurarak, suçlu da olsa, bir insana
kahredici sözler söylemenin doğru olmadığını belirtmiĢtir.
“İnanan bir insana, şer olarak, Müslüman kardeşine
hakâret etmesi kâfidir248. Bu yüzdendir ki Müslümanlar hakkında,
kötü zan ifâde eden sözlerden de kaçınılmalıdır. Çünkü zannın
kötüsü, sözlerin en çirkini ve en yalanıdır249. Sözü iĢitip en
güzeline uymakla mükellef olan bir Müslüman, hayatta bulunan
Müslüman kardeşlerine sövmekten nehyolunduğu gibi,
Müslümanın ölülerine de sövmemekle ve ayıplarını
araĢtırmamakla emrolunmuĢtur250.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, herbir iyiliğin birer
sadaka olduğunu bildirmiştir. Ġyilik yapma imkânına sâhip
olmayanlar ise, hiç olmazsa, güzel söz ve tatlı dil ile din
kardeĢlerinin gönüllerini hoĢ tutmalı, bu yolla da Allah'a (CC)
şükürlerini edâ etmelidirler. Çünkü güzel söz ve tatlı dil, Allah
(CC) katında bir sadaka kabul edilmiştir. Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, “Yarım hurma ile olsa dahî ateşten korunmaya
çalışınız. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle... 251“ buyurmuĢtur.
Hadis, söylenen güzel bir sözün sadaka olduğu hükmü ile
bitmektedir.
Ġnanan insanlar din ve dünyâları için, faydasız ve boş laftan
kaçınırlar252. Lisanı gereksiz ve boĢ sözlerle meĢgul etmek,
insanların haklarına tecâvüz sayılır. Onun için gıybet, iftirâ,
dedikodu, yalan sözler, dünyâda söyleyenin kalbini kararttığı gibi,
kararmıĢ olan kalp günâha, günah ise Cenennem‟e sevk eder,
dinleyenleri ise, yanlıĢ kararlara, büyük hatâlara tâmiri mümkün
olmayan felâketlere götürebilir.
Riyâzü's-Sâlihîn.
Riyâzü's-Sâlihîn.
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Riyâzü's-Sâlihîn.
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Mü‟minûn Sûresi, âyet 3: “Onlar ki, faydasız ise, boş lafa bakmazlar.”
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Allah (CC) râzı olduğu kullarının vasıflarını sıralarken;
“Rahman'ın kulları o kimseler ki, Yeryüzü'nde tevâzû ile yürürler
ve câhiller kendilerine laf attıkları zaman „Selâmetle!‟253” derler.
"Onlar, boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve „Bizim
işlerimiz bize, sizin işleriniz size; selâm size! Allah'a ısmarladık!
Biz, câhillik edenleri aramayız." derler.
Her iĢ ve sözleri îmanları ile uygunluk gösteren mü'minler,
kendilerini "Orada hiç boş söz işitmezler; ancak „Selam'
işitirler”254, yalana iltifat etmezler255, Allah‟ın (CC) söz
husûsundaki îkâzına256 uyarlar.
Bütün bunlar için Allah (CC) kullarını Ģiddetle îkaz
etmektedir:
„Ey îman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin!‟
“Susan Kurtuldu”
Goethe, “Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir
sanâttır.” sözüne karĢı Hz. Ali (RA), “Bilenin susması, bilmeden
söylenen söz kadar çirkindir.” diyor. Her iki söz de etkili!
Gerek hadislerden ve gerekse büyük insanların sözlerinden
esinlenerek, dil konusunda kitaplara atasözü mâhiyetinde, güzel
sözler geçmiĢtir. Örneğin, “Susan kurtuldu”.hadîsinin Ģerhi, “Söz
gümüşse sükût altındır.” veyâ “Hayırlı söz kerâmet, sükût
selâmettir.” olabilir. “Söz insanın ölçüsüdür.” sözüne ne demeli!
“Sözün fazlası ziyan, azı vakardır.” sözü bana Hz. Ömer‟in, “Az
konuşanı Allah heybetli gösterir” sözünü hatırlattı. “Az konuşan
kınanmaz, îtibar kazanır”. “Dilini tutan bütün kötülüklerden
kurtulur.” “Susan câhil, câhillerin filozofudur.”
