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NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

CASSĠUS MARCELLUS CLAY-MUHAMMED ALĠ1

Balık deryâ içinde, deryâyı bilmez,
Mümin îman içinde, kıymetin bilmez.
Cihânı bezeyen cihan içindedir,
aramayı bilmezler. O balıklar ki deryâ içredir,
deryâyı bilmezler.
EĢrefoğlu

Giriş
17 Ocak 1942‟de, yoksulların yaĢadığı bir Ģehir olan, Louisville-Kentucky‟de
dünyâya gelen Muhammed Ali Clay‟in Müslüman olmadan önceki ismi, Cassius
Marcellus Clay idi. Bâzı kaynaklar doğum târihini, 17 Haziran 1942 olarak
vermektedirler2.
12 yaĢında iken babasının ona aldığı bisiklet bir gün çalınınca, Cassius
Marcellus Clay soluğu, Louisville Karakolu‟nda alır. Clay polis memuru Joe E.
Martin‟e, bisikletinin çalındığını, çalanı yakalarsa, kırbaçlayacağını söyler. Joe E.
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Muhammed Ali Clay, http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2258
Muhammed Ali‟nin hayâtı, http://www.deuforum.com/forum_posts.asp?TID=14019

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

3
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Martin ona, bir boks salonu olduğunu, oraya gitmesini ve önce boks öğrenmesini, iĢte o
zaman hırsızı yakalarsa, dövebileceğini teklif eder.
Bu teklif Clay‟e câzip gelir. Cassius Marcellus Clay‟in boksla tanıĢması, iĢte
böyle olmuĢtur.
Clay, kısa zaman içinde kendini geliĢtirir, National A AU ve Altın Eldiven
ġampiyonası‟nda, amatör kayıtlarına girer; 1960‟ta Roma‟da, ağır hafif sıklette, altın
madalya alır. Bundan sonra Clay‟in ünü, giderek artmaya baĢlar3.
Cassius Marcellus Clay amatör kariyerinde, 100 gâlibiyet, beĢ de mağlubiyet
almıĢtır. Profesyonel‟de ilk râkibi Fayetteville, West Virginia polis Ģefi Tunney
Hunsaker, olur. Altı raunt sonunda ringde eli havaya kalkan boksör Cassius Marcellus
Clay, bundan sonra 1963 yılı sonuna kadar, yaptığı 18 müsâbakayı kazanır. Clay bu 18
müsâbakada, 15 rakibini nakavt etmiĢtir.
Clay‟in 1964 yılındaki rakibi, zamânın dünyâ ağır sıklet boks Ģampiyonu olan,
Sonny Liston‟dur. 15 raundluk müsâbakanın 7. raundunda hakem, Sonny Liston‟un
müsâbakaya devam edemeyeceğini görür ve yeni Ģampiyon Cassius Marcellus Clay‟in
elini havaya kaldırır.
Cassius Marcellus Clay, dünyâ ağır siklet boks Ģampiyonu olduktan sonra, 4
Haziran 1964‟te Müslüman olur, Muhammed Ali adını alır.
Muhammed Ali Ve Askerliğe Rest
Muhammed Ali, “Benim Vietkonglularla bir sorunum yok… Neden onlarla
savaĢayım. Hem onlar bana zenci demiyorlar. SavaĢ Allah‟ın kuralları doğrultusunda
yapılır. Biz Hıristiyanların savaĢında yer almayız.” diyerek, Vietnam Savaşı‟na
gitmeyi reddeder4.
Tüm dünyâya nâmı yayılan Muhammed Ali, bu yüzden, ABD‟de vatan hâini
îlan edilir. ġampiyonluğu, boks lisansı elinden alınır ve ringlere çıkmasına izin
verilmez. 5 yıl hapis ve 10.000 dolar para cezâsına çarptırılır.
Vietnam SavaĢı‟na gitmediği için, cezalandırılan ünlü boksör Muhammed Ali,
1967 yılında, çok sevdiği boksa tekrar geri döner.
Muhammed Ali 1971 yılında, Joe Frazier‟a mağlup olur ama sonra Ģansı döner;
1974 ve 1975‟te Frazier‟ı, iki defâ, mağlup eder. 1978‟de L. Spinks‟i yenip, Dünyâ
ġampiyonluğu ünvânını geri alır.
Profesyonel döneminde sâdece 5 kez yenilen, Olimpiyat ve Dünyâ ġampiyonu
olan, Muhammed Ali, 36 yaĢına kadar, bütün Ģampiyonlar için tek isim olmayı baĢarır
ve 37‟si nakavt olmak üzere, 56 madalya kazanır.
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Efsâne Boksör Muhammed Ali, http://www.moralhaber.net/466_Cimbom-Elemelerde-Goz-Actirmiyor.htm
Vietnamlılar bana zenci demiyor onlarla neden savaĢayım, http://www.foreverlilya.com/arsiv/185
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Joe Frazier‟i Manila‟da yendikten sonra, gelmiĢ-geçmiĢ en iyi dövüĢlerden
kabul edilen ve “The Rumble in the Jungle” adı verilen müsâbakada George
Foreman‟ı, 8. raund‟da, nakavt eden Muhammed Ali, Afrika kıtâsının sömürülen
halklarını, tüm Müslümanlar‟ı, ABD‟li Afrikalılar‟ı ve zencileri sevindirir.
Bir Müslüman olarak ya da kara ırkın bir temsilcisi olarak, tüm dünyâyı dize
getiren, Muhammed Ali, Sports Illustrated dergisi tarafından, yüzyılın sporcusu
seçilir. Birçok alanda öncü olan Muhammed Ali, yıkılmaz denilen tabuları yıkar,
ezilmiĢ ve hor görülmüĢ Müslümanlar‟a büyük cesâret verir.
Parkinson hastalığı yüzünden, uzun süre, Michigan‟daki çiftliğinde gözlerden
ırak yaĢamayı tercih eden ünlü boksör, Müslümanlar için hattâ bütün dünyâ için bir
efsâne olur.
Ali‟nin 4 eĢinden 7 çocuğu bulunuyor.
İslâm‟da Savaş Kavramı
Muhammed Ali, Vietnam SavaĢı‟na gönderilmek istendiğinde, askere gitmeyi
reddederek, “SavaĢ Allah‟ın kuralları doğrultusunda yapılır. Biz Hıristiyanların
savaĢında yer almayız.” demiĢti. Onu bu davranıĢa sürükleyen sebep neydi?
Burada Muhammed Ali‟nin, Müslüman olunca, Ġslâm‟ın askerlik ve savaĢ
hakkındaki esaslarını incelemiĢ olduğu görülüyor.
Kur‟an‟a göre insan hayâtı, sâdece çok saygıdeğer değil, aynı zamanda ilâhî bir
özelliktedir. Ġnsanın her iĢi ve eylemi, insan hayâtının devam etmesine ve onu her türlü
tehlikeden korumaya dönüktür.
Bu sebepten dolayı insan, kendi varlığını, hayâtını tehlikeye düĢürecek, her türlü
davranıĢtan uzak kalmalı, insanlık Ģeref ve haysiyetini her durumda korumalıdır!
Çünkü, varlıklar içinde, en kutsal olan bizzat insan hayâtıdır. Allâhü Teâlâ Kur‟an‟da
Ģöyle buyuruyor:
“Bunun içindir ki, Ġsrâiloğulları‟na: „Kim, bir cana kıymayan veyâ Yeryüzü‟nde
bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüĢ gibi olur. Kim
de bir nefsin yaĢamasına sebep olursa, bütün insanları yaĢatmıĢ gibi olur.‟ hükmünü
yazdık (farz kıldık). ġüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine
de bundan sonra onların birçoğu Yeryüzü‟nde aĢırı gitmektedirler5.“
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Mâide Sûresi, âyet 32.
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Ġslâm‟da savaĢ, devletin, vatanın ve milletin korumalarına iliĢkin olan, bir
vâsıtasıdır. Bu yüzden, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, savaĢa giden her bir
kumandanına önce saldırmamayı, düĢmanı barıĢa zorlamak için, gayret sarfetmeyi,
elinde silâhı olmayanlara, yaĢlı insanlara, çocuklara dokunmamalarını ve yeĢillikleri
korumalarını hep tembih etmiĢtir.
Bu nedenle Kur‟an‟ın, „Hıristiyanların kutsal savaĢ‟ fikrini reddetmesine
rağmen düĢmanlarımız, özellikle, Batılılar, târih boyunca, günümüzde de devam
ettirdikleri gibi, Ġslâm dinini kötü göstermek için, “cihad” kavramını ülkelerin fethi
anlamında, „Hıristiyanların kutsal savaĢ‟ fikriyle birleĢtirip perçinleyerek, baĢka din
mensuplarına yapılan, haksızlık ve vahĢet olarak nitelemiĢler /nitelemektedirler.
Ġslâm düĢmanları, Ġslâm‟daki cihad kavramını dünyâya, sırf düĢman ülkelerini
fethedip insanlarını boyunduruk altına almak olarak, tanıtmıĢlar, bununla Ġslâm dinini,
terörist üreten bir din olarak, göstermeye çalıĢmıĢ / çalıĢmaktadırlar.
Halbuki meĢrû amaçlar uğruna savaĢmak, cihadın anlamlarından sâdece bir
tânesidir. MeĢrû amaçlar için yapılan savaĢların amacı, Yeryüzü‟nden fitneyi kaldırmak
ve hakkı (Hak‟kı) yüceltmek olarak özetlenebilir. O zaman bunun ülkeleri fethederek,
insanlarını boyunduruk altına almakla, ne iliĢkisi olur ki?
Ġslâm‟da, meĢrû amaçlar uğrunda savaĢmak, dinin emridir. En önemli meĢrû
amaç, ülkelerin istilâ edilmesi değil, Vatan Ve Millet‟in korunmasıdır. Bu anlamda
“cihad” farzdır. Allâhü Teâlâ, insanın hoĢuna gitmese bile, dünyâ üzerinde fitne
kalmayıncaya kadar6, savaĢmanın farz olduğunu bildirmektedir.
Ġslâm‟da Müslüman olmayanları zorla Ġslâm‟a sokmak, dayatma ve zorlama
yoktur. Cihad‟dan kast edilen asıl maksat, insanları baskılardan kurtarmak, Ġslâm‟ın
yüce gerçeklerini onlara duyurmak ve kendi rızâlarıyla Müslüman olabilecekleri
ortamları hazırlamaktır. Ayrıca Ġslâm‟ın hedefi, toprak ele geçirmek değil, bütün
dünyânın huzur, mutluluk ve refâhını düĢünmektir.
Teröristler, fitnenin devamını isteyen bozguncular, ateistler ile küfür sistemleri
Yeryüzü‟nde var oldukça, onların yayacakları huzursuzluk ve kötülüklerine karĢı,
cihadın bu kapsamda yaĢatılması gerekmez mi?
Dünyânın huzûru için buna gerek vardır ve cihadın bu tanımları içindeki böyle
gayretler, Ġslâm‟da kutsal ve sevap sayılmıĢtır. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e,
hangi amelin daha fazîletli olduğu sorulduğunda, Peygamberimiz:


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Bakara Sûresi, âyet 193: “Hem bir fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpıĢın!
Vazgeçerlerse, düĢmanlık ancak zâlimlere karĢıdır.”
6
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“Îman ve Allah yolunda cihad‟dır.”
buyurarak cihadın îmandan hemen sonra geldiğine iĢâret etmiĢtir. Kaldı ki Ġslâm‟da asıl
cihat, „büyük cihat‟ denilen, nefisle mücâdeledir.
Askere almak isteyen Amerikalılar‟a Muhammed Ali, “SavaĢ Allah‟ın kuralları
doğrultusunda yapılır. Biz Hıristiyanların savaĢında yer almayız.” diyerek askere ve
Vietnam SavaĢı‟na gitmek istememiĢtir. Onun bu kararını, bu gerçekleri öğrenerek,
verdiğini düĢünüyorum.
“Beni Kucaklayan İlk Beyaz Adam Sizsiniz”
“Muhammed Ali ile Picadelly Oteli‟nin resepsiyonunda buluĢtuk. Hemen sarılıp
kucakladım. Çok ĢaĢırmıĢ görünüyordu. O da beni kucakladı. Gözlerinden yaĢ akmaya
baĢladı. „Neden ağlıyorsunuz‟ diye sordum.”
„Beni kucaklayan ilk beyaz adam sizsiniz. Amerika‟da beyazlar, zencilerin elini
bile sıkmazlar‟ diye cevap verdi. Bu kez ben çok etkilendim. Böyle bir Ģey aklımın
ucundan bile geçmemiĢti7.”
Muhammed Ali‟yi ilk kucaklayan beyaz adam yabacı biri değil, çoklarımızın
tanıdığı Prof. Dr. Nevzat YalçıntaĢ idi.
Nevzat Yalçıntaş, doçentlik çalıĢmaları yaparken, Clay ile Londra‟da
tanıĢmıĢ…
Avrupa Boks ġampiyonu ile Amerika Boks ġampiyonu arasındaki dünyâ
Ģampiyonluğu maçının Londra‟da yapılacağı sırada YalçıntaĢ, Londra‟ya gelmeden
önce Müslüman olan ama Müslümanlığını gizli tutan, Cassius Clay‟a, rehberlik ediyor
/ etmektedir.
Clay, Müslümanlığı seçtiğini ve ismini Muhammed Ali olarak değiĢtirdiğini,
Londra‟daki maçı kazandıktan sonra, yaptığı bir basın toplantısında açıklamıĢtır.
YalçıntaĢ, Muhammed Ali ile tanıĢmasını, Ģöyle anlatıyor:
“1963 ya da 1964 yılı olsa gerek. Doçentlik çalıĢmalarım nedeniyle Londra‟da
bulunuyordum. Evde çalıĢıyorum. Bir pazar günüydü, kapalı bir Londra havası vardı.”

7
Muradoğlu, A., Ali'yi Kucaklayan Ġlk Beyaz Adam, Yeni ġafak,
http://yenisafak.com.tr/arsiv/2002/mart/17/aktuel.html
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“Bir telefon geldi Londra Ġslâm Merkezi‟nden… Bana oradaki arkadaĢım,
„Londra‟ya boksörler geldi, Dünyâ Boks ġampiyonası için... Ġslâm Merkezi‟ne
uğradılar. Ġlgilenmek gerekiyor. Sen ilgilenir misin?‟ dediler.”
“Gençliğimde boks yaptığım için spora meraklıydım.”
“Ertesi gün buluĢabileceğimi söyledim. Muhammed Ali‟nin ismi, o sıralar
Caissus Clay … Telefonunu aldım, aradım. Pazartesi için randevulaĢtık.”
“Ertesi sabah saat 10.00‟da Londra‟nın en ünlü meydanı Picadelly
Meydanı‟nın hemen yanındaki Picadelly Oteli‟nin resepsiyonunda buluĢtuk.
Haydarabat Nizam âilesinden arkadaĢım Prens Muhsin Ali Han ile birlikte gittik.
Görür görmez tanıdım. SelâmlaĢtık, musâfaha ettik. Hemen sarılıp kucakladım.”
“Clay çok ĢaĢırmıĢ görünüyordu. O da beni kucakladı. DuygulanmıĢtı.
Gözlerinden yaĢ akmaya baĢladı. Neden bu kadar duygulandığını anlamamıĢtım.”
“Benden yaĢça küçüktü. Ben otuzumda, o ise 22-23 yaĢ-larında bir delikanlı...
„Neden ağlıyorsunuz, bir hatâ mı yaptım?‟ dedim.”
“„Beni kucaklayan ilk beyaz adam sizsiniz. Amerika‟da beyazlar zencilerin elini
bile sıkmazlar‟ dedi bana…”
“Bu kez de ben çok etkilendim. Oysa böyle bir Ģey aklımın ucundan dahî
geçmemiĢti.”
“Ġslâmiyet bütün dil ve renkleri eĢit kabul eden bir din olduğu için karĢımdaki
adamın siyah mı, beyaz mı, sarı mı olduğu önemli değildi. „Dinimiz ırkları ve renkleri
ayırmaz‟ diyerek karĢılık verdim.”
“Sonra birlikte Clay‟in kaldığı otele gittik, odasına çıktık. Çay, kahve içtik.
Boksör olan bir kardeĢi ve diğer boksör arkadaĢları da vardı.”
“Clay, benden kendisine namaz kılmamı öğretmemi istedi. Zâten, Londra Ġslâm
Merkezi‟ne gitmelerinin nedeni de bilgi almaktı. Gizlice Müslüman olduğunu ve maç
bitene kadar bunu açıklamamak niyetinde olduğunu söyledi.”
“Otel odasında ben yere bir örtü sererek namaz kılmayı gösterdim. „Rekâtlarda
Arapça duâ bilmiyorsanız Allah Allah dersiniz‟ dedim. Çok dikkatli bir Ģekilde
dinlediler, notlar aldılar.”
Nevzat YalçıntaĢ Muhammed Ali‟nin, maç sonuna kadar, Müslüman olduğunu
gizlemesinin sebebini Ģöyle açıklıyor:
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“Müslüman olduğunu açıklaması hâlinde bâzı tertiplerden kuĢkulanıyordu.
Bana, „Ricâ ediyorum Müslüman olduğumu belli etmeyin! Yoksa ne yaparlar yaparlar,
elimden alırlar. Rapor falan bahânesiyle ringe çıkmama engel olabilirler. ġampiyon
olunca açıklayacağım.‟ dedi.”
“Boks sporuyla uğraĢtığım için bu tür prosedürleri biliyordum. Haklıydı. Bana
bir de plâk hediye etti. Amerikalı siyahlar tarafından hazırlanan, duygu yüklü bir
plâk... Bir yüzünde zencilerin Afrika‟daki hür yaĢamlarından kesitler, ikinci yüzünde de
beyaz adamların onları nasıl köle yaptıkları anlatılıyor. Sen eğer eski özgür yaĢamına
dönmek istiyorsan rûhunu esâretten kurtarmalısın! Senin adın Alber, Simon, George
değildir, Hasan‟dır, Ebû Bekir‟dir, Ali‟dir‟ deniliyor. Bu plâğı dinleyen bir zencinin
Müslüman olmaması çok zor…”
“Bu maç onun için hayâtının en önemli maçıydı. Benim görevim maça kadar
kendisine rehberlik etmekti.”
“…Ġngiliz boksörü yere serdikten sonra seyircilere dönerek baĢına bir taç
koydu. „Sizin bir kraliçeniz var. ĠĢte ben de kralım‟ dedi.”
“Maçtan sonra Clay, yaptığı bir basın toplantısında Müslüman olduğunu ve
Muhammed Ali ismini seçtiğini açıkladı.”
“Bu açıklama ajanslar aracılığıyla bütün dünyâya duyuruldu. Daha sonra da
Muhammed Ali‟nin bütün maçları dünyâ Müslümanlar‟ı tarafından heyecanla izlenen
maçlar oldu.”
Nevzat YalçıntaĢ, sözlerini Ģöyle bitiriyor:
“Çok zekî bir insandı. Onun Ģampiyon olması sâdece kaslarının adaleli ve atak
olmasından kaynaklanmıyor. Ferdî sporlarda zekâ çok önemlidir. Muhammed Ali
zekâsıyla da kendini kabul ettiren bir insandı.”
“Sâdece, Müslüman bir sporcu değil, aynı zamanda bir Ġslâm mübelliği
özelliklerine sâhipti. Ali‟nin Müslüman olması pek çok kiĢinin Ġslâmiyet‟i seçmesine de
vesîle olîmuĢtur.”
Clay‟in İslâm Dini‟ni Seçme Nedenleri
Hıristiyanlık dinine sâhip olduğu hâlde, Clay‟in onu terk ederek Müslümanlığı
seçme kararına etki eden, en önemli nedenlerden birisi, Hıristiyanların insanlar
arasında siyah ve beyaz ayrımı yapmalarıdır. Halbuki Ġslâm‟da Milliyet ve cinsiyet
ayrımı yok fakat Ġslâm kardeĢliği vardır.
Müslüman olmayan ülkelerdeki insanlar arasında hâlâ siyah ve beyaz ayrımının
yapılması, bu ülkelerin çoğu tarafından îlan edilen fakat sâdece varlığı kağıt üzerinde
kalan, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟ni, ister istemez akla getiriyor...
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Bu Beyannâme‟de dile getirilen hususlar 1400 yıl evvel bütün dünyayâ, Ġslâm
Dini tarafından, zâten daha da mükemmel olarak, îlan edilmiĢti. Bunu görmeyip de
sanki, „Amerika‟yı yeniden keĢfetmeye kalkmak‟, Ġslâm düĢmanlarının sırf göz
boyacılıklarından îbârettir. Nitekim, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin
oluĢumunun öncülüğünü yapan, Hıristiyan ABD‟nde Muhammed Ali‟ye uygulanan,
insanlığa uymayan, ayırımcılık, bu göz boyacılığın tipik bir delîli niteliğinde olan, bir
örnektir.
Alınan kararlar, kâğıt üstünde ne kadar güzel olursa olsunlar, eğer bunları
uygulayan insanlar sâmîmi değilseler ya da eğitimlerle desteklenmiyorlarsa, iĢte
olacağı bu kadardır.
Eğer bugünkü dünyâ yöneticileri gerçekten insanlık için hizmet vermek
isteselerdi, gözlerini açıp târihe bir göz atmaları ya da en azından Bernard Shaw
kadar cesur olmaları gerekirdi.
1950 senesinde ölen Bernard Shaw, “Hakikî demokrâsinin temeli Ġslâmiyet‟tir.
Ġslâmiyet madde ile rûhu, ahlâkla ilmi birleĢtiren tek dindir. Avrupalılar‟ın aradığı din
Muhammed‟in dinidir.” diyordu çünkü…
İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi
Ġslâm‟ın getirdiği hakların bir kısmına bugünkü dünyâ, ancak 10 Aralık 1948
yılında, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi ile kavuĢabilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler
Genel Kurulu resmî bir ifâdeyle, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟ne Ģu baĢlangıç
sözüyle giriĢ yapmaktadır:
“Ġnsanlık topluluğu, bütün bireyleriyle kuruluĢlarının bu Bildirge‟yi her zaman
göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı
geliĢtirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin
halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu
hakların dünyâca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba
göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu
Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ni ilân eder.”
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin maddeleri de Ģöyledir:
Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eĢit doğarlar. Akıl
ve vicdâna sâhiptirler, birbirlerine karĢı kardeĢlik anlayıĢıyla davranmalıdırlar.
Madde 2: Bir kimse, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyâsal veyâ baĢka bir görüĢ,
ulusal veyâ sosyal köken, mülkiyet, doğuĢ veyâ herhangi baĢka bir ayrım gözetmeksizin
bu Bildirge ile ilân olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.
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Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesâyet altında veyâ özerk olmayan ya da baĢka
bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaĢı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda
bulunduğu devlet veyâ ülkenin siyâsal, hukuksal veyâ uluslararası statüsü bakımından,
hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Madde 3: YaĢamak, özgürlük ve kiĢi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 4: Hiçbir kimse kölelik veyâ kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve
köle ticâreti her türlü biçimde yasaktır.
Madde 5: Hiçbir kimseye iĢkence yapılamaz, zâlimce, insanlık dıĢı veyâ onur
kırıcı davranıĢlarda bulunulamaz ve cezâ verilemez.
Madde 6: Bir kimsenin, her nerede olursa olsun, hukuksal kiĢiliğinin tanınması
hakkı vardır.
Madde 7: Herkes yasa önünde eĢittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın
kormasından eĢit olarak yararlanma hakkına sâhiptir. Herkesin bu Bildirge‟ye aykırı
her türlü ayrım gözetici iĢleme karĢı ve böyle iĢlemler için yapılacak her türlü
kıĢkırtmaya karĢı eĢit korunma hakkı vardır.
Madde 8: Bir kimsenin anayasa ya da yasayla tanınmıĢ temel haklarını
çiğneyen eylemlere karĢı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna
baĢvurma hakkı vardır.
Madde 9: Hiçbir kimse keyfî olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün
edilemez.
Madde 10: Bir kimsenin hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir
suç yüklenirken, tam bir Ģekilde davâsının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından
hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.
Madde 11:
1. Kendisine bir suç yüklenen bir kimse, savunması için gerekli olan tüm
güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu
saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
2. Hiçbir kimse, iĢlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukûka göre bir suç
oluĢturmayan, herhangi bir eylem veyâ ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye
suçun iĢlendiği sırada uygulanabilecek olan cezâdan daha ağır bir cezâ verilemez.
Madde 12: Hiçbir kimsenin özel yaĢamına, âilesine ko-nutuna ya da
haberleĢmesine keyfi olarak karıĢılamaz, Ģeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi
karıĢma ve saldı-rılara karĢı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

11
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Madde 13:
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaĢma ve oturma hakkı
vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve
ülkesine yeniden dönmek hakkına sâhiptir.
Madde 14:
1. Bir kimsenin zulüm altında baĢka ülkelere sığınma ve sığınma
olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyâsal nitelik taĢımayan suçlardan veyâ BirleĢmiĢ Milletler‟in
amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan, kovuĢturma durumunda bu haklardan
yararlanılamaz.
Madde 15:
1. Herkesin bir yurttaĢlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaĢlığından veyâ yurttaĢlığını değiĢtirme
hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde 16:
1. YetiĢkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaĢlık veyâ din bakımlarından
herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve âile kurmaya hakkı vardır.
2. Evlenme sözleĢmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam irâdeleriyle yapılır.
3. Âile toplumun doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından
korunur.
Madde 17:
1. Bir kimsenin tek baĢına veyâ baĢkalarıyla ortaklaĢa mülkiyet hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfî olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde 18: Bir kimsenin düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu
hak, din veyâ topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibâdet ve
dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
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Madde 19: Bir kimsenin düĢünce ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak
düĢüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi
ve düĢünceleri her yoldan araĢtırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
Madde 20:
1. Bir kimsenin silâhsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe
katılma özgürlüğü vardır.
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
Madde 21:
1. Herkes, doğrudan veyâ serbestçe seçilmiĢ temsilciler aracılığı ile ülkesinin
yönetimine katılma hakkına sâhiptir.
2. Bir kimsenin ülkesinin kamu hizmetlerinden eĢit olarak yararlanma hakkı
vardır.
3. Halkın irâdesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irâde, gizli veyâ serbestliği
sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eĢit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli
aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.
Madde 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkı vardır.
Ulusal çabalarla ve uluslararası iĢbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve
kaynaklarına göre, herkes onur ve kiĢiliğinin serbestçe geliĢim için gerekli olan
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleĢtirilmesi hakkına sâhiptir.
Madde 23:
1. Bir kimsenin çalıĢma, iĢini serbestçe seçme, adâletli ve elveriĢli Ģartlarda
çalıĢma ve iĢsizliğe karĢı korunma hakkı vardır.
2. Bir kimsenin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eĢit iĢ için eĢit ücret hakkı
vardır.
3. Bir kimsenin kendisi ve âilesi için insan onuruna yaraĢır ve gerekirse her
türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiĢ bir yaĢam sağlayacak âdil ve elveriĢli
bir ücret hakkı vardır.
4. Bir kimsenin çıkarını korumak için sendika kurma veyâ sendikaya üye olma
hakkı vardır.
Madde 24: Bir kimsenin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalıĢma süresinin
mâkul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı
vardır.
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Madde 25:
1. Bir kimsenin kendisinin ve âilesinin sağlık ve refâhı için beslenme, giyim,
konut ve tıbbî bakım hakkı vardır. Herkes, iĢsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaĢlılık ve
kendi irâdesi dıĢındaki Ģartlardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına
sâhiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün
çocuklar, evlilik içi veyâ evlilik dıĢı doğmuĢ olsunlar, aynı sosyal güvenceden
yararlanırlar.
Madde 26:
1. Herkes eğitim hakkına sâhiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim
aĢamasında parasızdır. Ġlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese
açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eĢitlikle açık olmalıdır.
2. Eğitim insan kiĢiliğini tam geliĢtirmeye ve insan haklarıyla temel
özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve
dinsel topluluklar arasında anlayıĢ, hoĢgörü ve dostluğu özendirmeli ve BirleĢmiĢ
Milletler‟in barıĢı koruma yolundaki çalıĢmalarını geliĢtirmelidir.
3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın
hakkıdır.
Madde 27:
1. Bir kimse toplumun kültürel yaĢamına serbestçe katılma, güzel sanâtlardan
yararlanma, bilimsel geliĢmeye katılma ve bunlardan yararlanma hakkına sâhiptir.
2. Bir kimsenin meydana getirdiği bilim, edebiyat ve sanât ürünlerinden doğan
maddî ve mânevî çıkarlarının korunması hakkı vardır.
Madde 28: Bir kimsenin bu Bildirge‟de öngörülen hak ve özgürlüklerin
gerçekleĢeceği bir toplumsal ve uluslararası düzen hakkı vardır.
Madde 29:
1. Bir kimsenin, kiĢiliğinin serbestçe ve tam geliĢmesine olanak veren, topluma
karĢı ödevleri vardır.
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, baĢkalarının
hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve
demokratik bir toplumda genel ahlâk ve kamu düzeniyle genel refâhın gereklerinin
karĢılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiĢ sınırlamalara bağlı olur.
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3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir Ģart altında BirleĢmiĢ Milletler‟in amaç ve
ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde 30: Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veyâ
kiĢiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini
amaçlayan bir giriĢimde veyâ eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.
İddiâ Ediyorum!
Ġddiâ ediyorum ki, Ģu ana kadarki gözlemlerime göre, Batılılar ve özellikle de
örneğin ABD, İgiltere gibi ülkelerin yöneticileri Ġnsan Hakları konusunda hiçbir zaman
samîmi olmamıĢlardır. Bu nedenle de, çeĢitli uygulamalarında hiçbir zaman,
Beyannâme maddelerine samîmi ve içtenlikle uymamıĢlardır. Dahası da var… ġimdiye
kadar bu samîmiyetsizce uygulamalara, Yeni Türkiye dıĢında, doğru-dürüst tepki
gösteren, hiç bir Batılı ülke de, tepki gösterme cesâreti göstermiĢ değildir.Bu konudaki
samîmiyetsiz ülkeler, BirleĢmiĢ Milletler‟in bu Beyannâme‟sini, yeri geldiğinde ancak,
istismar etmede baĢı çekmiĢlerdir.
En basit bir örneği Muhammed Ali‟de somutlaĢan, bugün dünyânın her
tarafında bütün hızıyla devam eden, benzer ayrımcılıklar, Ġnsan Hakları Evrensel
Beyannâmesi‟nin hiçbir etkisinin olmadığını, aksine bütün çabaların politik ve sömürü
eksenli bir istismar ürünü olarak kullanıldığını, göstermiĢtir / göstermektedir.
Bu samîmiyetsizliğin ilk belirtisi, Beyannâme‟nin aslı varken, göz ardı edilerek,
buna hiç değinilmeden, bunun yeniymiĢ gibi ortaya atılmasıdır. Bu Beyannâme‟nin
aslı, 1400 yüz yıl önce Ġslâm tarafından getirilen esaslardadır. Ġnsan halklarının sağlam
temelleri eksiksiz olarak o zaman atılmıĢtır. Sen tâ 14 asır önce temelleri atılmıĢ insan
haklarındaki geliĢmereleri yörmeyeceksin ya da onları yokmuĢ farzederek sırf göz
boyamak için, yeni beyannameler uyduracaksın! Üstelik de 14 asır önce hazırlanmıĢ
insan hakları geliĢmelerinden hiç söz etmeyeceksin!
Ey Batılılar! Sizin daha ilk baĢtaki samîmiyetsizliğin buradan baĢlıyor, zâten…
Gerçekten Batılı milletlerin samîmiyetsizlikleri, insan haklarının Ġslâm tarafından
ortaya atılmıĢ, olduğunun “referans olarak” alınmamıĢ olması değil midir, Ģimdi iyice
bir düĢününüz!
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟ni hazırlayanlar, insan haklarının târihî
özüne indikleri takdirde, bütün dünyânın Ġslâm‟a sarılacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bu
yüzden onu hiç gündeme getirmemiĢlerdi! Ama onlar için asıl hedef, insanların
mutluluğu değil, kapitalist sömürü düzeninin kuvvetlenmesi / kuvvetlendirilmesiydi. Ne
var ki, bugünkü dünyâda bu gerçekleri pek az kiĢi biliyor.
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Onun için iĢin aslını, dilimizin döndüğü kadar, burada biz açmaya çalıĢacağız.
Her Ģeyin aslı, Kültürümüz‟ün temelerini oluĢturan, dinimiz Ġslâm‟da vardır, çünkü.
Hemen Ģunu belirtmekte fayda vardır ki, Ġnsan Hakları Evrensel
Beyannâmesi‟nden daha Ģâheseri, Peygamberimiz Sallallâhü Aleyhi ve Selem (SAV)
Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi‟dir.
ġimdi yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz Ģu Ġnsan Hakları
Beyannâmesi‟nin maddelerini, „Vedâ Hutbesi‟ ile Ģöyle bir karĢılaĢtıralım:

Evrensel

Madde 1 ne diyor?
“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eĢit doğarlar. Akıl ve
vicdana sâhiptirler, birbirlerine karĢı kardeĢlik anlayıĢıyla davranmalıdırlar.”
Bunun birinci cümlesinin karĢılığı, meselâ bizim Kültümüz‟ün temellerinden
biri olan, bir hadiste Ģöyle belirtilmiĢtir:
“Rab‟biniz bir olduğu gibi, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arab‟ın aceme
(Arap olmayana) acemin Arab‟a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın
kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak
takvâ iledir.”
Ġnsan Hakları Beyannâmesi hazırlayan Batılılar hiç bu ilâhî evrensel esaslara
referans verirler mi? Veremezlerdi! Çünkü onların gâyeleri, kendilerini üstün tabaka
gösterip, aĢağıladıkları diğer milletleri her bakımdan sömürerek kendilerine kul
etmekti. Halbuki ilâhî evrensel mesajda görüyorsunuz, “Üstünlük ancak takvâ iledir.”
deniyor… Bu mesajı dikkate almak onların dünyâlaĢmalarının ve sömürü plânlarının
yara alması demektir…
Ġlâhî evrensel mesajlarla ilgili olan bir hadis de Ģudur:
“Irkçılık yapan, ırkçılık için savaĢan ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ise, Vedâ Hutbesi‟nde Ģöyle buyuruyor:
“Arab‟ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab‟a üstünlüğü yoktur. Beyaz ırkın
siyaha, siyah ırkın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâdadır.”
Dikkat ediniz! Bu sözler, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz tarafından, 14 asır
önce söylenmiĢtir. Eğer samîmi olsalardı, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟ni
hazırlayanların, bu târihî gerçeğe, referans vermeleri gerekmez miydi?
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Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin 1. maddesinin ikincisi, “Akıl ve
vicdana sâhiptirler, birbirlerine karĢı kardeĢlik anlayıĢıyla davranmalıdırlar.”
cümlesine gelince, bunun da esâsı, Ġlâhî bir evrensel mesaj olarak, yine Ġslâm‟da
bulunuyor.
Hucûrat Sûresi‟nin 10. âyetinde Allâhü Teâlâ, “Mü‟minler ancak kardeĢtirler.
Öyleyse kardeĢlerinizin arasını düzeltin ve Allah‟tan korkun ki rahmete eresiniz!”
buyuruyor.
Dikkat edilmelidir ki Allâhü Teâlâ, insanların kardeĢliğinden değil,
mü‟minlerin kardeĢliğinden bahsediyor. Bu ayırım bize, kâğıt üstündeki güzel
kuralların uygulanabilmesi için, ya da insanların kardeĢçe geçinebilmeleri için
Müslüman olmaları gerektiğini de, dolaylı olarak, bildiriyor.
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nde geçen, “Akıl ve vicdana sâhiptirler”
sözcüğü, bence, asırlar sonra algılanabilmiĢtir.
Uzun lâfın kısası, demek ki Batılılar, ancak 1948 yılında, insanların akıl ve
vicdâna sâhip olduklarının farkına varabilmiĢlerdir.
Madde 2 ne diyor?
“Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyâsal veyâ baĢka bir görüĢ, ulusal veyâ
sosyal köken, mülkiyet, doğuĢ veyâ herhangi baĢka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge
ile ilân olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yarar-lanabilir.”
“Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesâyet altında veyâ özerk olmayan ya da
baĢka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaĢı olsun, bir kimse hakkında,
uyruğunda bulunduğu devlet veyâ ülkenin siyâsî, hukukî veyâ ulusla-rarası statüsü
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.”
ġimdi, isterseniz, 14 asır önce, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ
Hutbesi‟nin bir kısmına bir göz atalım:
“Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl
mukaddes bir ay ise, bu Ģehriniz (Mekke) nasıl mübârek bir Ģehir ise, canlarınız,
mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuĢtur.”
“Ashâbım! Yârın Rab‟bınıza kavuĢacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden
muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin
boynunu vurmayınız!”
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“Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler. Olabilir ki,
bildirilen kimse, burada bulunup da iĢitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiĢ olur.”
“Câhiliyet devrinde güdülen kan davâları da tamâmen kaldırılmıĢtır.
Kaldırdığım ilk kan davâsı, Abdülmüttalib‟in torunu (amcalarımdan Hâris‟in oğlu)
Rabîa‟nın kan davâsıdır.”
“Mü‟minler! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rab‟bınız birdir, babanız birdir.
Hepiniz Âdem‟densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıĢtır.”
“Hiç kimsenin baĢkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında
üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman Müslüman‟ın kardeĢidir.”
“Böylece, bütün Müslümanlar kardeĢtir. Gönül hoĢluğu ile kendisi vermedikçe,
baĢkasının hakkına el uzatmak helâl değildir.”
“Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.
Bu nasîhatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler.”
Bakınız! Bunlar, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin 2. maddesinden daha
kapsamlı değil mi?
Ancak burada bir fark vardır:
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
koyduğu, “Hiç kimsenin baĢkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında
üstünlük, ancak takvâ iledir.” ilkesinin ancak ilk cümlesinin açınımı vardır.
Beyannâme‟de hadîsin ikinci cümlesinin olmayıĢı, bir eksikliktir. Bu eksiklik,
insanların yaratılıĢ sebebinin inkârının bir ilânıdır. Çünkü Batılılar‟ın genel
özelliklerinden biri de Ģudur:
Batılı emperyalistler, her ne zaman bir fırsatını bulsalar, Ġslâm dininin bütün
dünyevî ve ekonomik prensiplerine büyük bir iĢtahla sarıldıkları, referans vermeden
(sanki kendi buluĢlarıymıĢ gibi) onları sâhiplendikleri hâlde, her seferinde onun uhrevî
ve mânevî prensiplerinden nefret ederek kaçmıĢlardır.
Madde 3‟e gelelim. Ne diyor?
“YaĢamak, özgürlük ve kiĢi güvenliği herkesin hakkıdır.”
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Bu madde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi‟nin, yukarıda
bahsedilen, sözlerinde daha geniĢ olarak açıklanmıĢtır.
Madde 4:
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin 4. maddesinde deniyor ki:
“Hiç kimse kölelik veyâ kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticâreti
her türlü biçimde yasaktır.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Vedâ Hutbesi‟nde:
“Hiç kimsenin baĢkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında
üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman Müslüman‟ın kardeĢidir.
Böylece, “Bütün Müslümanlar kardeĢtir.” sözleriyle insanların kardeĢ
olduklarını belirttikten sonra, daha kölelik veyâ kulluğun sözümü olur?
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin 5-15. maddelerinin her biri,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yukarıda bahsedilen, Vedâ Hutbesi‟nin teferruâtı
içindedir.
Madde 16:
“1. YetiĢkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaĢlık veyâ din bakımlarından
herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve âile kurmaya hakkı vardır.”
“2. Evlenme sözleĢmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam irâdeleriyle
yapılır.”
“3. Âile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından
korunur.”
Bu konuda yine Vedâ Hutbesi‟nde bulunan:
“Ey Nâs! “Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah‟tan korkmanızı
tavsiye ederim. Siz kadınları Allah‟ın emâneti olarak aldınız. Onların nâmus ve
ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız,
onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
“Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve Ģerefinizi kimseye
çiğnetmemeleridir. Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığınız kimseleri âile yuvanıza
alırlarsa, onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz.”“
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“Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe göre her türlü (meĢru
ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.”
maddesi, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin 16. maddesinin konusundan, daha
kapsamlı olarak durmuyor mu?
Bu madde, bugün “Ġslâm‟da kadınların hakları korunmamıĢtır.” diyenlere ithaf
olunur.
Madde 17:
“1. Herkesin tek baĢına veyâ baĢkalarıyla ortaklaĢa mülkiyet hakkı vardır.”
“2. Hiç kimse keyfî olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.”
Ġnceleyiniz göreceksiniz! Bugünkü dünyâ, komünizm ve kapitalizmin tokatlarını
yedikten sonra, Ġslâm‟daki mülkiyet hakkına daha yeni kavuĢmaya çalıĢıyor.
Madde 18-19:
“Herkesin düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.”
“Bu hak, din veyâ topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama,
ibâdet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.”
“Herkesin düĢünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düĢüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi
ve düĢünceleri her yoldan araĢtırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.”
Bu maddeler kısaca günümüz tâbiriyle ilim, eğitim ve lâiklik ve ilmî faaliyet
haklarını düzenliyor. Asıl lâikliğin 14 asır önce Ġslâm‟la geldiğini söylememiz sizi
ĢaĢırtmasın! Bakınız Allâhü Teâlâ Kur‟an‟da ne diyor:
“De ki:
„Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar
değilsiniz. Ben aslâ sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma
tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır8.‟”
ĠĢte Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda, bu yüzden, lâiklik vardı, bu yüzden azınlıklar,
6 asır boyunca, târihlerinin en huzurlu yıllarını yaĢamıĢlardır.
Peygamberimiz, (SAV), Efendimiz ilim husûsunda ne demiĢ? DemiĢ ki:
8

Kâfirûn Sûresi.
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“Ġlim Çin‟de de olsa gidip öğreniniz.”
“Âlimin mürekkebi, Ģehidin kanından üstündür.”
“Hikmet mü‟minin yitmiĢ malıdır, nerde bulursa alsın. 9“
Hz. Ali‟nin sözü:
“Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.”
14 asır önce böyle bir anlayıĢ olduktan sonra, Ġnsan Hakları Evrensel
Beyannâmesi‟nin 18 ve 19. maddelerinin, hattâ burada sözü edilmeyen, diğer
maddelerinin bile ne anlamı vardır ki…
Peygamberimiz (SAV)‟in Vedâ Hutbesi
ġimdi Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟inden 14 asır önce îlan edilmiĢ
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi‟ne toplu olarak bir göz atalım da
bunu, burada kabaca bir karĢılaĢtırmayı yeterli bulmayan, insan hakları
savunucularının dikkatlerine sunarak, önemli bir görevî yerine getirmiĢ olalım:
ĠĢte Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi:
“Ey Nâs!
“Sözümü iyi dinleyin! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî
olarak bir daha berâber olamayacağım.”
“Ġnsanlar!
“Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu
Ģehriniz Mekke nasıl kutsal bir Ģehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve Ģerefiniz de
öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden masûndur.”
“Ashâbım!