Demek ki, aklın süsü ve bilgisizliğin örtüsü susmaktır.
“Şaka, alay ve boş konuşmak belâyı getirir”. “Çok konuşmak
Furkan Sûresi, âyet 63.
Meryem Sûresi, âyet 62.
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Furkan Sûresi, âyet 72: “Ve onlar ki, yalana şahitlik etmezler, anlamsız, boş bir şeye rastladıkları
zaman vakar içinde geçer (gider)ler.”
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Ahzâb Sûresi, âyet 70: “Ey îman edenler, Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin.”
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dostluğu kovar, lüzumsuz konuşmak ayıpları açar, acı
söyleyenden dostlar kaçar.” sözleri ne kadar anlamlı…”Tatlı dil
yılanı deliğinden çıkarır.” O halde, tatlı dilli ve cömert elli olmalı
değil mi?
BoĢ ve yersiz konuĢmalar, insanın kalbinde darlık ve sıkıntı;
vücûdunda zayıflık ve halsizlik; rızkında bereketsizlik doğurur.
Hikmetli insanlar, dâima susan ya da az konuĢan insanlar
arasından çıkar.
Söyleyen ne güzel sıralamıĢ güzel sözleri:
“Yalan zayıflatır îmânı, rezil eder insanı...” / “Dedikodu
gıybettir, şiddetli bir âfettir.” / “Alay belki güldürür, ama kalbi
öldürür.” / “Güzel söz sadaka, mahşere nafakadır.” / “Çok söz
kalbi katılaştırır, Hak‟tan uzaklaştırır.”
“Çok gülmek ayıptır, Âhiret için kayıptır.” / “Fazla şaka
câhillik alâmeti, sükût et, istersen selâmeti...” / “"Kişi lisânıyla
olur insan, kötü dili kendisine düşman, çok konuşan olur
pişman...” / “Az söz hikmettir, Rab‟bimizden nimettir.” / “Dil
söylerse gönül susar, gönül susunca, zehir kusar.”
“Kimin azsa sözü, açılır kalp gözü...” / “Çok konuşan gaf
eder, vaktini israf eder.” / “Dil yarası ok yarasından acıdır.” /
“Akıllı, bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.” / “Bilmem
demek ilmin yarısıdır.” / Kime sır söylersen onun kulu olursun.” /
“Açıklanan sır yayılır muhakkak, sır saklayamayana denir
ahmak...” / “Dilini koruyamayan, dinini koruyamaz.” 257”
Hz. Ali (RA) “Kişi dilinin altında gizlidir. Konuştukça
kişiliğinden neler kaybettiğini görürsünüz.”demiyor mu?
Atalarımız, “Sana senden olur, her ne olursa, başın selâmet
bulur, dilin durursa; göz iki, kulak iki, ağız tek, çok görüp, çok
dinleyip, az söylemek gerek...258” demiĢtir. / “Dilin sahâsı geniştir.
Hayır ve şer için geniş alana sâhiptir.”
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Anonim, ġakanın fayda ve zararı,
http://www.sadakat.net/merakedilenler/BirBileneSoralim/MerakEdilenKonular/26-SakaninFaydave.htm
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Bu yüzdendir ki, dil baĢıboĢ bırakılırsa zarardan zarara,
istediği tarafa gider, sâhibini günahlara sürükler.
Hadis-i Ģerifte buyurulmuĢtur ki:
“Her sabah, bütün uzuvlar, yalvararak dile derler ki, „Bizim
hakkımızı gözetmekte, Allah‟tan kork, kötü söz söyleme, bizi ateşte
yakma! Bizim dine uyup uymamamız senin sebebinledir. Sen
doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan, biz de eğri
oluruz‟.259”
Hz. Lokman‟a sormuĢlar: “Bu makâma nasıl yükseldin?”
diye… O da:”Doğru konuşmak, emânete riâyet etmek ve faydasız
sözleri terk etmekle!” Ģeklinde cevap vermiĢ... Sükût eden, hatâya
düĢmekten, yalan sözden, dedikodudan, söz taĢımaktan, kendini
övmekten, boĢ konuĢmaktan ve daha birçok dil âfetlerinden
kurtulur, dinini korur.