9
Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji Heyecânı,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BĠLĠM,%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE%20TEKNOLOJĠ%20HĠKMETĠN%20NERESĠN
DE.pdf

Nâs, insanlar demektir.
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“Yarın Rab‟bınıza kavuĢacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden
muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin
boynunu vurma-yınız!”
“Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler. Olabilir ki,
bildirilen kimse, burada bulunup da iĢitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiĢ olur.”
“Ashâbım! “
“Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin. Fâizin her çeĢidi
kaldırılmıĢtır, ayağımın altındadır. Fakat aldığınız borcun aslını ödemek gerekir. Ne
zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah‟ın emriyle bundan böyle fâizcilik yasaktır.
Câhiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. Ġlk kaldırdığım
fâiz de Abdülmuttalib‟in oğlu amcam Abbas‟ın fâiz alacağıdır.”
“Ashâbım!”
“Câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamâmen kaldırılmıĢtır.
Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttalib‟in torunu (amcalarımdan Hâris‟in oğlu)
Rabîa‟nın kan davâ-sıdır.”
“Ey Nâs!”
“Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah‟tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları Allah‟ın emâneti olarak aldınız. Onların nâmus ve ismetlerini
Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da
sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve
Ģerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir.”
“Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığınız kimseleri âile yuvanıza alırlarsa,
onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe
göre, her türlü (meĢru ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.”
“Mü‟minler!
“Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç
ĢaĢırmazsınız. Bu emânetler, Allah‟ın kitabı Kur‟ân ve O‟nun Peygamberi‟nin
sünnetidir.”
“Ey Nâs!”
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“Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah‟ın gökleri ve Yeri yarattığı günkü
duruma dönmüĢtür. Bir yıl, l2 aydır. Bunlardan 4‟ü Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve
Recep hürmetli aylardır.”
“Ashâbım!”
“Bugün Ģeytan sizin Ģu topraklarınızda yeniden nüfûz ve saltanatını kurma
gücünü ebedî olarak kaybetmiĢtir. Fakat size yasakladığım bu Ģeyler dıĢında, küçük
gördüğünüz Ģeylerde ona uyarsanız, bu da onu sevindirir, ona cesâret verir. Dininizi
korumak için bunlardan da uzak kalınız!”
“Mü‟minler!”
“Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin! Rab‟biniz birdir, babanız birdir. Hepiniz
Âdem‟densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıĢtır. Hiç kimsenin baĢkaları üzerinde soy
sop üstünlüğü yoktur.”
“ Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman Müslüman‟ın
kardeĢidir. Böylece, bütün Müslümanlar kardeĢtir. Gönül hoĢluğu ile kendisi
vermedikçe, baĢkasının hakkına el uzatmak helâl değildir.”
“Ashâbım! Nefsinize de zulmetmeyiniz! Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.
Bu nasîhatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler.”
“Ey Nâs!”
“Cenâb-ı Hak Kur‟an da her hak sâhibine hakkını vermiĢtir. Mirâsçı için ayrıca
vasiyet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin döĢeğinde doğmuĢsa, ona âittir. Zinâ eden
için ise mahrûmiyet vardır. Babasından baĢkasına soy (neseb) iddiâsına kalkıĢan
soysuz, yâhut efendisinden baĢkasına intisâba yeltenen nankör, Allah‟ın gazâbına,
meleklerin lânetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın! Cenâb-ı Hak böylesi
insanların ne tövbelerini ne de adâlet ve Ģâhitliklerini kabûl eder.”
“Ashâbım!”
“Allah‟tan korkun, beĢ vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun,
malınızın zekâtını verin, âmirlerinize îtaat edin. Böylece, Rab‟bınızın Cennetin‟e
girersiniz.”
“Ey Nâs!”
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“Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz?”
Ashâbı kiram:
“Allah‟ın dinini teblîğ ettin, vazîfeni hakkıyla yaptın, bize nasîhat ve vasiyette
bulundun, diye Ģehâdet ederiz, dediler.”
“Rasûlüllah, (SAV) mübârek Ģehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemâat
üzerine çevirip indirdikten sonra üç defâ:
“ġâhidol Yâ Rab! ġâhidol Yâ Rab! ġâhidol Yâ Rab! buyurdu.”
14 asır önce esasları Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi ile îlan
edilen Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟nin, Batılılar tarafından 10 Aralık 1948‟de
ABD‟nin öncülüğünde îlan edilmesine rağmen Amerika‟da, Muhammed Ali‟nin ve
daha benzer bir çoklarının Ģahıslarında da gözlemlediğimiz, ırkçılık ve ayrımcılığın
bugün hâlâ bütün dünyâda tâzeliğini koruması, neyin ifâdesidir?
Kültürümüz‟ün bu muazzam esaslarını, yok sayarak, bilimsel açıdan bu
gerçeklerin incelenip referans verilmeden, taklidinin üzerinde durulmasının çok yönlü
sebeplerinin, burada izâha kalkılması, bunların hatırlatılmasının dıĢında, konumuz
dıĢındadır.
Ancak, 14 asır önceki seviyeye kadar bile, olgunlaĢamamıĢ bugünkü
Batılılar‟ın, bu gayrı samîmi davranıĢ, tutum ve faaliyetlerinin temelinde, sömürü
amaçlı politik çıkar kaygılarının olduğu, insanlık adına bir Ģey olmadığı ve fakat
insanlığın bu temel değerlerinin istismar vesîlesi olarak kullanıldığı, hele daha Ģu son
yıllarda, su gibi berrak ve gün gibi açık bir Ģekilde, anlaĢılmıĢ bulunyor /
bulunmaktadır.
Nitekim, bugün ünlü pop Ģarkıcısı Cat Stevens‟in Müslüman olmasından
hoĢlanılmamıĢ, terörist îlan edilerek onun Amerika‟ya giriĢi yasaklanmıĢtır10. Hani!
Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi‟ne göre, seyâhat etme hürriyeti vardı! Nerde
kaldı bu hürriyet?
“Ġslâm, çağları ardında sürükleyen bir dindir.
Müslüman olmakla çağlar üstü dini seçmiĢ oldum.”
Roger Garaudy
ABD bu kez de Yusuf Ġslam`ı ülkeye sokmadı, http://www.tumgazeteler.com/?a=658235
Amerikalı yetkililer, Londra`dan kalkan ve ABD`deki uluslararası Dulles havaalanına inmesi gereken uçağın, yolcularının
arasında Yusuf Ġslâm`ın olduğunun tespit edilmesi üzerine, Maine`deki Bangor havalimanına indiğini söylediler. TaĢımacılık
Güvenlik Ġdâresi sözcüsü Nico Melendez, yolculardan birinin, ABD`nin izleme listesinde yer aldığının tespit edildiğini ve uçağın 4
saat kadar süren bir rötarın ardından Dulles havaalanına hareket ettiğini belirtti. Uçağın, Maine`de federal ajanlar tarafından
karĢılandığı ve izleme listesinde yer aldığı tespit edilen yolcunun kimliğinin Yusuf Ġslâm olarak doğrulandığı belirtildi. Ġlk uçakla
gönderilecek Ġslâm`ın, Maine`de sorgulandığı ve güvenlik önlemleri gerekçesiyle, ABD`ye giriĢine izin verilmediği kaydedildi.
Güvenlik yetkilileri, Ġslâm`ın ilk uçakla ülkeden ayrılacağını ifâde ettiler. Ġslâm`ın uçakta olduğunun, havayolu Ģirketlerinin
yolcular hakkında bilgi vermesini gerektiren GeliĢmiĢ Yolcu Bilgi Sistemi sâyesinde öğrenildiği belirtildi. Asıl adı Stephen
Georgiou olan, sahne ismi olarak Cat Stevens`ı seçen bir zamanların ünlü Ģarkıcısı, 1960`lı ve 1970`li yıllarda adını duyurmuĢtu.
Stevens, 1970`li yılların sonlarına doğru müzik kariyerine son noktayı koyarak Müslüman olmuĢ ve ismini Yusuf Ġslâm olarak
değiĢtirmiĢti.
10
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CAT STEVANS-YUSUF ĠSLÂM
“Yer yüzüne mutlaka iyi kullarım mîrasçı
olacak, Yeryüzü onların eline geçecek…”
Enbiyâ Sûresi, âyet 105

Stephen Demetre Georgiou
Rum bir babanın ve Ġsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olan Cat Stevens‟ın asıl
adı, Stephen Demetre Georgiou‟dır.

Stephen Demetre Georgiou‟

Cat Stevens
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Rum bir babanın ve Ġsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olan Cat Stevens‟ın asıl
adı, Stephen Demetre Georgiou‟dır. Georgiou, 21 Temmuz 1948„de doğumludur.
Stephen Demetre Georgiou, Ģarkı sözü yazarı ve müzisyendir. Müzik kariyerinin
baĢlangıcında Cat Stevens ismini almıĢtır.
Cat Stevens ismiyle tanınmaya baĢlayan Georgiou, çoğu 1960`lı ve 1970`li
yıllarda olmak üzere, 60 milyondan fazla albüm satmıĢtır. O, “Wild World“, “Morning
Has Broken“, “Peace Train“ ve “The First Cut Is the Deepest“ gibi ünlü parçalarıyla
hatırlanır.
Cat Stevens, 1976 yılında geçirdiği, kazadan bir yıl sonra, Ġslâm dinini seçmiĢ
ve 1979 yılında Yusuf İslâm ismini almıĢtır.
Babası Yunan Ortodoksu olmasına rağmen Stevens, bir Katolik okuluna
gitmiĢtir. 8 yaĢındayken annesi ve babası boĢanmıĢ, bir süre berâber yaĢadılarsa da,
annesi oğlunu alıp, Ġsveç„e dönmüĢtür.
Stevens, 16 yaĢındayken okulu bırakmıĢ, daha sonra Sanât Okulu`na girmiĢ ama
oradan da ayrılmıĢtır.
1968„lerin baĢında 19 yaĢındayken Stevens, tüberküloza yakalanmıĢ, aylarca
hastânede yattığından müziğe tekrar dönmesi, 1970`i bulmuĢtur.
Allah (CC) İçin Çalışmak
Ġslâm için çalıĢmaya, Allah (CC) yolunda çalıĢmak ya da Allah (CC) için,
çalıĢmak diyebiliriz. Bu gün Yusuf İslâm adını alan o eski Cat Stevens, Ġngiltere‟de
Ġslâm için, güzel hizmetler yapmaktadır.
1976 yılında bir kazâ sonucu boğulmak üzere olan Cat Stevens, kurtarması için
Allah‟a (CC), yalvarmaya baĢlamıĢtır. Stevens, yıllar sonra bir TV kanalında o anını
Ģöyle anlatmıĢtır.
“Bir anda kendimi tuttum ve „Oh Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için
çalıĢacağım‟, dedim”. Bu ölüme yakın deneyim, onun ruh hâlini, oldukça,
değiĢtirmiĢtir.
Tam bu noktada hemen Allah‟ın (CC), „Ben sizin elinize değil, gönlünüze
(kalbinize) bakarım, Siz iyi ya da kötü ne düĢünürseniz, ben onu yaratıyorum. Siz iyi
düĢününüz ki, ben de onları yaratayım.‟ anlamındaki mesajını hatırlatmakta fayda
vardır.
Allah (CC), tam boğulacağı sırada, Stevens‟ın kalbini iĢgal eden, “…eğer beni
kurtarırsan senin için çalıĢacağım” düĢüncesini hayâtı boyunca yaratarak, onu Ġslâm
için çalıĢmaya amâde kılmıĢtır, görüyorsunuz! Çünkü Ġslâm için çalıĢmak demek,
Allah (CC) yolunda, çalıĢmak demektir.
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Cat Stevens ve Türk Düşmanlığı
Cat Stevens, babasının da etkisiyle, ilk gençlik yıllarında iflâh olmaz bir Türk
düĢmanıydı. Değil Türkler‟den ve Türkler‟le ilgili Ģeylerden, “Türk” kelimesinden bile
nefret ettiğini, çeĢitli kereler, açıklamaktan çekinmemiĢtir.
Cat Stevens Ve Kur‟an
Doğup büyüdüğü ve yaĢadığı hayat, Cat Stevens‟ı, farklı görüĢleri ve dinleri,
incelemeye sevk etmiĢ, bu arayıĢları sırasındaki, ruhsal gezintileri, bir çok albümüne
de konu olmuĢtur.
Alkol, uyuĢturucu dâhil her Ģeyi deneyip, rûhundaki fırtınaları dindiremeyen,
Cat Stevens, kardeĢi David‟in Kudüs‟te bir câmide görüp, “Ġçimi rahatlattı” diyerek,
alıp getirdiği Kuran‟ı incelemeye baĢlamıĢ, baĢlangıçta, Kur‟an‟da hep eksiklikler ve
mantıksızlıklar arayıp bulmaya çabalamıĢtır.
Kendisinin deyimiyle Kur‟an‟ı okudukça etkilenmiĢ, etkilendikçe Ġslâm‟a ilgisi
artmıĢtır. Kuran‟ı okurken Hz. Yusuf‟un hayâtı onu derinden değiĢtirmiĢtir.
Cat Stevens, birçok felâketle karĢılaĢmıĢ ama sonunda doğruyu bulmuĢ,
selâmete kavuĢmuĢtur. Stevens, Yusuf Sûresi‟ni okurken, ağladığını ve kalbinin Ġslâm‟a
açıldığını, kendine yeni isim olarak da, Yusuf‟u seçtiğini söylüyor.
Ġçinde bulunduğu arayıĢ döneminde Cat Stevens, Hz. Yusuf‟un yaĢadıkları ile
kendi hayâtı arasında bir paralellik kurmuĢ ve dolayısıyla Hz Yusuf, onun Ġslâm‟ı
seçmesinde çok etkili olmuĢtur.
Kimilerine göre ise ünlü parçası, “My Lady D‟arbanville”, onun Ġslâm‟a
geçiĢteki dönüm noktasıdır. ġöyle ki:
Alkol veyâ uyuĢturucu almıĢ iken seviĢtiği kadını, sabah kendine geldiğinde,
yanında ölü olarak bulması onu, hayâtında köklü değiĢiklikler yapmaya sevk etmiĢtir.
„My Lady D‟arbanville‟in sözleri Ģöyledir:
“Leydim hâlâ niçin uyuyorsun? Yârın seni uyandıracağım. Ve sen benim
sevgilim olacaksın! Evet, sen benim sevgilim olacaksın! Leydim niçin böyle
kederleniyorum?”
“Ama senin kalbin çok sessiz görünüyor. Niçin böyle zayıf nefes alıyorsun?
Leydim bu gece çok soğuk görünüyorsun. Dudakların sanki kıĢ gibi… Tenin beyaza
dönmüĢ…”
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“Seni sevdim leydim, içinde yattığın mezara rağmen… Hep seninle olacağım.
Bu aĢk ölmeyecek, bu aĢk ölmeyecek…”
KardeĢi David Kudüste bir câmide görüp, “Ġçimi rahatlattı” diyerek aldığı
Kur‟an‟ı Cat Stevens‟a hediye etmiĢ ve Stevens`ın Ġslâmiyet`e geçiĢi böyle baĢlamıĢtır.
Stevens 1977 yılında Müslüman olarak, Yusuf Ġslâm adını almıĢtır.11
Yusuf Ġslâm Ģu an karısı ve beĢ çocuğuyla birlikte Londra„da yaĢamaktadır12.

Yusuf Ġslâm Ve CumhurbaĢkanı Tayyip EDOAN

11
Anonim, Cat Stevens / Yusuf Islam Kimdir?, Http://Islamay.16.Forumer.Com/A/Cat-Stevens-Yusuf-IslamKmdr_Post116.Html
12
http://www.yusufislam.com/,
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/07/11/haber,4A818C52FA0848EF945961C5EEAE420A.html,
http://www.ntvmsnbc.com/news/389484.asp
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Kur‟an‟ın Dilinden Yusuf Peygamber
Yusuf Ġslâm, Kur‟an‟da okuduğu, Yusuf Peygamber‟in baĢından geçenlerden
çok etkilendiğini, onda kendi hayâtı ile paralellikler bulduğunu, bunun Müslüman
olmasında etkili olduğunu söylüyor… Bunun dolayı Müslüman olmaya aday olan, yeni
yeni yusuflar için, Kur‟an‟ın 12. sûresi olan Yusuf Sûresi‟ni aĢağıya aynen alıyorum:
“1. Elif, Lâm, Râ… ĠĢte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir.”
“2. Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.”
“3. Sana bu Kur‟ân‟ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz.
Gerçek Ģu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.”
“4. Hani! Bir vakitler Yusuf, babasına demiĢti ki: „Babacığım ben, rüyâda on
bir yıldızla GüneĢ‟i ve Ay‟ı bana secde ederken gördüm.‟”
“5. (Babası) „Yavrucuğum!‟ dedi, „Rüyânı kardeĢlerine anlatma! Sonra sana bir
tuzak kurarlar. Çünkü Ģeytan insanın açıkça düĢmanıdır‟.”
“6. Ve iĢte böyle, Rab‟bin seni seçecek ve sana rüyâ tâbirinden bilgiler
öğretecek… Bundan önce ataların Ġbrâhim‟e ve Ġshâk‟a tamamladığı gibi, nîmetini hem
sana, hem de Yâkup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rab‟bin Âlimµ‟dir,
Hakîm‟dir.”
“7. Andolsun ki, Yusuf ve kardeĢleri kıssasında soranlara ibret alacak âyetler
vardır.”
“8. Hani! DemiĢlerdi ki, „Yusuf ve kardeĢi (Bünyamin) babamıza bizden daha
sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir
yanılgı içindedir‟.”
“9. Yusuf‟u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sevgisi) size kalsın,
sonra yine sâlih bir kavim olursunuz.”
“10. Ġçlerinden bir söz sâhibi Ģöyle dedi, „Yusuf‟u öldürmeyin, bir kuyunun
dibine bırakın da oradan geçen kâfîlenin biri onu bulup alsın... Eğer yapacaksanız
böyle yapın‟…”
“11. Dediler ki, „Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun?
Hâlbuki biz onun iyiliğini istiyoruz‟.”
“12. „Yarın onu bizimle berâber gönder de gezsin, oy-nasın... Kesinlikle biz onu
koruruz‟.”

µ
Âlim: Bilen, bilgili. Çok Ģey bilen. Çok okumuĢ, bilgiç. Ġlim ile uğraĢan.
Alîm: Bilen. Ġlmi, ebedi ve ezeli olan Cenab-ı Hak. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 126 kere zikredilmiĢtir.) Alim : Üzüntülü, kederli,
ıztırab çeken.

Hakîm: Hikmetle muttasıf olan ve mevcûdâtın hakîkatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı... ĠĢ ve emirleri hikmetli ve
yanlıĢsız olan. Tabib, doktor.
Hâkim: Gâlip... Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adâlet üzere hükmeden… BaĢkasını müdâhale ettirmeden idâre eden,
Allah (CC)… Memleketi idâre eden… Mahkeme reisi (Hâkim-i Hakikî, Hâkim-i Ezelî, Hâkim-i Mutlak, Hâkim-i Zülcelâl, Hâkimi Lemyezel... gibi isimlerle, Cenâb-ı Hakk'a âit olan Hâkim sıfatı Kur'ân‟ı Kerim'de 86 def'â zikredilir.)
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“13. Babaları dedi ki, „Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki onu kurt yer de
sizin haberiniz bile olmaz‟.”
“14. Dediler ki, „Vallâhi biz böyle güçlü kuvvetli bir topluluk iken, buna rağmen
onu kurt yerse, o zaman biz kesinlikle hüsrâna uğrayanlardan olmuĢ oluruz‟.”
“15. Nihâyet kardeĢleri, Yusuf‟u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya
topluca karar verdiler. Biz de ona Ģöyle vahyettik, „Andolsun ki, sen onlara ilerde hiç
bekle-medikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin‟.”
“16. Ve yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler.”
“17. Dediler ki, „Ey babamız! Biz gittik, aramızda yarıĢ yapıyorduk. Yusuf‟u da
eĢyâmızın yanına bırakmıĢtık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiĢ. ġu anda biz doğru da
söylesek, yine de sen bize inanacak değilsin‟.”
“18. Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmiĢlerdi. Babaları dedi
ki, „Hayır, nefisleriniz aldatmıĢ da size bir iĢ yaptırtmıĢ… Artık bana güzel bir sabır
gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karĢılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah‟tır‟.”
“19. Daha sonra bir kafîle gelmiĢ, sucularını da göndermiĢlerdi. Vardı,
kovasını kuyuya saldı, „Müjde hey, müjde! ĠĢte bir çocuk!‟dedi. Ve onu satılık bir mal
olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacaklarını biliyordu.”
“20. Ve onu düĢük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem
vermemiĢlerdi.”
“21. Onu satın alan Mısırlı, eĢine dedi ki, „Buna güzel bak! Bize faydalı olabilir
ya da evlât ediniriz.‟ Yusuf‟u böylece oraya yerleĢtirdik. Ona rüyâların tâbirini de
öğrettik. Allah emrinde gâliptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
“22. O, tam erginlik çağına gelince, kendisine ilim ve hüküm verdik. ĠĢte biz,
güzel iĢ yapanları böyle mükâfatlandırırız.”
“23. Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak
istedi. Kapıları kilitledi ve „Haydi beri gel!‟ dedi. Yusuf, „Allah‟a sığınırım! Muhakkak
ki, o (kocan), benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zâlimler hiç iflâh
olmazlar.‟ dedi.”
“24. O hanım, ona gerçekten niyeti bozmuĢtu. Eğer Rab‟binin burhanını
(kanıtını) görmese idi, Yusuf da ona özenip gitmiĢti‟. Aslında ondan fuhĢu ve fenâlığı
uzak tutalım diye böyle olmuĢtu. Çünkü, o bizim ihlâsa erdirilmiĢ kullarımızdan
biriydi.”
“25. Ġkisi de kapıya koĢtular. Hanım, onun gömleğini arkadan yırttı. Ve kapının
yanında hanımın efendisiyle karĢı karĢıya geldiler. Hanım hemen dedi ki, „Senin eĢine
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fenâlık yapmak isteyenin cezâsı, zindana atılmaktan veyâ acı bir azâba uğratılmaktan
baĢka ne olabilir‟?”
“26. Yusuf, „Kendisi benden yararlanmak istedi‟ dedi. Hanımın akrabasından
biri de Ģöyle Ģâhitlik etti, „Eğer gömleği önden yırtılmıĢ ise, hanım doğru söylemiĢtir, o
zaman bu, yalancılardandır‟.”
“27. „Yok eğer gömleği arkadan yırtılmıĢ ise, hanım yalan söylemiĢtir, o zaman
bu doğru söyleyenlerdendir‟.”
“28. Ne zaman ki, gömleğin arkadan yırtılmıĢ olduğunu gördü, o zaman dedi ki,
„Bu iĢ, siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür‟.”
“29. „Yusuf! Sakın sen bundan bahsetme! Kadın! Sen de günâhından dolayı
istiğfar et! Sen gerçekten günahkârlardan oldun‟!”
“30. ġehirde bâzı kadınlar da „Azizin karısı, delikanlısından murad almaya
kalkmıĢ, sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuĢ, görüyoruz ki, kadın çıldırmıĢ besbelli...‟
dediler.”
“31. Azizin karısı, onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını iĢitince, onlara
dâvetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi, beri
taraftan da Yusuf‟a „Çık karĢılarına‟ dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde çok
büyüttüler ve (ĢaĢkınlıkla) ellerini kestiler. Dediler ki, „HâĢâ! Allah için, bu bir insan
değil, olsa olsa yüce bir melektir‟.”
“32. „ĠĢte‟ dedi, „Bu gördüğünüz, beni hakkında kınadığınız (gençtir)‟.”
“Yemin ederim ki, ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o, nâmuslu
davrandı. Yine yemin ederim ki, emrimi yerine getirmezse, muhakkak zindana atılacak
ve kesinlikle zelillerden olacaktır.”
“33. Yusuf dedi ki, „Ey Rab‟bim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettikleri
Ģeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan,
ben onların tuzağına düĢerim ve câhillik edenlerden olurum‟.”
“34. Bunun üzerine Rab‟bi, onun duâsını kabul buyurdu da ondan onların
tuzaklarını bertaraf etti. Muhakkak ki O, evet O, hakkiyle iĢiten, hakkiyle bilendir.”
“35. Bu kadar delîli gördükleri hâlde, sonra yine de Yu-suf‟u bir süre için
zindana atma düĢüncesi ağır bastı.”
“36. Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki, „Rüyâda
kendimi Ģarap sıkarken gördüm.‟ Öteki de dedi ki: “Ben de baĢımın üstünde ekmek
taĢıdığımı, kuĢların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü
biz seni iyilik edenlerden görüyoruz‟.”
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“37. Yusuf dedi ki, „Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun
tâbirini size bildiririm. Bu, Rab‟bimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah‟a
inanmayan ve Âhiret‟i inkâr eden bir kavmin dinini terk ettim‟.”
“38. „Atalarım Ġbrâhim, Ġshak ve Yâkub‟un dinine uydum. Bizim, Allah‟a hiçbir
Ģeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, bize ve insanlara Allah‟ın bir lûtfudur. Fakat insanların
çoğu Ģükretmezler‟.”
“39. „Ey benim zindan arkadaĢlarım! Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı,
yoksa her Ģeye hâkim ve gâlip olan bir tek Allah mı‟?”
“40. „Sizin Allah‟ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu
birtakım isimlerden baĢka bir Ģey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil
indirmiĢ değildir. Hüküm ancak Allah‟a âittir: O, size, kendisinden baĢkasına
tapmamanızı emretti. ĠĢte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
“41. „Ey benim zindan arkadaĢlarım! Biriniz efendisine yine Ģarap sunacak.
Diğeri de asılacak, kuĢlar baĢından yiyecekler. ĠĢte öğrenmek istediğiniz iĢ böylece
halloldu‟.”
“42. Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki, „Beni
efendinin yanında an…‟. (Benden söz et ki, beni kurtarsın). Fakat ġeytan, ona,
efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, daha yıllarca zindanda kaldı.”
“43. Bir gün melik (hükümdar) dedi ki, „Ben rüyâmda yedi cılız ineğin yedi
semiz ineği yediğini ve yedi yeĢil baĢakla yedi kuru baĢak görüyorum. Ey ileri gelenler!
Siz rüyâ tâbir edebiliyorsanız benim bu rüyâmın tâbirini bana bildirin‟.”
“44. Dediler ki, „Rüyâ dediğin Ģey karmakarıĢık hayallerdir. Biz ise böyle
karıĢık hayallerin yorumunu bilemeyiz‟.”
“45. O ikiden kurtulmuĢ olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki, „Ben
size o rüyânın tâbirini haber veririm, hemen beni gönderin‟.”
“46. „Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize Ģunu hallet!: Yedi semiz ineği, yedi cılız
inek yiyor. Ve yedi yeĢil baĢakla diğer yedi kuru baĢak. Umarım ki, o insanlara doğru
cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler‟.”
“47. Dedi ki, „Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi baĢağında
bırakınız, biraz yiyeceğinizden baĢka‟…”
“48. „Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin
biraz saklayacağınızdan baĢkasını yiyip bitirecek‟…”
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“49. „Sonra da onun arkasından yağıĢlı bir sene gelecek ki, halk onda
sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak‟…”
“50. O hükümdar „Onu bana getirin!‟ dedi. Emir üzerine Yusuf‟a gönderilen
adam yanına gelince, Yusuf ona dedi ki, „Haydi efendine geri dön de, ona sor bakalım,
o ellerini kesen kadınların maksatları ne imiĢ? Hiç Ģüphe yok ki, Rab‟bim, onların
oyunlarını çok iyi bilir‟.”
“51. Hükümdar, o kadınlara „Derdiniz neydi ki, o vakit Yusuf‟un nefsinden
murad almaya kalktınız?‟ dedi.”
“Onlar „HâĢâ, Allah için, biz onun aleyhinde hiçbir fenâlık bilmiyoruz‟.”
dediler. Aziz‟in, karısı da, „ġimdi hak ve hakîkat olduğu gibi ortaya çıktı. Aslında onun
nefsinden ben murad almak istedim. O ise Ģeksiz Ģüphesiz doğrulardandır.‟ dedi. “
“52. (Yusuf dedi ki), „ĠĢte bu Ģunun içindir: Bilsin ki, ben ona arkasından
hâinlik etmedim. Gerçekten, Allah hâinlerin hîlesini baĢarıya ulaĢtırmaz‟.”
„53. Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü, nefis Ģiddetle kötülüğü
emreder. Ancak Rab‟bimin rahmetiyle yarlığadığı müstesnâ... Muhakkak ki, Rab‟bim
bağıĢlayıcı ve merhâmetlidir‟.”
“54. Hükümdar dedi ki, „Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.‟ Sonra
onunla konuĢunca da, „Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevkî sâhibisin,
güvenilir birisin.‟ dedi.”
“55. O da, ona dedi ki, „Beni bu ülkenin hazîneleri üzerine getir. Çünkü iyi
korurum, iyi bilirim‟.”
“56. Ve iĢte biz böylece Yusuf‟u o yerde temkin ettik (yerleĢtirdik). Neresinde
isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik
edenlerin mükâfatını zâyi etmeyiz.”
“57. Îman edip takvâ yolunu tutanlar için elbette Âhiret mükâfatı daha
hayırlıdır.”
“58. (Bir gün) Yusuf‟un kardeĢleri çıkageldiler ve onun yanına girdiler. O,
onları görür görmez tanıdı, oysa onlar onu tanıyamamıĢlardı.”
“59. Ne zaman ki, onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o zaman dedi ki,
„Babanızdan olan öbür kardeĢinizi de bana getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam
ölçüyorum ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım‟.”
“60. „Siz eğer onu bana getirmezseniz, bir daha size hiç kile yok, (bir ölçek bile
zâhire alamazsınız) yanıma da yaklaĢmayın‟.”
“61. Dediler ki, „Onun için babasından izin almaya çalıĢacağız. Her hâlükârda
bunu yapacağz‟.”
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“62. Yusuf bir taraftan da adamlarına tenbih etti: „Sermâyelerini yüklerinin
içine koyuverin, belki âilelerinin yanına dönünce farkına varırlar ve belki yine
gelirler.‟ dedi.”
“63. Böylece, dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki: „Ey babamız!
Bizden ölçek menedildi (bize zâhire verilmeyecek). Bu kere kardeĢimizi de bizimle
gönder ki, ölçek alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız‟.”
„64. Babaları dedi ki, „Ben onu size nasıl emânet ederim? Ya bundan önce
kardeĢini emânet ettiğimde olan gibi olursa! En hayırlı koruyucu Allah‟dır ve O,
merhâmet edenlerin en merhâmetlisidir‟.”
“65. Derken yüklerini açtılar ve sermâyelerini kendilerine geri verilmiĢ olarak
buldular. Dediler ki, „Ey babamız! Daha ne isteriz? ĠĢte sermâyelerimiz de bize iâde
edilmiĢ... Bununla yine âilemize zâhire alır getiririz, kardeĢimizi de koruruz, üstelik bir
yük daha fazla zâhire alırız. Zâten bu aldığımız pek az bir zâhiredir‟.”
“66. Babaları dedi ki, „Hepiniz çâresiz kalmadıkça onu bana mutlaka
getireceğinize dâir Allah‟tan bir yemin vermedikçe, onu, kesinlikle sizinle göndermem‟!
“Onlar da Allah‟a andiçerek babalarına söz verince, babaları dedi ki, „Bu
söylediklerinize Allah vekildir‟.”
“67. Ve dedi ki: „Ey yavrularım! (ġehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı
ayrı kapılardan girin! Gerçi ben ne yapsam, Allah‟ın takdirini sizden engelleyemem.
Hüküm yalnızca Allah‟ındır. Onun için bütün tevekkül edenler O‟na tevekkül
etmelidirler‟.”
“68. Ne zaman ki, Ģehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği
Ģekilde girdiler. (Gerçi bu Ģekilde girmeleri) onlar hakkında Allah‟ın takdir ettiği
hiçbir Ģeyi önleyemezdi, bu sâdece Yâkub‟un içinden geçirdiği bir isteğin yerine
getirilmesi oldu. ġüphesiz o, ilim sâhibiydi, çünkü ona biz öğretmiĢtik. Fakat insanların
çoğu bunu bilmezler.”
“69. Yusuf‟un yanına girdikleri vakit, o, kardeĢini (Bünyamin‟i) yanında
alıkoydu. Dedi ki, „Bilesin, ben, senin kardeĢinim! ĠĢte bundan dolayı onların
yapacaklarına sakın üzülme‟!”
“70. Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce, su kabını kardeĢinin yükünün
içine koydu. Sonra bir tellal Ģöyle bağırdı, „Hey kervan! Siz hırsızsınız, hırsız‟!”
“71. Bunlara döndüler de dediler ki, „Ne arıyorsunuz‟?”
“72. Onlar da dediler ki, „Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene
bir yük zâhire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir‟.”
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“73. „Allah‟a yemin ederiz ki,‟ dediler, „Muhakkak siz de anlamıĢsınızdır ya, biz
buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz.‟
“74. „Peki yalancı çıkarsanız onun (hırsızlık edenin) cezâsı nedir?‟dediler.”
“75. “Kimin yükünde çıkarsa, o kendisi onun cezâsıdır. Biz zâlimlere iĢte böyle
cezâ veririz.‟”
“76. Bunun üzerine Yusuf, kardeĢinin eĢyâlarından önce onların eĢyâlarını
aramaya baĢladı. Sonra su kabını kardeĢinin yükünün içinden çıkardı. ĠĢte Yusuf‟a biz
böyle bir oyun öğrettik. Melîkin kânunlarına göre, kardeĢini alıkoymasına imkân yoktu.
Ancak Allah dilerse o baĢka…Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi
sâhibinin üstünde bir baĢka bilen vardır.”
“77. Dediler ki,‟Eğer o çalmıĢsa, daha önce bunun kardeĢi de çalmıĢtı‟. O vakit
Yusuf bunu içine attı, onlara hiç belli etmeden: „Siz çok fenâ bir mevkîdesiniz, ne sıfat
verdiğinizi Allah çok iyi biliyor.‟ dedi.”
“78. Dediler ki, „Ey vezir! Emin ol ki, bunun çok yaĢlı bir babası var. Onun için
yerine birimizi al! Gerçekten de biz seni iyilik edenlerden görüyoruz‟.”
“79. O dedi ki, „EĢyâmızı yanında bulduğumuzdan baĢkasını tutuklamaktan
Allah korusun! Çünkü öyle yaparsak zâlimlerden oluruz‟.”
“80. Ne zaman ki, onlar, onu kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman fısıldaĢarak
oradan uzaklaĢtılar. Büyükleri dedi ki, „Babanızın sizden Allah adına âhit aldığını ve
daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin
verinceye veyâ Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan
ayrılmam. Allah, hüküm verenlerin en hayırlısıdır‟.”
“81. „Siz dönün de babanıza deyin ki, “Ey babamız! Ġnan ki, oğlun hırsızlık
yaptı. Biz ancak bildiğimize Ģâhitlik ediyoruz. Yoksa gaybın bekçileri değiliz‟.”
“82. „Hem orada bulunduğumuz Ģehir halkına, hem içinde bulunduğumuz
kervana sor. Ve emin ol ki, biz kesinlikle doğru söylüyoruz‟.”
“83. Babaları dedi ki, „Hayır, sizi nefisleriniz aldatıp bir iĢe sürüklemiĢ… Artık
bana güzel güzel sabretmek düĢüyor. Belki Allah hepsini birden bana geri getirir.
Çünkü O, her Ģeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir‟.”
“84. Ve onlardan yüz çevirdi de, „Ey Yusuf‟un ateĢi, yetti artık, yetti!‟ dedi. Ve
üzüntüden gözlerine ak düĢtü. Artık yutkunuyor da yutkunuyordu.”
“85. Dediler ki, „Hâlâ Yusuf‟u sayıklayıp duruyorsun. Allah‟a yemin ederiz ki,
sonunda eriyip gideceksin, tükenip helâk olacaksın. Hayret doğrusu‟!”
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“86. Dedi ki, „Ben hüznümü, kederimi ancak Allah‟a Ģikâyet ederim ve Allah
tarafından sizin bilmediğiniz Ģeyleri de bilirim‟.”
“87. „Ey oğullarım, gidin, Yusuf‟u ve kardeĢini araĢtırın! Allah‟ın rahmetinden
ümit kesmeyin; zirâ kâfir kavimden baĢkası Allah‟ın rahmetinden ümit kesmez‟.”
“88. Sonra (Mısır‟a gidip) onun huzûruna girince, dediler ki, „Ey Ģanlı vezir!
Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermâye ile geldik. Sen bize yine
ölçek (zâhire) ver, ayrıca sadaka da ihsan eyle! Çünkü Allah sadaka verenleri
muhakkak mükâfatlandırır‟.‟”
“89. O dedi ki,‟Siz câhilliğinizde Yusuf‟a ve kardeĢine ne yaptığınızı biliyor
musunuz‟?”
“90. Onlar „Yoksa sen, sâhiden Yusuf musun?‟ dediler.O da „Ben Yusuf‟um, bu
da kardeĢim.‟ dedi, „Doğrusu Allah, bizi, lûtfuyla nîmetlendirdi‟.”
“Gerçekten de kim Allah‟tan korkar ve sabrederse, Allah, muhakkak ki, güzel
iĢler yapanların mükâfatını zâyi etmez.”
“91. Dediler ki, „Allah‟a yemin olsun, Allah seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten
de büyük hatâ iĢlemiĢtik‟.”
“92. Yusuf dedi, „Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah, sizi,
mağfiretiyle bağıĢlasın. O, merhâmet edenlerin en merhâmetlisidir‟.”
„93. Alın Ģu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, gözü açılır. Ve bütün
âilenizle toplanıp bana gelin.‟
“94. Ne zaman ki, kafîle (Mısır‟dan) ayrıldı, öteden babaları dedi ki, „Eğer
bana bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf‟un kokusunu alıyorum‟.”
“95. Dediler ki, „Vallâhi sen hâlâ o eski ĢaĢkınlığındasın‟!”
“96. Fakat ne zaman ki, gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yâkub‟un yüzüne
koydu, hemen gözü açıldı.” „Ben size demedim mi, ben Allah‟tan sizin bilmediklerinizi
bilirim.‟ dedi.”
“97. Dediler ki,‟Ey babamız, bizim için Allah‟a istiğfar eyle! Biz gerçekten
büyük günah iĢlemiĢtik‟!”
“98. Dedi ki, „Sizin için Rab‟bimden ilerde bağıĢlanma dileyeceğim. ġüphesiz o
çok bağıĢlayıcıdır, çok merhâmet edicidir‟.”
“99. Ne zaman ki, onlar Yusuf‟un yanına vardılar, iĢte o zaman Yusuf anasını
ve babasını kucakladı, yanına aldı ve „Buyurun Allah‟ın dilemesiyle güven içinde
Mısır‟a girin!‟ dedi. “
“100. Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf
için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki,‟ĠĢte bu durum, o rüyâmın
çıkmasıdır. Gerçekten, Rab‟bim onu hak rüyâ kıldı. ġeytan benimle kardeĢlerimin
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arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rab‟bim
bana hakîkaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rab‟bim dilediğine lûtfunu ihsan eder.
ġüphesiz O, her Ģeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir‟.”
“101. „Ey Rab‟bim! Sen bana dünyâ mülkünden nasip verdin ve bana rüyâların
tâbirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rab‟bim! Benim velîm
sensin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat‟!”
“102. ĠĢte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa, onlar
yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin.”
“103. Sen ne kadar Ģiddetle arzûlasan da, insanların çoğu îman edecek
değildir.”
“104. Buna karĢılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur‟ân,
âlemlere ancak bir öğüttür.”
“105. Bununla berâber, göklerde ve Yer‟de ne kadar âyet var ki, onunla yüz
yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler.”
“106. Onların çoğu Ģirk koĢmadan Allah‟a îman etmezler (îmanlarına az çok
bir Ģirk karıĢtırırlar).”
“107. Yoksa bunlar Allah‟ın azâbından hepsini saracak bir felâket gelmesinden
veyâ farkında değillerken ansızın baĢlarına kıyâmetin kopuvermesinden güven içinde
midirler?”
“108. De ki, „ĠĢte benim yolum budur; basîret üzere Allah‟a dâvet ediyorum.
Ben ve bana uyanlar (iĢte böyleyiz). Ben Allah‟ı tesbih ederim ve ben müĢriklerden
değilim‟.”
“109. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de o memleketlerin
halkındandı, onlar da kendilerine vahiy verdiğimiz birtakım erkeklerden baĢkası
değillerdi. ġimdi o yerlerde Ģöyle bir gezip görmediler mi? Kendilerinden önce gelip
geçenlerin âkıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar ya! Elbette Âhiret yurdu
müttâkiler için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı baĢınıza toplamayacak mısınız?”
“110. Nihâyet peygamberleri (onların îman etmelerinden) ümit kesecek hâle
gelince ve kendilerinin yalancı durumuna düĢtüklerini sanınca, onlara yardımımız
geldi, yetiĢti; dilediklerimiz kurtarıldı. Suçlular topluluğundan bizim azâbımız geri
çevrilemez.”
“111. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu
Kur‟ân uydurulmuĢ herhangi bir söz değildir. Lâkin, kendisinden önce gelen kitapların
tasdiki, her Ģeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve îman edecek, bir kavim için hidâyet ve
rahmettir.”
“Putlara değil de bir Allaha ibâdet etmeyi,
doğruluğu, emânete riâyeti, insanların haklarını
gözetmeyi emreden Ġslâmiyet‟i kabul ettim.”
NecaĢi-HabeĢ Ġmparatoru
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JULĠA JAWAĠRĠYAH (CÜVEYRĠYE)