Ġmâm-ı Gazâlî, “Çok konuşan çok hatâ yapar” demiyor
mu? Çünkü çok konuĢanın dili sürçer, kalbi kararır. Kalbi kararan
da, hatâ üstüne hatâ yapar, farkında olmadan kalp kırar.
Bu tür hatâlara düĢmemek için Hz. Ebû Bekir (RA)‟ın
ağzına taĢ koyduğunu bilmeyen yoktur. Böylece diline hâkim
olarak, “En zararlı şey, çok konuşmaktır260” hadisinin ve
“Konuşmakta, fısıldaşmakta hayır yoktur.261“ âyetinin kapsâmına
girmekten kurtulmak mümkündür.
Söze Îtibar Edilen Durumlar
Ġslam‟da bâzı durumlar vardır ki, bunlarda niyete ve yapılan
işe bakılmaksızın, sâdece söze îtibar edilir. (Adak) adama
durumlarında, alıĢ veriĢ, hediyeleĢme, yemin ve küfürde ağızdan
çıkan söze îtibar edilir.
Bir insan Ģakacıktan kölesine “seni azat ettim” demiĢ olsa,
kölesi azat edilmiş olur. Hiç niyet etmediği halde, sâdece söz
Tirmizî.
Deylemî.
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Nisâ Sûresi, âyet 114.
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arasında dili ile bir adak yapsa, ona adağını yerine getirmesi
vâcip olur. Hattâ Dürer‟de bildirildiğine göre, “Allah için, bir gün
oruç tutmak üzerime borç olsun” diyeceği yerde, dili sürçüp de,
bir gün yerine, “bir ay oruç tutmak” sözü çıkan kimsenin, bir ay
oruç tutması gerekir. Çünkü adakta ağızdan çıkan söz geçerlidir.
AlıĢ veriĢ durumunda da söze îtibar edilir. Alış veriş
yapıldıktan sonra, alıcı veyâ satıcıdan birisi, ben şaka yapmıştım,
bu alıĢ veriĢten vazgeçtim dese bu geçerli olmaz. Çünkü alış
verişte de söze bakılır, niyete bakılmaz.
HediyeleĢme de böyledir. Bir kimse, alacak olduğu bir
parayı borçlusuna veyâ başkasına hediye ettikten sonra, Ģakadan
söylemiĢtim diyerek, vaz geçtiğini bildirse, hediyesinden
vazgeçemez, parasını geri alamaz. Burada da, niyet değil, söz
geçerlidir. Benzer Ģekilde küfür de niyetle değil, sözle geçerli
olur. Meselâ, bir kimse Ģakadan “Ben Hıristiyanım” dese veyâ
günah iĢleyene, “helal olsun be!” dese, o kişi kâfir olur. Dille
yapılan yemin de böyledir. Yânî dille yapılan yemin geçerli,
kalpten yapılan yemin geçersizdir.
ġakası da, ciddîsi gibi sâhih olan sözler de vardır262. Hadis-i
Ģerifte, „Bir kadınla nikâhlanan veyâ hanımını boşayan kimse,
“ben şakadan yaptım” dese, nikâhı da boşaması da geçerli
olur.263” Hadisten anlaĢıldığına göre bir kimse, şakadan veyâ rol
îcâbı olarak, iki Ģâhit yanında evlense, İslâm Hukûku‟na göre,
gerçekten evlenmiĢ olurlar. Ya da bir kimse, Ģaka ile alay olsun
diye veyâ hanımını korkutmak niyetiyle, “Seni boşadım” dese,
yine hanımı kendisinden boĢ olur. Bütün bunlar sözün ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir. Bütün bunların konunun
uzmanlarından öğrenilmesinde büyük faydalar vardır.
Dil Üzerine SöylenmiĢ Hadisler
Buraya kadar görülmüĢtür ki, her söylenen sözün bir bedeli
bulunmaktadır. Bu yüzden Peygamber (SAV) Efendimiz,
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ümmetini dilin âfetlerinden sakındırmak için, dil üzerine çok hadis
zikretmiĢtir.
“Dilini tutan kurtulur264.”
“Selâmet isteyen, sükût etsin, dilini tutsun!265”
“Susmak, hikmettir; fakat susan azdır.!266”
“Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır267.”
“Hayır söz hâriç, dilini tutan, şeytanı mağlup eder268.”