Julia Kimdir?
Julia Jawairiyah, mutlu olmak için, müzisyenliği seçmiĢ, Müslüman olunca da,
gerçek mutluluğa ulaĢarak, müziği bırakmıĢtır.
Kendisine hediye edilen, Ġslâm dinine âit, bir kitabı okumamak için, aylarca
direnecek kadar, inatçı bir yapıya sâhip olan Jawairiyah, kitabı okuyunca, tamâmen
değiĢir, Müslüman olur, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in eĢlerinden biri olan
Cüveyriye annemizin ismini alır.
Julia Jawairiyah, Alman bir âilenin kızıdır. Pek dindar olmayan babası katolik,
annesi ise protestan‟dır. Babası katolikti ama dinleri pek fazla sevmezdi.
Annesi öyle değildi, geceleri duâ ederdi. Julia da onunla birlikte geceleri
kalkarak duâ ederdi. Annesi kardeĢiyle onu, her Pazar günü kiliseye götürürdü. Julia:
“Kiliseye gittiğimde mutlu oluyordum, özellikle Ġsâ Mesih ve diğer
peygamberlerle ilgili hikâyeleri dinlemek beni mutlu ediyordu.” diyor.
Kilise ve okulda İsâ Mesih‟in Allah‟ın oğlu olduğunu öğrenmiĢti ama Julia,
“Ben bir türlü Ġsâ Mesih‟i Allah‟ın oğlu olarak hayal edemiyordum. Küçük yaĢlardan
îtibâren Ġsâ Mesih‟in Allah‟ın oğlu değil de, tıpkı Süleyman ve Dâvut Peygamber gibi,
Allah‟ın nebîlerinden biri olduğuna inandım.” diyor.
Niçin böyle inandığı konusunda bir açıklama yapamayan Julia, „fakat‟ diyor,
“Zihnim ve kalbim Ġsâ Mesih‟i Allah‟ın oğlu olarak kabul etmiyordu.” demekten de
edemiyor.
14 yaĢından sonra kiliseye gitmeyi bırakan Julia, geceleri Allah‟a (CC) duâ
etmeyi bırakmamıĢtır.
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Julia ve Hippi Felsefesi
Julia lise yıllarında, Hippi Felsefesi ve müziğiyle tanıĢarak, hippiliğe ilgi
duymaya baĢlamıĢtı.
O târihlerden sonra vakitlerinin büyük bir kısmını hippi arkadaĢlarıyla birlikte
geçiren Julia, hippi olduktan sonra, Hıristiyanlığı ve yaptığı duâları tamâmen terk eder.
Çünkü o, dinlerin ve duânın faydasız Ģeyler, olduğunu düĢünmeye ve inanmaya
baĢlamıĢtır. Julia:
“Hippi Felsefesi‟ne göre arzûlarınıza sınır koymazsınız, siyâsetle
ilgilenmezsiniz, doğaya, gezmeye, müziğe ve barıĢ içinde yaĢamaya önem verirsiniz.”
“Hippi Felsefesi, özgürlüğün insanın içinde olduğunu ve insanın içindeki
özgürlüğü keĢfetmesi gerektiğini savunur.” diyor.
Onun anlattığına göre hippiler, insanların arasında hiç bir farkın olmadığına,
bütün insanların eĢit olduğuna inanırlar. Onlar ortak bir hayat sürdürürler fakat
komünizme karĢı dururlar.
Bu yüzden de hippiler komünizmin, tıpkı dinler gibi, insanın yaĢamına sınır
koyan bir düĢünce biçimi olduğunu düĢünürler.
Hippiler, her Ģeyi birbirleriyle paylaĢarak, Ģarkı söyleyerek, hayattan zevk
almaya çalıĢırlar, paraya hiç önem vermezler.
Onun arkadaĢ grubu birkaç eve sâhiptir. Bu evlerde, sık sık bir araya gelip,
partiler düzenlerler. Bu partilerde genel olarak Julia sahneye çıkar.
Julia daha sonra iĢi geniĢletir, Alman gençler arasında meĢhur olmaya, farklı
Ģehirlerde konserler vermeye baĢlar.
Kendisine örnek seçtiği müzisyenler arasında Bob Dylan, Pink Floyd, Led
Zeppelin ve The Beatles vardır.
Julia:
“Benim müziğim bir felsefeye dayanıyordu ve daha çok yaĢamın sırrı, özgürlük,
doğa, eĢitlik ve insan zihnindeki karıĢıklıklar üzerine besteler yapıyordum.” diyor.
Müziğe karĢı iyi bir yeteneği olan Julia bu nedenle, kendini geliĢtirmeye karar
verir, özel bir akademide müzik dersleri almak için, 22 yaĢında Londra‟ya gider.
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Julia‟nın Ġslâm‟la ilk tanıĢması Londra‟da olur.
Julia İslâm‟la Karşı Karşıya
Julia, Ġslâm‟la tanıĢmadan önceki düĢüncelerini Ģöyle açıklıyor:
“Müslümanlardan nefret ediyordum ve Ġslâm‟ın da tıpkı Hıristiyanlık ve
Yahûdilik gibi insanların özgürlüklerini ellerinden alan bir din olduğunu
düĢünüyordum.”
“Müslümanlar benim gözümde câhil, yaĢamdan zevk almayan özgürlüklerini
kaybetmiĢ insanlardı. Onların son derece zayıf olduklarını, bu nedenle de bir yaratıcıya
ihtiyaç duyduklarını düĢünüyordum.”
Julia Londra‟da, Stop Nevengten‟de yaĢamaya baĢlar. Oturduğu bölgede kilise,
sinagog ve mescit vardır. “Burada tanıĢtığım Yahûdiler ve Müslümanlar çok mutlu
insanlardı. Cumartesi günü Yahûdiler‟in, Cumâ günü de Müslümanlar‟ın mutlulukları
daha fazla artıyordu.” diyor. Julia devamla:
“Yahûdiler Cumartesi günleri özel yemekler hazırlıyorlardı, Müslümanlar da
Cumâ günü en güzel elbiselerini giyip mescide gidiyorlardı.”
Julia, bu gözlemlerinden sonra düĢünmeye ve hippiliği sorgulamaya baĢlar.
ġöyle düĢünür:
“Biz hippiler olarak mutlu olmayı, hayattan zevk almayı savunuyorduk; fakat
Londra‟da gördüğüm Yahûdi ve Müslümanlar bizden daha mutlu insanlardı.”
Demek ki diyor Julia, kendi kendine:
“Onların mutlu olmalarını inançları sağlıyordu.”
Julia ve Mutluluk
Bunun üzerine Julia, bir müddet, Yahûdilik üzerine araĢtırmalara giriĢir, onların
dinî kitaplarını okur. Bu araĢtırmaları onu, Yahûdiliğin milliyetçi bir din olduğu
sonucuna götürür.
“Milliyetçilikten nefret ettiğim için Yahûdi olmamaya karar verdim.” diyen
Julia Ġslâm‟ı, Müslümanlara karĢı olan olumsuz ön yargılarından dolayı, gündemine
almayı bile düĢünmez. Çünkü o sırada aslâ, Müslümanlar gibi yaĢamayacağını
düĢünüyordu. Çünkü, 5 vakit namaz kılmayı ve Müslüman kadınların birçoğunun
örtünmesini anlayamıyordu. Julia, “O sıra örtüneceğimi aslâ düĢünemiyordum.” diyor.
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Julia, bir gün Londra sokaklarında yürürken, caddenin birinde, gösteri yapan
insanlarla karĢılaĢır. Kürt olan bu insanların bir Ģeyleri protesto ettiklerini anlar. Ama
Kürtçe konuĢmalar yapıp sloganlar attıkları için, ne dediklerini anlayamaz.
Bu arada caddede kitap satan bir adam gözüne iliĢir. Hemen bu adamın yanına
giderek, ona bu insanların neyi protesto ettiklerini sorar. Adam,„Türkiye‟yi, Türk
Devleti‟ni protesto ediyorlar‟ der. Julia‟nın, Pakistanlı olan, kitapçıyla tanıĢmaları
böyle baĢlar. Kitapçı ona Ġslâm hakkında ne düĢündüğünü sorar. Julia ona:
„Ġslâm kadınları ezen, insanlara terör fikrini aĢılayan bir dindir.‟ diye cevap
verir.
Pakistanlı, “Ġslâm sizin düĢündüğünüz gibi bir din değil, Ġslâm‟ın nasıl bir din
olduğunu gerçekten öğrenmek ister misiniz?” diye sorar ve Julia‟nın cevâbını
beklemeden anlatmaya baĢlar. Cevap vermesine fırsat verseydi Julia ona, “Hayır!”
demeyi düĢünürdü.
Çünkü, Julia‟nın Ġslâm‟a karĢı sarsılmaz bir ön yargısı vardır, oldukça da
serttir ve adamı dinlemek istemez.
Pakistanlı, Julia‟nın durumunu kavrayınca, Julia‟dan sâdece 3 dakîka süre ister
ve ona Ġslâm‟ı anlatmaya devam eder.
Pakistanlı bu kısa süre içinde Julia‟ya Ġslâm‟ın, Ġsâ Mesih‟in, Dâvut ve
Süleyman Peygamber‟in gerçek dini olduğunu, Ġslâm‟ın değil; eski zamanlardan kalma,
bâzı geleneklerin kadınları ezdiğini söyler ve Ġslâm‟ı araĢtırırsa, çok farklı bir dünyâyı
keĢfedeceğini ve hayâtın sırrına kavuĢacağını ifâde eder.
Julia ise bu sırada tam bir inat ânındadır. Nitekim:
“Ben Pakistanlı‟yı daha fazla dinlemek istemiyordum. Bu nedenle kendisine
ayrılacağımı söyledim.” diyen Julia, ekliyor:
“Bunun üzerine bana bir kitap hediye etti ve „eğer bir gün aramayı düĢünürsen
beni bu numaradan bulabilirsin‟ diyerek bana bir telefon numarası verdi.”
Evde İlginç Olaylar
Julia diyor ki:
“Verdiği kitabı ve numarayı çantama koydum, eve dönünce de Pakistanlı‟dan
aldığım kitabı kitap dolabıma yerleĢtirdim.”
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“Bu kitabı okumayı aslâ düĢünmüyordum fakat kitap evime girdikten sonra
evimde ilginç olaylar olmaya baĢladı.”
Julia‟nın evinde neler olmuĢ bir bakalım:
Julia, kitabın etrâfında zaman zaman beyaz bir nur halkası belirdiğini, ilk
baĢlarda çok ĢaĢırdığını, hayal gördüğünü sandığını fakat gördüklerinin hayal olmayıp
gerçek olduğunu, bu beyaz nur halkasının, 2 ya da 3 dakîka kadar, Pakistanlı‟nın
verdiği kitabın etrâfında gezindiğini, daha sonra da kaybolduğunu, bu olayın 2-3 günde
bir tekrarlandığını görür. Julia, Müslüman olduktan sonra, konu açılınca Ģöyle
diyecektir:
“Müslüman oluĢ hikâyemi anlattığım insanların bir çoğu ĢaĢırıyorlar ve
inanmak istemiyorlar. Fakat ben bu anlattıklarımı aynen yaĢadım.”
10 gün sonra kitabın etrâfını saran nur tamâmen kaybolur. Julia:
“Çok inatçı biriyimdir. ġâhit olduğum ilginç olaylara rağmen, Ġslâm ve
Müslümanlardan nefret ettiğim için Pakistanlı adamın hediye ettiği kitabı okumak
istemiyordum.”
“Hattâ, bir ara kitabın etrâfında dolaĢan nur halkasının bir büyü, kitabı,
aldığım Pakistanlının da bir büyücü olabileceğini bile düĢündüm.”
“Ġçimde büyük bir merak olmasına rağmen, iki buçuk ay boyunca kendimle
mücâdele ettim ve kitabı okumadım.”
“Ġki buçuk ayın sonunda artık dayanamadım ve kitabı okumaya baĢladım.”
dedikten sonra Julia, konuĢmasına Ģöyle devam ediyor:
“Kitap gerçekten harîkaydı, okudukça mutlu oluyordum ve Ġslâm‟ın hakîkat
olduğunu anlıyordum.”
“Özellikle îmanın Ģartları beni çok etkiledi.”
“Ġslâm bize bütün meleklere, bütün kitaplara, bütün peygamberlere inanmamız
gerektiğini söylüyordu.”
“Okuduğum kitap Ġslâm‟ın bir deniz olduğunu ve bütün dinlerin bir nehir gibi
bu denize aktığını belirtiyordu.”
“Kitabı bitirdikten sonra içimi büyük bir huzur sardı ve gerçeği bulduğumu,
Allah‟ın bana gerçeği bulmam için aylardır yardımcı olduğunu anladım.”
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Julia Müslüman Oluyor
Julia‟ın kafasında Ġslâm‟la ilgili birkaç sorusu vardı. Julia, bu soruları
cevaplandırmak ve Ġslâm hakkında daha fazla bilgi edinmek için, hemen Pakistanlı
kitapçının ona verdiği numarayı arar. Daha sonra adresini alarak evine gider.
YaĢadıklarımı Pakistanlı duyunca ĢaĢırır ve Allah‟ın, Müslüman olması için,
ona yardımcı olduğunu söyler.
Julia, kitapçının kendisi ve eĢiyle bir ay birlikte Ġslâm hakkında konuĢur. Onlara
sorular sorar, cevaplar alır ve bu bir ayın sonunda Müslüman olmaya karar verir.
Julia, Müslüman olunca Cüveyriye adını alır.
Kısa bir süre içinde eski hayâtını terk edip kendisine yepyeni bir hayat kurmak,
ona pek zor gelmemiĢtir. Çünkü Hippi Felsefesi, kafasındaki sorulara, inandırıcı ve
rahatlatıcı cevaplar veremiyordu.
Fakat Ġslâm‟ı araĢtırdıkça kafasındaki sorulara, inandırıcı cevapları bulmuĢtu.
Ayrıca Ġslâm‟la ilgilendikçe Allah‟ın (CC) kalbini açtığını ve sürekli kendisini
gözlemlediğini hissetmeye baĢlamıĢtı. Bu durum, daha önce hiç yaĢamadığı, enteresan
bir duyguydu onun için…
Cüveyriye, Müslüman olunca âilesi ve arkadaĢları onun delirdiğini
düĢünmüĢler. Bununla birlikte, Julia okuluna devam etmiĢ fakat konser vermekten
vazgeçmiĢ…
Bu kadar da değil… Hayranları da büyük ĢaĢkınlıklar geçirmiĢler, fakat o
kararından dönmeyi hiç düĢünmemiĢ…
Cüveyriye, Ġslâm‟a ilk girdiği günlerde sâdece, namaz vakitlerinde
örtünüyormuĢ, diğer vakitler baĢı açıkmıĢ…
Önce Allah‟ın (CC) kadınlardan niçin örtünmelerini istediğini araĢtırmıĢ...
Sonunda o, vardığı sonucu, Ģöyle açıklıyor:
“Allah (CC) bize bir değer veriyor ve bizi korumak istiyor, bu nedenle de
örtünmemizi emrediyor.”
“Rab‟bimin bu isteğine uymam gerektiğini anlayınca örtünmeye karar verdim.”
Müziğe Artık İhtiyâcım Yok
Ġslâm, Julia‟nın hayâtındaki her Ģeyi değiĢtirmiĢtir.
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“Hippiler hayâtı kuralsız yaĢarlar ve Hippiler‟in bağlı oldukları ahlâk kuralları
yoktur. Ben de hayâtı böyle yaĢıyordum. Hattâ, zaman zaman uyuĢturucu da
kullanıyordum.” diyen Cüveyriye Müslüman olduktan sonra, yeni bir hayâta baĢlar.
Cüveyriye, eski arkadaĢlarını ve kötü alıĢkanlıklarını tamâmen terk eder. Müziği
de tamâmen bırakır. Bu konuda diyor ki:
“Müslüman olmadan önce müziği rûhum için bir ihtiyaç olarak görüyordum.
Ġçimdeki mutsuzluktan, karıĢıklıklardan müzik sâyesinde kurtulmaya çalıĢıyordum.
“Fakat Ģu an çok huzurlu ve mutluyum. Müziğe artık ihtiyâcım yok. Rûhuma en çok
huzur veren Ģey ise Kur‟an okumak ve dinlemek…”
Müslüman olmadan önce uzun bir zaman, Yermük Kampı‟nda Filisitinli
Mültecîlerle bir arada yaĢamıĢ olan, Cüveyriye, Müslüman olmadan önce de Ġsrâil‟in
Filistin‟de yaptığı zulümlere karĢı çıkıyormuĢ… Hattâ, Ġsrâil iĢgâlini protesto etmek
için, düzenlenen bâzı konserlerde de sahne almıĢ...
Müslüman
olduktan sonra, Cüveyriye‟nin
Filistinliler‟in hürriyet
mücâdelelerine olan ilgisi daha da artmıĢtır. “Çünkü O‟nlar benim kardeĢlerim.” diyor.
Bir Filistinli olan eĢi, evlenmeden önce, Londra‟da yaĢıyordu. Cüveyriye,
onunla evlenince, birlikte Filistinli Mülteciler‟le yaĢamaya karar veriyorlar.
Cüveyriye:
“Belki ileriki yıllarda da eĢimle birlikte Gazze‟ye yerleĢebiliriz.” diyor13.
Hıristiyanlığın İnanç Sistemindeki Uyumsuzluk
Hıristiyanlığın inanç sistemindeki uyumsuzluk, insanın fıtratına karĢı
uyumsuzluk ve akla ve mantığa karĢı uyumsuzluk diye ikiye ayrılabilir.
Ne demiĢ atalarımız? “Ne oldum değil, ne olacağım de!” demiĢler.
Cüveyriye‟nin hayâtından alınacak, bu münâsebetle, öğrenilecek çok dersler var…
Onun Ģu cümlesine bakınız:
“Ben bir türlü Ġsâ Mesih‟i Allah‟ın oğlu olarak hayal edemiyordum.”
“Küçük yaĢlardan îtibâren Ġsâ Mesih‟in Allah‟ın oğlu değil de, tıpkı Süleyman
ve Dâvut Peygamber gibi Allah‟ın nebîlerinden biri olduğuna inandım.” diyor.
13
Özköse, A., Gerçek Hayat,
http://www.risalehaber.com/54191_Isl%C3%A2mdan-nefret-ederken-Musluman-oldu.html
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Esâsını sorarsanız Ģu anda, Hıristiyan görünen çoğu Batılılar da, aynen Julia
gibi düĢünüyorlar ama çeĢitli nedenlerden dolayı bunu açığa vuramıyorlar. Bu, bir yara
gibi, her bir Batılı‟nın içini kemirdiği için çoğu Hıristiyanlar, hayatlarını hep ateist
olarak geçiriyorlar / geçirmektedirler. Herkese Ġslâm‟la karĢılaĢmak mümkün olmadığı
için, çok azına Ġslâm nasip oluyor / olmaktadır.
Ġnanç, insanlık fıtratına uyarsa, insan huzur bulur. Ġnsanlık fıtratı, insanın doğal
yaratılıĢı, yâni doğal tabiatı demektir. Her bir insan, Ġslâm‟ı ve onun esaslarını,
bulmaya anlamaya ve kabul etmeye uygun bir Ģekilde yaratılmasıdır.
Terim olarak fıtrat, “Allah Teâlâ‟nın mahlûkatını kendisini bilip tanıyacak ve
idrak edecek bir hâl, bir kaabiliyet üzere yaratmasıdır14.” Bu tanıma, Ġslâm Fıtrat‟ı
denir / denmektedir.
Bütün çocuklar, Ġslâm Fıtrat‟ı üzerine yaratılır / yaratılmaktadırlar. Ġnsanları
Ġslâm Fıtratı‟nda yaratan Allah (CC), zâtî ve sübûtî sıfatlarıyla târif edilmiĢtir.
Dolayısıyla Allâhü Teâlâ tarafından yaratılmıĢ bir kul olan, Ġsâ Mesih‟in
Allah‟ın (CC) oğlu olarak tanımlanması, insan oğlunun, hattâ çocukların bile, aklî
yeteneklerine, yâni temel doğal mantığına uymuyor / uymamaktadır. Dolayısıyla
Julia‟nın:
“Ben bir türlü Ġsâ Mesih‟i Allah‟ın oğlu olarak hayal edemiyordum.” demesinin
gerçek nedeni, günümüz anlayıĢıyla söylemek gerekirse, bilimsel nedeni iĢte budur.
Çünkü bu tür bir düĢünce tarzı, Allah (CC) tarafından onun yaratılıĢına
aktarılmıĢ olan, insan fıtratına uygun düĢmüyordu.
Sonuç olarak, çeĢitli nedenlerden dolayı, insanoğlunun yanlıĢ inançlara
zorlanması, bu yüzden, insanın gönlünü yâni kalbini rahata kavuĢmaktan
uzaklaĢtırmaktadır. Dolayısıyla gönlün huzûra kavuĢması, ancak fıtrata uygun olan,
inançla mümkündür.
Sâfiyetini kaybetmiĢ bugünkü Hıristiyanlık dininde bunun gibi daha bir çok
mantıksız inançlar mevcuttur.
Ġnsanın mutlu ve huzurlu olması için, hem aklının hem de aynı zamanda
kalbinin huzurlu olması gerekir. Akıl bilimle yâni pozitif ilimle, bir adı da gönül olan,
insan kalbi ise, Ġslâm Fıtratı‟na uyan, bir inanç düzeni ile rahatlığa kavuĢur.