“Sükût eden bir mü‟mine yakın durun! O hikmetsiz
değildir269.”
“Allah‟a ve Âhiret‟e inanan, ya hayır konuşsun veyâ sükût
etsin !”
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“En kolay ibâdet, susmak ve güzel ahlâktır271.”
“Mü‟min önce düşünür,
düşünmeden konuşur272.”

sonra

konuşur.

Münâfık,

“Çok konuşan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur.
Yalanı çok olan da Cehennem‟e lâyıktır273.”
“Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için
ağla !”
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Tirmizî.
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“İnsanları Cehennem‟e sürükleyen dilleridir275.”
“Dilini tutmayan kimse, tam îmâna kavuşamaz276.”
“Rahat isteyen sussun277!”
“Çok konuşmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allahü
Teâlâ‟dan uzaklaşır278.”
“Emr-i mâruf ve zikir hâriç, her söz kişinin zarârınadır279.”
“İnsanın hatâlarının, kusurlarının çoğu dilindendir280.”
“Mîdesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden
korunmuş olur281.”
“Dili doğru olmayanın kalbi, kalbi doğru olmayanın îmanı
doğru olmaz282.”
“Kalbi diline, dili kalbine, işi sözüne uymayan mü‟min
olamaz283.”
“Allah‟ı görür gibi ibâdet et, kendini ölmüş say, bunlardan
daha iyisi ise dilini tutmaktır284.”
“Sükûtu tefekkür, bakışı ibret olup çok istiğfar eden
kurtuldu285.”

Tirmizî.
Taberânî.
277
EbuĢĢeyh.
278
Beyhekî.
279
Tirmizî.
280
Taberânî.
281
Deylemî.
282
Ġ. Ebiddünyâ.
283
Ġsfehânî.
284
Taberânî.
285
Deylemî.
275
276

Sözün Geçersiz Olduğu Yerler
Kalpteki niyetin geçerli, sözün geçersiz olduğu yerler de
vardır. Meselâ namaza niyet ederken, kalpteki niyet geçerli,
dildeki niyet geçersizdir. Duâ ederken meselâ, “Sen benim
Rab‟bimsin” diyeceği yerde, ĢaĢırıp da, “Ben senin
Rab‟binim”diyen kimse bunda günaha girmez.
Niyet karĢısında sâdece iĢin geçerli olduğu yerler de vardır.
Böyle durumlarda niyet geçersiz, iş geçerli olur. Bu durum daha
ziyâde günah olan iĢlerde görülür. Meselâ niyeti dinlenmek dahî
olsa, müstehcen müzik dinleyen insan günaha girer.
“Ameller niyete göredir” hadis-i Ģerifini de iyi anlamak
gerekir. Yoksa meselâ bir gayrı Müslim‟i belki Müslüman ederim
diye, onunla içki içmek günah olur.
İş geçersiz, niyetin geçerli olduğu yerler de vardır. “Suyu
alkollü içki içenler gibi içmek haramdır.286” hadisi esas alınırsa,
örneğin su içerken, içki içiyormuĢ gibi bardakları tokuĢturmak
günah olur. Ya da işin geçersiz, niyetin geçerli olduğu duruma
ilişkin olarak, komĢunun evinden, yanlıĢlıkla kendi malını çalan
da günaha girer.
Dili, niyet ve iĢin birlikte geçerli olduğu yerlere de örnek
verilebilir. Kur‟an okuyan sevap kazanır ama sevap için niyet
ederse sevâbı daha çok olur.
Sonuç
“Ağzından çıkan sözü kulağınız duysun!” diyorlar...
Bilmedikten sonra duysan ne olur? Dudaklarımızdan çıkan sözün
bizi hangi hedefe doğru sürüklediğini, ancak ilimle kazanılmış
bilgi ile anlayabiliriz. Görülüyor ki sonuçta iĢ gidiyor bilgiye
dayanıyor. ĠĢte Rab‟bımızın “Câhillerden yüz çevir287” demesi,
bilgisizliğin tehlikesine bu sebepten iĢâret etmektedir. KaĢgarlı
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Mahmut‟un dediği gibi, “İşâret olsa yol saptırılmaz, bilgi olsa söz
saptırılmaz.”