14

Vikipedi, http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1trat
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Özgürlük Nerede?
Özgürlük kelimesi, günümüzde sık duyulan kelimeler arasında bulunuyor. En
çok da, „özgürlüğün insanın içinde olduğunu ve insanın içindeki özgürlüğü keĢfetmesi
gerektiğini” duyarsınız. Julia da böyle söylemiyor muydu?
Her yöne çekilebilen bu söz kulağa nefse hoĢ geliyor ama içi doldurulamayan,
oyalayıcılıktan ileri geçemiyor. Çoğu kere, „özgürlüğün insanın içinde olması‟, insanın
her istediğini yapması olarak anlaĢıldığı için, kulağa çok hoĢ geliyor ve kiĢiyi
düĢünmekten, fikir yürütmekten, akılla hareket etmekten alıkoyarak, nefsi çok kolay
yönlendiriyor / yönlendirmektedir.
“Özgürlük insanın içinde baĢlar”, doğrudur. Nefsinde özgür olmayan köle
ruhludur, baĢkalarının güdümündedir. Ama bu, insanın her istediğini yapması demek
değildir. YanlıĢlık iĢte buradan baĢlıyor.
Gerçek olarak düĢünmek gerekirse, insanın her istediğini yapması diye, bir Ģey
olamaz. Ġnsanın her istediğini yapması, tıpkı uzayan bir lastiğin sınırsız uzatılması gibi
bir Ģey oluyor / olmaktadır. Bu mümkün mü? Değil tabiatıyla! Lastiğin sonunda bir
noktadan kopması gibi, sınırsız özgürlük, insanın duyguları içinde dağılması, birliğinin
bozulması, sonunda, mutluluğunun bir noktada kopması demektir.
O hâlde, “Ġnsanın içindeki özgürlüğünü keĢfetmesi gerek…” ne demek?
Ġçteki özgürlüğün keĢfedilmesi gerek de… Ama nasıl?
Ġnsanın içindeki özgürlüğünü keĢfetmesi, nefsini tanıması demektir, onun
kötülüklerini öğrenmesi, özgürlüğünü o kötü nefsinin eline vermemesi demektir. Çünkü,
nefsini tanıyan Rab‟bını tanır. KiĢi Rab‟bini tanıyınca, O‟na teslim olur. Ġnsan
Rab‟bine teslim olunca, asıl özgürlüğe kavuĢur. Çünkü o, artık yalnızca, Rab‟binin
kuludur. Ama nefsine esir olan ise her Ģeyin kulu olur. Bu da, “Ġnsanın duyguları
içinde dağılması, birliğinin bozulması” demektir.
Psikiyatr Dr. Hamdi Kalyoncu, “Ġnsanların bir ilâha inanmaları kaçınılması
mümkün olmayan bir psikolojik ihtiyaç olarak görülüyor. Çünkü Allah (CC) fıtrata
inanma ihtiyâcını koymuĢtur. Bunun doğrusunu bulamayanlar çeĢitli ilâhlara
yönelmiĢlerdir.15“ diyor.
ĠĢte bizim Kültürümüz‟ün tanımladığı özgürlük, bir tek olarak Allahü Teâlâ‟ya
teslim olmaktır. Yalnız bir tek Allahü Teâlâ‟ya teslim olan insan, baĢka hiçbir Ģeyin
15

Kalyoncu, H., Ġnanç insanı özgür kılar, http://selimcorakli.azbuz.com/blog/yazi/oku/5000000006779493/Inanc-insani-
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bağımlısı ve kulu değildir. Böyle bir insan bütün kararlarını ancak o zaman, kendi özgür
irâdesi ile alabilir. Asıl özgürlük budur. Allah Teâlâ‟yı dıĢlayan bir kimse, baĢta
nefsinin ve Ģeytanın olmak üzere, paranın pulun, kadının, kısacası, gönül verdiği, her
Ģeyin kulu olur.
Bugün „özgürlüğün insanın içinde olduğunu ve insanın içindeki özgürlüğü
keĢfetmesi gerektiğini” söyleyenlerin, bu doğru sözü yanlıĢ yorumlayıp, nefislerinin
esirleri olarak sergledikleri, yaĢayıĢ ve hayat tarzlarından hiç mutlu olanları gördünüz
mü?
Müzisyenlerin çoğu duygusal insanlardır: Bunlardan mutsuz olanlar, gerçek
anlamıyla, Allahü Teâlâ‟yı bulamadıkları için, mutsuzluklarını gideremeyen
insanlardır. Bu ruh hâli Julia‟nın, “Benim müziğim bir felsefeye dayanıyordu ve daha
çok yaĢamın sırrı, özgürlük, doğa, eĢitlik ve insan zihnindeki karıĢıklıklar üzerine
besteler yapıyordum.” Ģeklindeki sözünden de anlaĢılmaktadır. Aslında bu sözler,
gerçeği arayan, bir insanın umut çığlıklarıdır.
Bütün bunlar, nefislerinin, Ģeytanın ve gönül verdikleri „putların‟ kulu olarak
yaĢayanların, özgürlüğü yakaladıkları yanılgısı içinde, boğulup gittiklerini
göstermektedirler.
İslâm Dini Kadınları Eziyor mu?
Bugün Batı‟da ve dünyânın bir çok yerinde, Ġslâm dini aleyhinde, bir çok
karalama kampanyası ve propagandası sürdürülmektedir. Bunun esas sebebi, eskiden
olduğu gibi, günümüzde de, etkin menfaat gruplarının menfaatlerinin zarar göreceği
düĢüncesidir. Çünkü bugün büyük kazançlar, doğruluk-dürüstlükle değil de, yalan bazlı
algı ve politikalarla kazanılmaktadır. Ġslâm‟ın yaygınlaĢması, doğruluk-dürüstlüğün,
hak ve adâletin yaygınlaĢması demek olacağı için, bu durum, hak ölçülerle iliĢkisi
olmayan, kapitalistlerin, ihtiras sâhiplerinin, elbetteki, istemediği bir Ģeydir. Bu yüzden
kapitalist inançsızlara göre, bâtıl / ölçüsüzlükler üzerine kurulu olan, bugünkü
dünyâda, hak / gerçek ölçülere dayanan, Ġslâm‟ın yeri olmamalıdır. Ġslâm‟ın devamlı
karalanmakta olduğu bugünkü ortam içinde, bu menfi propagandanın etkisinde kalarak,
Ġslâm dinini duysalar bile insanların çoğu, onu incelemeye değer bulmama yanılgısına
düĢüyorlar / düĢmektedirler. Nitekim bu karalamarın ne kadar iĢlerine geldiği, Geo G.
Haris‟in, aĢağıda görüldüğü gibi, “Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa, bizim
iĢimiz o kadar kolay olur16“.demesinden de anlaĢıl mıyor mu? Hele bir okuyunuz:

16
ihya.org, “Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://kitap.ihya.org/diyalogtuzagi/konu-423.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.01.2018. YA DA Emekli Albay Rabi BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005 yılında
Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen Sessiz SavaĢ adlı kitabın 173. sayfasında aynen yazılıdır:
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“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler sokun! Bunlar
yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve reform gerektiğini sık sık
gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını kesin! Herkesin din kurallarını
kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet
ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa, bizim iĢimiz o kadar kolay olur17.”
Julia‟nın, “Müslümanlar‟dan nefret ediyordum ve Ġslâm‟ın da tıpkı Hıristiyanlık
ve Yahûdilik gibi insanların özgürlüklerini ellerinden alan bir din olduğunu
düĢünüyordum. Müslümanlar benim gözümde câhil, yaĢamdan zevk almayan
özgürlüklerini kaybetmiĢ insanlardı. Onların son derece zayıf olduklarını, bu nedenle
de bir yaratıcıya ihtiyaç duyduklarını düĢünüyordum.” Ģeklindeki sözlerinin ve
Pakistan‟lıya sarfettiği:
“Ġslâm kadınları ezen, insanlara terör fikrini aĢılayan bir dindir.” diye cevap
vermesinin temelinde, iĢte hep bu karalama kampanyasının etkisi bulunmaktadır.
Ünlü Ġngiliz gazeteci Yvonne Rıdley de Müslüman olmadan önce aynı Ģekilde
düĢünüyordu. Aslında, Ġslâm‟a karĢı yapılan, olumsuz propagandalar, “Herkes meyveli
ağacı taĢlar.” atasözünün tahakkuk etmesidir ama bunu herkes hemen akıl edemiyor…
Karalama kampanyasında, Ġslâm dininin kadınlara verdiği değerleri
görmeyerek ya da bu değerlerden hiç bahsetmeyerek, en çok iĢlenen konuların baĢında,
Ġslâm‟da 3 kadınla evlenme ve Müslüman kadınların örtünmeleri konusu iĢlenmektedir.
Gerçekte bu konular, enine boyuna incelendiğinde görülmektedir ki, bunlar kadının
korunmasını ve değerini artırmaktadır. Bugün Müslüman kadınların mâruz kaldıkları
bâzı muâmeleler varsa bunların çoğu, Ġslâm‟ın yeteri kadar yaĢanamamasının, Ġslâm‟ın
uygulanamasının sonucundandır; Pakistanlı‟nın Julia‟ya söylediği gibi, Ġslâm adına,
„eski zamanlardan kalma bâzı gelenekler‟ ve törelerdir ve Ġslâm‟ı bilinçli olarak
karalamak için Ġslâm düĢmanlarının Ġslâm dinine yaptıkları bilinen eklemelerdir.
Ġslâm dininin kadınlara kazandırdığı değerin anlaĢılması, Ġslâm‟dan önce
kadınlara uygulanan, zulümleri bilip öğrenmeden, mümkün değildir. Yine Ġslâm
dininin kadınlara kazandırdığı değer öğrenilmeden, bugünkü dünyâda Ġslâm dini
dıĢında kalanlar tarafından, kadınların bir eĢyâ gibi kullanılarak bir zevk, Ģehvet ve
propaganda vâsıtası sayılmaları anlaĢılamaz.
Ġslâm dininin kadınlara kazandırdığı değerin yüceliğini kavramak için her
Ģeyden önce, “Cennet anaların ayakları altındadır.” hadîsinin önem, kapsam ve
yoruunu anlamak gerekiyor.
17
ihya.org, “Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://kitap.ihya.org/diyalogtuzagi/konu-423.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.01.2018. YA DA Emekli Albay Rabi BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005 yılında
Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen Sessiz SavaĢ adlı kitabın 173. sayfasında aynen yazılıdır.
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Birisi sordu:
“Yâ Resulallah!. Ġnsanlar arasında iyilik etmeme en lâyık olan kimdir?” diye…
Peygamberimiz (SAV)‟in verdiği cevâplara bakınız:
“Annendir.”
Soruyu soran tekrar soruyor:
“Sonra?”
Peygamberimiz (SAV), tekrar:
“Annendir.”
Soruyu soran tekrar soruyor:
“Daha sonra?”
Peygamberimiz (SAV), bu sefer:
“Babandır.”
cevâbını vermiĢtir.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bu cevâbı, Ġslâm dininin kadınlara
kazandırdığı değerin derecesi hakkında size hiç bir fikir vermiyor mu?
Veyâ kız çocuğu olduğu zaman kapkara kesilen ve o çocuğunu diri diri toprağa
gömen bir zihniyeti düĢününüz de, kadını bu zilletten Cennet‟in anahtarı mertebesine
çıkaran, Ġslâm dinini o zaman anlamaya çalıĢınız!
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WĠLLĠAM PĠCKHARD
Çocukların İslâm Fıtratında Doğmaları
William Pickhard sözüne, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in:
“Her çocuk Ġslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra ebeveyni onu Hıristiyan, Yahûdi
veyâ Mecûsi yapar. Eğer anne babası Müslüman ise çocuk da Müslüman olur.” hadîs-i
Ģerîfiyle baĢlıyor.
Ancak burada hadîsin yanlıĢ anlaĢılmasını önlemek için, birkaç açıklama
gerekiyor. Hadîs-i Ģerîfin ilk cümlesini “Her çocuk Müslümanlığa uygun ve elveriĢli
olarak doğar.” Ģeklinde anlamalıdır. Yâni bu cümlenin anlamı, her çocuk Müslüman
olarak doğar demek değil, her çocuğun maddî ve mânevî yapısı, Müslümanlık
ölçülerine, en uygun Ģekilde olur, anlamındadır.
Hadîsin son kısmındaki “Annesi babası Müslüman ise çocuk da Müslüman
olur” cümlesini de “Çocuğun büyüdüğünde Müslüman olması için anne babasının
mutlakâ Müslüman olması gerekir” Ģeklinde anlamamalıdır. Çocuğun seçiminde
insanın âilesi ve çevresinin elbette ki, meselâ eğitimi üzerinde durulmasıyla,
küçümsenemez bir etkisi vardır. Ancak her âile çocuğuna istediği eğitimi verir. Bunun
sonunda çocuğun anne ve babasının dinini seçmesi ancak, çocuğun kendi özgür
irâdesiyle, karar vermesine bağlıdır.
Çocuk nasıl yetiĢtirilmiĢ olursa olsun yaĢam ve hayâtını, akıl ve özgür
irâdesinin süzgecinden mutlaka geçirir. Ġnanç ve îman konusu dinin, Allah (CC) ile kul
arasındaki, tek sır olan kısmıdır.
Nitekim, William Pickhard Hıristiyan olarak yetiĢtirildiği hâlde, bu âilevî
eğitim, onun akıl ve özgür irâdesini kullanmasına engel olamamıĢtır.
William Pickhard Afrika‟da
William Pickhard:
“Ben dahâ çocukken, geçmiĢ zamanla çok ilgilenirdim.” diyor ve devam ediyor:
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“Üniversiteyi bitirdikten sonra, yazarlığa baĢladım. O zamanlar tanınmıĢ bir
yazar değildim. Ne olacağım da belli değildi. Bana Hıristiyan olarak Allah, ve Allah‟a
ibâdet etmek konusunda bâzı Ģeyler öğretmiĢlerdi. Ben, yalnız onların öğrettiklerine
değil, târihte okuduğum, kibarlık ve cesâret nümûnesi olan her Ģahsiyete karĢı, âdetâ
ibâdete benzer bir râbıta duyuyordum.”
William Ģöyle devam ediyor:
“Nihâyet bana, o zamânlar Ġngiltere‟nin bir müstemlekesi olan Uganda‟da bir
memûriyet verildi. Afrika‟ya gidince, burada hayâtın büsbütün baĢka olduğunu
gördüm. Buradaki insanların yaĢama tarzı, dünyâda zuhûr eden hâdiselere karĢı
teessürleri, birbirlerine karĢı olan muâmeleleri, Ġngiltere‟de düĢündüğüme ve tahmin
ettiğime hiç benzemiyordu. Buradaki insanlar, çok ibtidâî ve güç olan hayat tarzlarını
ve karĢılarına çıkan türlü güçlükleri büyük bir tevekkül ile karĢılıyorlar, en ümitsiz
zamânlarında bile neĢelerini kaybetmiyorlar, kendileri ne kadar fakir olursa olsun,
birbirlerine yardım etmekten çekinmiyorlardı. Onlar birbirlerine, bizim gibi insanların
anlayamayacağı bir sevgi ve Ģefkat ile bağlanmıĢlardı.”
William, “ġark, esâsen beni okulda çok ilgilendirmiĢti. Cambridge‟de, „Bin bir
Gece Masalları‟nı zevkle okumuĢtum.” dedikten sonra konuĢmasını Ģöyle sürdürüyor:
“ġimdi Afrika‟da hakîkî Ģarklı yanında, bu kitabı tekrar elime aldım.
Uganda‟da geçirdiğim bu güç ve zor hayat, beni Ģarklılara yavaĢ yavaĢ yaklaĢtırdı.
ġimdi „Bin bir Gece Masalları‟nı okurken, onları Ugandalılar ile mukâyese ediyor ve
âdetâ onlarla birlikte yaĢıyordum.”
William Pickhard Asker Oluyor
William‟ın Afrika hayâtına alıĢacağı tam bu sırada, Birinci Dünya SavaĢı
patlar. Asker olmak için ilgili makâma mürâca‟at ettiğinde, sıhhatinin bozukluğundan
dolayı, onu askere almazlar.
Sıhhati biraz düzelince, tekrâr baĢvurur. Bu sefer askere alınır ve onu
Fransa‟ya, Alman cephesine yollarlar. 1917‟deki korkunç Somme muharebelerine
katılır. Bu muharebelerde yaralanır ve Almanlara esir düĢer.
Almanlar onu, Almanya‟ya götürüp, orada hastâneye yatırırlar. Hastânede iken,
çok korkunç Ģeyler görür. Ġnsanların, bu savaĢlar yüzünden, ne kadar periĢan
olduklarını gözlemler. Diyor ki:
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“Hastâneye birçok Rus esirleri getirmiĢlerdi. Bunlar dizanteriden bitkin bir
hâle düĢmüĢlerdi. Almanya‟da yiyecek durumu çok kötü idi. Esirlere, hastalara yeter
derecede yiyecek veremiyorlardı.”
“Ben açlıktan kıvranıyordum. Sağ kolumdaki ve sağ bacağımdaki yara bir türlü
iyileĢmiyordu. Çolak ve kötürüm olmuĢtum.”
“Almanlar‟a baĢvurarak, bu hâlimle artık hiçbir zaman asker olarak bir iĢe
yaramayacağımdan, Ġsviçre‟deki esir mübâdele komisyonu vâsıtası ile beni
memleketime göndermelerini ricâ ettim.”
“Almanlar kabul ettiler. Beni Ġsviçre‟ye yolladılar. Ġsviçre‟de beni tekrâr
hastâneye yatırdılar. Kolum, bacağım iĢe yaramaz hâle gelmiĢti. ġimdi ben ne
olacaktım? Hayâtımı nasıl kazanacaktım?”
William Pickhard ve Kur‟an
William bunları düĢündükçe, sonsuz bir ümitsizliğe kapılıyordu. ĠĢte tam bu ruh
bozukluğu içinde iken aklına, Uganda‟da satın aldığı bir kitapta okuduğu, Kur‟ân‟ı
Kerîm‟den alınmıĢ, bâzı tesellî edici âyetler gelir.
Bundan sonrasını kendi dilinden dinleyelim:
“O zaman ben bunları büyük bir ilgi ve sevgi ile okumuĢ, tekrar okumuĢ ve
hemen hemen ezberlemiĢtim. Bunları kalbimden geçirmeğe ve her gün birçok defâlar
tekrâr etmeğe baĢladım.”
“O zaman, kalbime bir ferahlık çöküyor, ümit kapıları açılmağa baĢlıyordu.”
“Hakîkaten de öyle oldu. Ġsviçreli doktorlar, beni bir kere daha ameliyat ettiler.
Bacağım düzelmeğe baĢladı. Ben bunu Kur‟ân‟ı Kerîm‟e borçluydum.”
“Yürümeğe baĢlar baĢlamaz, ilk iĢim hemen bir kitabevine giderek, Savary‟nin
bir Kur‟ân‟ı Kerîm tercümesini satın almak oldu (Bu kitap, hâlâ benim en kıymetli bir
arkadaĢımdır).”
“Bu sefer Kur‟ân‟ı Kerîm tercümesini baĢtan aĢağı okumağa baĢladım.
Okudukça kalbim ferahlıyor, rûhum yükseliyor, sanki muazzam bir nûr kitlesi
derûnuma nüfûz ediyordu.”
“Ayağım tamâmıyla düzelmiĢti. Fakat sağ kolum hareketsiz kalmıĢtı. Bunun
üzerine Kur‟ân‟ı Kerîm‟in emrettiği gibi, Allâhü Teâlâ‟ya tevekkül ederek sol elimle
yazmayı öğrendim.”
“Bu tevekkül sâyesinde, bu iĢ çok kolay oldu. Sol elimi kullanmayı öğrenince,
ilk yaptığım iĢ, sol elimle Kur‟ân‟ı Kerîm‟in âyetlerini yazmaya baĢlamak oldu.”
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“Vaktiyle bir Ġslâm kitabını okurken, oradaki bir hikâye üzerimde büyük bir etki
yapmıĢtı. Bu hikâyede, bir mezarlıkta, kabirlerin yanında kalmıĢ bir gencin,
etrâfındakilerin hiç farkına varmadan ve nerede olduğunu da düĢünmeden Kur‟ân‟ı
Kerîm okuduğundan bahis olunuyordu.”
ĠĢte ben de, kendimi onun yerine koyuyor, kendimi Allâhü Teâlâ‟nın lutfuna
teslîm ediyor ve Kur‟ân‟ı Kerîm okuyordum. Yâni, artık ben Müslüman olmuĢtum.”
William Pickhard Müslüman Oluyor
William 1918 senesinde, Londra‟ya döner. 1921 senesinde Londra
Üniversitesi‟nde, Arapça dersler almağa baĢlar. Bir gün ona Arapça öğretmeni Iraklı
Bay BelĢah, Kur‟ân‟ı Kerîm‟den bahseder:
“Ġnanıp inanmamakta serbestsiniz. Fakat onun çok enteresan ve incelemeye
değer bir kitap olduğunu göreceksiniz” der.
William da BelĢah‟a:
“Ben Kur‟ân‟ı Kerîm‟i biliyorum, onu okudum ve hem de çok okudum ve ona
inanıyorum” deyince, BelĢah hayretler içinde kalır, birkaç gün sonra William‟ı Notting
Hill Gate‟de bulunan Londra Câmi‟sine götürür.
William bir sene kadar oradaki ibâdetlere iĢtirâk eder ve 1922 senesinde resmen
Müslüman olur.
“Hayât yolunda bizim taĢıyabileceğimiz ve öteki dünyâya da götürebileceğimiz
biricik servet, Allâhü Teâlâ‟ya hamt ve senâ etmek, ve O yüce kudret sâhibine sevgi ile
bağlanmak, Ona ibâdet etmektir.” sözü 1950 senesinde yaĢadığı bilinen William‟a
âittir.
“Ġslâm‟da, ırk, renk
ve dil farkı gözetilmediğini,
herkesin eĢit olduğunu, namaz kılarken de
rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm. Müslüman oldum.”
Thomas Clayton
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ABDULLAH BATTERSBY
Abdullah Battersby ve Müslüman Kayık Kürekçisi
Battersby, Müslüman olmadan önce, Burma‟da her gün, ferâhlanmak için,
nehirde bir Çinli kayığı ile dolaĢırmıĢ… Kayığının kürekçisi, Doğu Pâkistanlı ġeyh Ali
isminde, bir MüslümanmıĢ...
Öyle ki ġeyh Ali, dininin gereklerini eksiksiz yerine getiriyormuĢ… Abdullah
Battersby onun, hiç bir vaktini geçirmeden, büyük bir dikkat ile ibâdet etmesini, hem
takdir ile karĢılar ve beğenir, hem de, bu nedele, Müslümanlığın ne olduğunu merak
edermiĢ…
Abdullah Battersby bir gün, böyle basit bir insanı, bu kadar büyük îmân ve îtaat
altında tutabilen, Müslümanlığı anlamaya karar verir.
Abdullah Battersby, Burma budistlerinin de dinlerine son derecede bağlı
olduğunu görüyordu. Zan ediyormuĢ ki, Burma‟nın bütün insanları, dünyâda en dindâr
kimselerdir.
Fakat budistlerin ibâdet tarzında birçok noksanların olduğu, Abdullah
Battersby‟ın gözünden kaçmıyordu. Onun anlattığına göre Budistler, Pagoda adındaki
mabetlerinde toplanıyorlar ve aĢağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlarmıĢ:
“Buda–karana–Gaçkami–Dama–karana-Gaçkami–sanga –karana-Gaçkami”
Abdullah Battersby‟in anlattığına göre:
„“Buda, sen bize rehber ol! Sen bize kânun ol! Sen bizim rûhumuzu yücelt”
anlamına geliyormuĢ...”
„Abdullah Battersby, “Bu duâ çok sâde, fakat insanı tatmin etmeyen, hiçbir
te‟sîr yapmayan birkaç sözden ibâret idi. Hiç büyük bir yaratıcıdan bahsedilmiyordu.
Hâlbuki, benim Müslüman kayıkçımın ibâdeti, ne kadar güzeldi!‟ diyor.
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Ġslâm dininin güzelliğini böylece hisseden Abdullah Battersby, kayıkçı ile
Ġslâmiyet üzerinde konuĢmağa baĢlar. Onunla berâber bulunduğu saatlerde kendisine,
Müslümanlık hakkında, pek çok sorular sorar.
“Bu sâde adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıkî
cevaplar verdi ki, Ġslâm dini hakkında yazılmıĢ kitapları okumağa baĢladım.” diyor
Battersby ve devam ediyor:
“Bu kitapları okuyunca, Muhammed sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellemin
Arabistan‟da, kısa zamanda neler yapmağa muvaffak olduğunu, hayret ve takdîr ile
öğrendim. Kendime Müslüman arkadaĢlar buldum. Onlarla Ġslâm dini üzerinde
sohbetler yapmağa baĢladım.”
O sıralarda Birinci Cihân SavaĢı kopar... SavaĢa katılma emri alan Battersby,
Arabistan cephesine gider… Burada artık Müslümanlarla yan yanadır.
Ġlk Müslümanlar olduğunu ve Allâhü Teâlân‟ın kitabı olan, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in,
Arapça olarak, bunlara indiğini öğrendiği, Araplar‟la olan, bu ilk temâsı, İslâm‟a olan
merâkını daha da artırır.
Battersby, SavaĢ sona erince, Arapça öğrenmeğe baĢlar. Bir taraftan da, Ġslâm
hakkındaki eserleri okumağa devâm eder.
“Ġslâm‟da beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek
Allah‟a inanıĢları oldu.” diyen Battersby sözüne Ģöyle devam etmektedir:
“Hâlbuki, ben Hıristiyan olarak tam üç tâne tanrıya inanmak zorundaydım. Bu,
bana hiç mantıkî gelmiyordu.”
“Bunu düĢündükçe, yavaĢ yavaĢ Ġslâmiyet‟in çok daha doğru bir din olduğunu
anladım. Bir tek yaratıcıya inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeğe baĢladım.”
1932 ile 1942 arasında Filistin‟de, 10 senelik görevden sonra, Battersby,
Müslüman olmağa karâr verir ve 1942 senesinde resmen Müslüman olur18.
Müslümanlık‟ta Samîmiyet ve Örnek İnsan Olmak
Abdullah Battersby‟e Ġslâm dinini sevdiren husus, kürekçisi ġeyh Ali‟nin, ihlâslı
bir Müslüman oluĢu ve dininin gereklerini, elinden geldiği kadar, eksiksiz yerine
getirmeye çalıĢmasıdır. Onun hiç bir vaktini geçirmeden büyük bir dikkat ile ibâdet
etmesini beğenen Battersby‟ye, “Ġslâm dini hakkında yazılmıĢ kitapları okumağa
baĢladım.” dedirten husûsun temelinde bu ihlâs gerçeği vardır.
18
Anonim, Abdullah Battersby (Ġngiliz)), http://sendogdu.azbuz.com/blog/yazi/oku/5000000009510044/ABDULLAHBATTERSBY-Ingiliz
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Örnek bir insan olmak için, sâdece samîmiyet de yet-miyor. Din câhili olmamak,
kültürlü olmak da gerekiyor. Battersby‟nin, “Bu sâde adam bana Müslümanlık
hakkında o kadar güzel, o kadar mantıkî cevaplar verdi ki… “ demesi de, bu gerçeği
açığa çıkarıyor.
Çin‟deki ilk Müslümanlar, ticâret için Çine giden, Ashab‟dan iki kiĢiyi, çok
beğenerek, Müslüman olan Çinliler‟dir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
arkadaĢlarından bu iki kiĢi, doğruluk, dürüstlük, ihlâs ve güzel ahlâklarıyla, Çinliler‟in
gönüllerini fethetmiĢler ve onların Müslüman olmalarına sebep olmuĢlardır.
Ġslâmiyet‟i hayatlarında güzelce yaĢayan insanlar, bu kadar güzel sonuçların
meydana gelmesine sebep oldukları hâlde, Müslüman olmalarına rağmen, hayat tarz ve
yaĢayıĢlarında Ġslâmiyet‟in izi olmayanların, Müslüman olmayanlar üzerinde,
Müslümanlık hakkında bırakacakları kötü intibâların, bunlara sebep olanlar için, ne
büyük felâket kapıları açabileceğini de gözardı etmemelidir.
Bu sıralarda internette okumuĢtum. Bir Hıristiyan kız, edindiği bilgilerle,
Müslümanlığı çok sevmiĢ, bu yüzden, bir fırsatını bulup Müslüman olmak istiyormuĢ…
Annesi, babası onu bundan vaz geçiremiyorlarmuĢ…
Kız bir gün uzaklardan gelen bir ses duymuĢ ve bundan çok rahatsız olmuĢ…
Bu nedir diye merak etmiĢ… “Müslümanlar‟ın ezanı demiĢler.” Kızın gönlündeki
Müslümanlık sevgisi, tam o anda birden sönüvermiĢ…
Meğer ezanı okuyan çirkin sesli bir câhil kiĢiymiĢ… Gerçekten ezan diye
okunan o seslerden o sırada Müslümanlar da rahatsız olmuĢlarmıĢ…
Kızlarını Müslüman olma hevesinden vazgeçiremeyen, kızın babası, hemen bir
hediye alarak, gitmiĢ çirkin sesi ile ezan okuyana takdim ve teĢekkür etmiĢ, “Sen
olmasaydın kızımızı Müslüman olma hevesinden vazgeçiremeyecektik. Sana
minnettarız!” diyerek…
Ezanı siz, basit bir Ģey mi zannediyorsunuz? Onu sâdece namaz vakitlerini
haber veren bir duyuru olarak düĢünüyorsanız, yanılıyorsunuz!
Onun, Ġslam‟ın esâsı ve DNA‟sı olduğunu, bu önemine iliĢkin mânevi bir güç
taĢıdığını, bu sebeple, her bir sesinin telaffuz ve ses estetiğine sâhip olduğunu, bunlara
önem vermeyenlerin, ne kadar büyük sorumsuzlukları yüklendiklerini de hiç
unutmayınız! Her iĢ ehline teslim edilmeli! Bu, Kur‟an‟ın emridir. Verilen görevlerin
birer emânet olduğunu, ne tez unutuyoruz!
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“Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz
zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor.
ġüphesiz ki Allah her Ģeyi hakkıyla iĢiten, hakkıyla görendir19.
Eğer yukarıda söz konusu edilen ezan, ehline okutulmuĢ olsaydı, Hıristiyan
kızın gönlündeki Müslümanlık sevgisi, hiç nefrete dönüĢür müydü? Bu husûsu hiç
unutmayınız!
Her iĢin ehline verilmesi utulmamalı!
“Ġslâm, en iyi
Ģeyleri ihtivâ eder. Hiçbir dinde
kardeĢlik, Ġslâm‟daki gibi değildir.
Dr. Rolf Freiherr-Avusturyalı

19

Nîsâ Sûresi, âyet 58.
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GABRĠELE SCĠEKE- ELĠF NUR
“Rab‟bin kesin
olarak Ģunları emretti:
Ancak kendisine ibâdet edin, anne
ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veyâ
her ikisi senin yanında yaĢlanırsa, sakın onlara “öf”
bile deme ve onları azarlama! Ġkisine de tatlı ve güzel söz söyle! “
Ġsrâ Sûresi, âyet 23

Ateist Gabriele Scieke Müslüman Oluyor
43 yaĢındaki Alman ateist, Gabriele Scieke, 18 aydır Antalya„nın Manavgat
ilçesi Side beldesinde yaĢıyordu. Scieke, bir yıl önce, Side‟de kuaförlük yapan Mustafa
Kemal Bindiren ile evlenmiĢti. Schieke, Müslüman olmadan önce, ateist olduğundan
dolayı, ölüm korkusuyla, içinde bir boĢluğun olduğunu söylüyordu.
Kur‟an‟ı iki defâ okuduğunu belirten Schieke, en sonunda, Müslüman olmaya
karar verir, 2008 yılında, Manavgat Müftülüğü‟nde yapılan, ihtidâ (din değiĢtirme)
töreninde, Kelime-i Şehâdet getirerek Müslüman olur, Elif Nur ismini alır. Scieke‟nin
Müslüman olmasında, anne ve babaya önem veren, Kur‟an‟ı Kerîm‟deki âyetler etkili
olmuĢtur.
Gabriele‟in Ayaklarının Bağını Çözen Âyet
Ateist Gabriele Schieke:
“Müslüman olduğum için kendimi bir tüy gibi hafif hissediyorum. Yeni dinimi
araĢtırdım ve bütün benliğimle kabul ettim.”
“Müslüman olmamda Ġsrâ Sûresi‟nin 23 âyeti çok etkili oldu. Rab‟bimin âyette
buyurduğu „Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaĢırsa,
sakın onlara „öf‟ bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle‟
cümlelerini okuyunca ayaklarımın bağı çözüldü.”
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“Ġçimi târifi imkânsız mutluluk kapladı. EĢime Müslüman olacağımı söyledim.
Ramazanın beĢinci günü de Müslüman oldum.” diyor20.
Anne duygusunu bir veciz sözle bitirelim:
“Hayatta okuduğum en güzel kitap “„Annem‟ kitabıydı”
Hayat Dini
Ġslâm Dini hayat dinidir…
Scieke Müslüman olmasını, Kur‟an‟ı Kerîm‟in, anne ve babaya, verdiği öneme
bağlıyor, görüyorsunuz… Bir insanın anne ve babası, en çok sevdiklerinin baĢında
gelir. Bu bir tabiî durumdur.
Bu ve bunun gibi, Kur‟an‟ı Kerîm‟deki her hâdise, yâni Ġslâm‟ın her temel hükmü,
tabiata ve hayâta en uygun olanlardandır. Ġslâm‟da insan tabiatına ve Evren‟in tabiî
kânunlarına ters düĢen bir hüküm gösterilemez.
“Ġslâm, sevgi,
doğruluk, temizlik ve
güzel ahlâkı emrettiği için
Müslüman oldum.”
A.Uemura-Japon

20
Anonim, Ateistin dizinin bağını çözen âyet, http://www.porttakal.com/haber-ateistin-dizinin-bagini-cozen-ayet108199.html, http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=359972
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TĠMOTHY WRĠTG
Timothy Writg
Adana‟daki Ġncirlik Hava Üssü‟nde, elektrik teknisyeni olarak, görev yapan 25
yaĢındaki Amerikalı Timothy Writg, 2008 yılında Müftülük binâsında düzenlenen bir
törenle, Müslüman olmuĢ ve Ahmet ismini almıĢtır.
Timothy Writg, Müslümanların yaĢantısından etkilenerek, Müslüman olmuĢtur.
Writg Ġslâm dinini, Ġngilizce yazılmıĢ Kur‟ân-ı Kerîm okuyarak, öğrendiğini belirterek,
Ģunları söylüyor / söylemektedir:
„„Hava üssünde birçok Müslüman arkadaĢım var. Ġslâm‟ı okuyarak öğrendim.
Ġslâmî kuralların yaĢantıyla iç içe olduğunu gördüm.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okuyan ve mânasına bakan bunu görür. Ġncirlik‟teki
Müslüman arkadaĢlarımın yaĢantısı da çok hoĢuma gitti. Ġslâm‟da âile yaĢantısı çok
güzel… Zorda kalanın elinden tutuyorlar, birbirleriyle irtibatlı yaĢıyorlar. Müslüman
olduğum için çok mutluyum21.‟‟
Writg‟in “Ġslâmî kuralların yaĢantıyla iç içe olduğunu” söylemesi, Ġslâm
dininin gerçek bir hayat dini olduğunun değiĢik bir ifâdesidir.
“Ġslâm‟ı akla uygun bulup Müslüman oldum.”
Cecilla Cannolly

21
Anonim, ABD'li genç Ġncirlik'te Müslüman oldu, http://www.milligazete.com.tr/haber/abd-li-genc-incirlik-te-muslumanoldu-109233.htm
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B. JOLLY
B. Jolly‟nin Çocukluğu
B. Jolly, çocukluğunu Ģöyle anlatıyor:
“Ben Ġngiltere‟de Hıristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde
bulunan Ġncil‟de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm.”
“Çocukken kiliseye gittiğimde, muhtelif ıĢıklar, minberde yanan mumlar, müzik,
günlük kokuları ve muhteĢem elbiseler giymiĢ râhibler, üzerimde büyük bir tesir
yapıyordu. Mânasını hiç anlayamadığım duâlar okunurken, bunların âhengi beni
ürpertiyordu. Sanırım ki, bu çocukluk zamânımda, ben koyu bir Hıristiyandım.”
Çocukluktan çıkarken ve erginlik çağı baĢlarken, insanın aklı ve düĢünce tarzı
da olgunlaĢır. Ġnsan tabiatına, akla ve mantığa uymayan durumlar, bu yaĢlardan sonra,
insanın dikkatini çekmeye baĢlar. Nitekim Jolly‟nin hayâtında da, böyle olmuĢtur.
Kendisinden dinleyelim:
“Zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe, kafamda bâzı sualler
hâsıl olmağa baĢladı. O zamâna kadar tam inandığım Hıristiyanlık dininde, bâzı
noksanlar bulmağa baĢladım.”
“Gün geçtikçe içimdeki Ģüphelerin arttığını görüyordum. YavaĢ yavaĢ
Hıristiyanlık‟tan uzaklaĢmağa baĢladım.”
“Artık, hiç bir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran
eden o muhteĢem manzarası, bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmiĢti.”
B. Jolly‟nin Kafa Karışıklıkları
Günümüz Hıristiyanlarında, çokça görülen, kafa karıĢıklıklarını, B. Jolly de
yaĢamıĢtır.
Bugün Hıristiyanların büyük bir kısmının kafaları, gerçekten, karıĢıktır.
Hıristiyanlığın, insan tabiatına, akıl ve mantığa uymayan, taraflarından rahatsızlık
duymamak için, çoğu Hıristiyan bugün, ateistliği tercih etmektedir.
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Bu söylediklerimi bakınız bizzat Jolly‟nin hayâtında da görüyoruz. Jolly bakınız
ne diyor:
“Okuldan mezun olduğumuz zaman, tam mânası ile bir dinsiz olmuĢtum.”
Bir çok Hristiyan da, bütün dinlerin Hıristiyanlık gibi olduğunu zannettikleri
için, gerçeğini araĢtırma ihtiyâcını hissetmemektedirler. Ancak bir sebeple Ġslâm ile
karĢılaĢanlar, gerçeği bulabilmektedirler. Jolly biraz daha akıllılık ederek, içindeki
boĢluğu keĢfedip, bir araĢtırmaya gidebilmiĢtir. ġimdi bunu onun ağzından dinleyelim:
“Fakat, bir müddet sonra, farkına vardım ki, hiç bir Ģeye inanmamak, insanın
rûhunda derin bir yeis, zâfiyet, boĢluk bırakmaktadır.”
“Ġnsanın muhakkak bir Ģeye, bir dayanağa ihtiyâcı vardır. Bunun için baĢka
dinleri incelemeye baĢladım.”
Jolly, önce Budistliği ele alır. Bu konuda da Ģunları söyler / söylemektedir:
“Onların „Sekiz Yol‟ adını verdikleri esâsları iyice inceledim. Bu „Sekiz Yol‟da
çok derin felsefe ve çok güzel nasîhatler vardı.”
“Ama, insana ne doğru bir yol gösteriyor, ne de doğru yolu seçebilmek için
gerekli bilgileri veriyordu.”
Budistliğin kendini tatmin etmeyeceğini anlayan Jolly, bu sefer Mecûsîliği ele
alır. Diyor ki:
“Ben üç tanrıdan kaçarken, bu dinde de karĢıma birçok tanrı çıktığını gördüm.
Sonra bu din, o kadar inanılmaz efsâneler, hurâfelerle doldurulmuĢtu ki, böyle bir dini
kabul etmeğe imkân yoktu.”
Jolly, araĢtırmalarını anlatmaya devam ediyor:
“Bundan sonra Yahûdîliği incelemeğe baĢladım. Yahûdîlik benim için yeni bir
din sayılmazdı. Çünkü, Kitâb-ı mukaddesin “Ahd-i Atîk” denilen eski kısmı tamâmen
Yahûdîler‟in Tevrat‟ından alınmıĢtı.”
“Fakat Yahûdîlik de beni tatmîn edemedi. Evet, Yahûdîler tek Allah‟a
inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Ama, ondan sonra her Ģeyi inkâr
ediyorlar ve Yahûdi dini, bir rehber olacak yerde, türlü karıĢık ibâdet Ģekilleri ve
merâsimlerle dolu bir hâl alıyordu.”
Jolly, Yahûdîliği de beğenmez.
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Bâzı arkadaĢları ona ispritizma ile meĢgul olmasını tavsiye etmiĢler, “Ruhlarla
konuĢmak, din yerine geçer.” demiĢler...
“Bu beni hiç tatmîn etmedi.” diyor, Jolly… “Çünkü” diyerek ekliyor:
“Ġspritizmanın insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibâret olduğunu,
insan rûhunu hiç bir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıĢtım.”
Jolly‟nin Aklı ve Ufku Açılıyor
Ġkinci Cihân SavaĢı‟nın sona erdiği sıralarda Jolly, bir ofiste çalıĢmağa
baĢlamıĢtır. Ama hâlâ rûhundaki boĢluğu dolduramamıĢ durumda, bir din arayıĢını
sürdürmektedir.
Bir gün gazetelerin birinde bir ilân görür. Ġlânda, „Îsâ aleyhisselâmın ulûhiyyeti
hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden insanların katılacağı”
yazılıdır. Bundan sonrasını Jolly‟den dinleyelim:
“Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü, orada Îsâ aleyhisselâmın Allah‟ın oğlu
olup olmadığı münâkaĢa edilecekti. Konferansa katıldım ve orada bir Müslüman‟la
tanıĢtım.”
“Bu Müslüman, kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıkî
cevaplar verdi ki, o zamâna kadar, hiç aklıma gelmediği hâlde, Ġslâm dini ile meĢgul
olmaya karar verdim.”
“Müslümanların kutsal kitabı olan Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okumağa baĢladım. Bu
kitapta anlatılan hükümlerin, 20. yüzyıldaki birçok tanınmıĢ devlet adamlarının
beyanlarından çok daha yüksek olduğunu, büyük bir hayret ve takdir ile görüyordum.
Bu sözleri hiç bir insan söyleyemezdi.”
Jolly bundan sonra, Batı‟da Ġslâm‟ı insanların ilgisinden uzak tutmak için
yapılan karalamalara da değinerek, düĢüncelerini aktarmaya devam ediyor:
“Onun için, vaktiyle bize öğrettikleri gibi, „Ġslâm dini yalandır. Kur‟an
uydurma bir kitaptır‟ sözüne artık inanmıyordum.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri,
ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi.”
Çünkü Kur‟an Allah (CC) sözüdür. Yeri gelmiĢken, Ġslâm‟ı seçen, dünyâca ünlü
müzik kanalı MTV‟nin Alman asıllı spikeri Kristiane Backer‟ın Kur‟an hakkındaki
sözlerini aktarmadan geçemeyeceğim:
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Pakistanlı Ġmran Khan‟la evlendikten, sonra MTV‟deki iĢinden ayrılan, 43
yaĢındaki Kristiane Backer, “Kuran‟ı okuduğumda sanki Allah‟la doğrudan
konuĢuyormuĢum hissini yaĢıyordum22“ diyor.
Jolly Yardım Arayışında
Jolly bununla berâber, Müslüman olmak için, hâlâ tereddüt ediyordu...
Ġslâmiyet‟i kabul etmiĢ Ġngiliz kadınları ile görüĢtü. Onlardan yardım istedi. Ġngiliz
kadınları ona kitaplar tavsiye ettiler.
Bu kitaplar arasında Muhammed Sallallâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem ile Îsâ
Aleyhisselâm‟ı mukâyese eden, „Mohammed and Christ‟ adlı kitapla, Ġslâm dinini
îzah eden, “The Religion of Ġslâm” adlı eserler vardı. “Hıristiyanlığın Kaynakları (The
Sources of Christianity)” ismindeki diğer bir kitapta ise, Hıristiyanlık‟ta bulunan,
birçok ibâdetlerin iptidâî insanların ibâdet usullerinden alındığı ve hakîkatte Ģimdiki
Hıristiyanlığın bir, „puta tapma‟ dini olduğu, çok açık bir tarzda anlatılıyordu.
Jolly, “Kur‟ân‟ı Kerîm‟i ilk okuduğum zaman sıkıldım. Çünkü, içinde pek çok
tekrarlar vardı.” diyor. Fakat sözlerini Ģöyle sürdürüyor:
“ġunu bilmelidir ki, Kur‟ân‟ı Kerîm insana yavaĢ yavaĢ tesir ve nüfûz eden bir
kitaptır. Kur‟ân‟ı Kerîm‟i iyi anlamak ve ona bağlanmak için, onu birçok defâlar
okumak lâzımdır.”
“Ben de, okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki, her gece onu
okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus, Kur‟ân‟ı
Kerîm‟in insanlara mükemmel bir rehber oluĢuydu.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟de bir insanın anlayamayacağı tek bir Ģey yoktu.
Müslümanlar, Peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı.”
“Müslümanlarca, peygamberlerin diğer insanlardan farkı, bunların çok yüksek
akıl ve ahlâk sâhibi, günâhsız ve kusursuz olmaları idi.”
“Yoksa, onların ulûhiyet ile bir iliĢkileri yoktu. Ġslâm dini, Muhammed
Aleyhisselâm‟dan sonra artık hiçbir peygamberin gelmeyeceğini bildiriyordu.”
Muhammed Aleyhisselâm‟dan sonra artık hiçbir peygamberin gelmeyeceğine
îtiraz eden ve, “Niçin baĢka bir Peygamber gelmeyecek?” diye soran Jolly‟e Müslüman
kadınlardan birisi Ģöyle cevap verir:
“Müslümanların kutsal kitabı olan Kur‟ân‟ı Kerîm, bir insana lâzım olan bütün
iyi ahlâkı, dinî esasları, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına kavuĢturan yolu, dünyâda ve

22

Hürriyet, 10 Haziran 2009, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/11830152.asp?scr=1
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Âhiret‟te huzûr ve selâmete kavuĢmak için lâzım olan hususları insanlara
öğretmektedir.”
“Artık insanların baĢka bir rehbere, baĢka bir peygambere ihtiyaçları
kalmamıĢtır.”
Bu cevap üzerine Jolly:
“Bu sözlerin çok doğru olduğu Ģundan bellidir ki, aradan on dört asır geçtiği
hâlde, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in esasları hiç değiĢmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü
ilim seviyesine tamâmen uymaktadır.” dediği hâlde, “Fakat, ben hâlâ tereddüt
ediyordum.” demekten de kendini alamıyordu.
„Çünkü‟ diyerek tereddüdünü Ģöyle belirtiyordu:
“Aradan 14 asır geçmiĢti. Biz Ģimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acabâ, 571
senesinde doğmuĢ olan Muhammed Aleyhisselâm‟ın bildirdiği Ġslâmiyet‟in içinde
bugünkü Ģartlara uymayan tek bir nokta yok muydu?” dedikten sonra Jolly devam
ederek:
“Büyük bir titizlikle, Ġslâmiyet‟te kusurlar aramağa baĢladım. Benim rûhum
Ġslâmiyet‟e tamâmen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı
hâlde, onda hâlâ kusur arayıĢım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından
Ġslâmiyet‟in çok kusurlu, âdî, bâtıl bir din olduğu hakkında yapılan telkînlerden ileri
geliyordu.” diyor.
Jolly‟nin İslâm‟da Bulduğu Kusurlar (!)
Ġslâmiyet‟te kusurlar aramağa kalkan Jolly, „Buldum‟ diyerek, Ġslâm‟daki birkaç
kadınla evlenmeye takılır. “ĠĢte mühim bir kusuru yakalamıĢtım. Nasıl olur da, bir
erkek dört kadın ile evlenebilirdi?” diyerek söylenmeye baĢlar.
Bu durumu bir arkadaĢına sorar. ArkadaĢı bu husûsu Ģöyle açıklar ona:
“Ġslâmiyet ilk çıktığı zaman, Arabistan‟da her erkek istediği kadar kadınla
birlikte yaĢıyor ve onlara karĢı hiç bir mesûliyete sâhip değildi.”
“Ġslâm dini, kadının sosyal konumunu düzeltmek için, bir erkeğin alabileceği
kadın sayısını çok azaltmıĢ ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adâleti sağlamayı,
onlardan ayrılırsa, kendilerine tazmînat vermeyi emretmiĢtir.”
“Sonra, kimsesiz kalan kadınlar, bu sâyede bir âileye sâhip olabiliyor, o âilenin
bir ferdi gibi oluyor, bir esir muâmelesi görmüyorlardı.”
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“Ayrıca, bir erkek için dört kadın almak bir emir değildi. ġartlarını yerine
getirebilecekler için sâdece bu bir izindi.”
“ġartlarını sağlayamayanlar için, birden fazla evlenmeye izin yoktu. Bunun
içindir ki, birçok erkeğin ancak bir zevcesi vardı. Dörde kadar kadın almağa ancak
müsâmaha ediliyor, izin veriliyordu.”
“Hâlbuki, Amerika‟daki Mormonlar, her erkeği birkaç kadın almak için
zorluyorlardı.”
Bundan sonra arkadaĢı Jolly‟e Ģu soruyu yöneltir:
“Acabâ, Ġngiltere‟de Ġngiliz erkekleri tek kadınla mı yaĢar?”
Bu sorudan sonra Jolly diyor ki:
“Yüzüm kızararak îtiraf ettim ki, bugün Batılı erkekler, evlenmeden evvel, hattâ
evlendikten sonra, birçok kadınla düĢüp kalkmaktadırlar.”
“Sonra, Müslüman arkadaĢımın söylediği sözler, kocasını iĢ kazâlarında,
harbde kaybetmiĢ ve kimsesiz kalmıĢ zavallı bir genç kadının bir erkeğin himâyesine
girme ihtiyâcını hâtırlattı.”
“Ġkinci Cihân SavaĢı bittiği zaman, Ġngiliz radyosunda „Dear Sir‟ adlı
programda, bir zavallı Ġngiliz kadının Ģöyle feryât ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç
kadın Ģöyle yalvarıyordu:
„Genç bir kadınım. Kocamı harpte kaybettim. ġimdi kimsesiz kaldım.
Korunmağa ihtiyâcım var. Ġyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını
baĢımda taĢımağa râzıyım. Yeter ki, bu yalnızlıktan kurtulayım.”
“Bu da gösteriyor ki” diyor Jolly, „Ġslâm‟da çok evlilik bir ihtiyâcı karĢılamak
içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir.”
“Bu gün, aslında iĢsizlikten, fakirlikten, çok yer de kalmamıĢ gibidir. O hâlde,
bunu Ġslâm‟ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkân kalmamıĢtı.”
Buna rağmen, Hıristiyan Jolly‟nin kusur araması bitmemiĢtir:
“Günde beĢ vakit ibâdet etmek, bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar? Bu kadar
ibâdet, fazla gelmez mi?” diye sordum diyor Jolly…
ArkadaĢı gülümser ve Ģu soruyu sorar:
“Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Mûsikîye merâklı mısınız?” “Hem de
çok” diye cevap verdim.” diye cevap verir Jolly…
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BaĢka sorular da vardır tabiî:
-”Pek âlâ, her gün eksersiz yapar mısınız?”
-”Tabiî… ĠĢten eve gelir gelmez her gün hiç olmazsa iki saat piyano çalarım.”
Bunun üzerine, Müslüman kadın taĢı gediğine koyar:
“BeĢi bir arada, nihâyet yarım sâat veyâ 45 dakîka sürecek olan bir ibâdet, size
niçin çok geliyor?”
Müslüman kadının açıklaması Ģöyle devam eder:
“Siz nasıl piyano eksersizlerini yapmayınca, piyano çalma beceriniz azalırsa,
Allâhü Teâlâ‟yı düĢünmek, O‟na secde ederek lütûflarına Ģükretmeniz azaldıkça, O‟na
giden yol da uzaklaĢır.”
“Hâlbuki, her gün yapılan ibâdet, Allâhü Teâlâ‟nın doğru yolunda adım adım
ilerlemek demektir.”
Jolly, bu cevap üzerine:
“Ne kadar haklıydı!” demekten kendini alamaz ve devam eder:
“Her Müslüman‟ın, Allâhü Teâlâ‟yı çok hatırlaması, kalbine Allah sevgisini
yerleĢtirmesi gerekir. Kalp, nazargâh-ı ilâhidir. Bir eve sâhibi sokulmazsa, o eve
baĢkaları girer.”
“BeĢ vakit namaz, insanı bu felâketten kurtarmaktadır. Dünyâ iĢlerine,
dünyânın geçici zevklerine dalarak, Allâhü Teâlâ‟yı unutan insana, namaz, Rab‟bini
hatırlatmaktadır.”
Jolly, “Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıĢtı.” der ve devam
eder:
“Ben Ġslâm dinini bütün rûhum, bütün mâneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz
gibi, onu öyle ilk bakıĢta ve hiç düĢünmeksizin seçmemiĢ, aksine, onu ancak iyice
inceledikten, hattâ içinde kusur diye arayıp bulduklarımın cevaplarını aldıktan ve bu
dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman
olmuĢtum.”
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“ġimdi Müslüman olmakla Ģeref duyuyorum23.”
Taklidî Îman Ve Tahkikî Îman
Delillere dayalı olmadan sâdece anne, baba ve çevrenin telkini ile meydana
gelen îmâna taklidî îman denir. Meselâ Ġslâm toplumunda doğup büyümüĢ, bir
Müslüman‟ın îmânı, çoğu kere taklidî îman derecesindedir.
Bu basit îman, hiçbir Ģeyi Allah`tan (CC) baĢkasına dayandırmamaktan ibârettir.
Yâni taklidî îman, aklî ve mantıkî muhakeme yürütmeden; naklî, ilmî araĢtırma,
inceleme yapmadan; kesin delil, sağlam belgelere dayanmadan kabul edilen bir
inanmadır. Böyle bir îman geçerli olmakla berâber, sapık kiĢilerin telkinlerine rahatça
kanıbileceği için, aklî delillerle güçlendirilmesi gerekir.
Tahkikî îman, delillere ve araĢtırmaya dayalı bir îman Ģeklidir ve en sağlam
îman da budur. Aslında her Müslüman‟ın, böyle bir îmana, sâhip olması gerekir. Yâni
her Müslümanın neye, niçin ve nasıl inandığını bilmesi gerekmektedir.
Bununla berâber Jolly, Müslüman olmadan önce, inceleme yapmadan,”Ben
Ġslâmiyet‟in her Ģeyine olduğu gibi inandım.” deyip de Müslüman olsaydı, onun bu
îmanı da taklidî îman olurdu ve de geçerli de olurdu.
Ama o bunu yapmadı. Çünkü kafasında oluĢan Ģüpheleri yok etmek için,
araĢtırma yaptı, karĢılaĢtığı dinî emir ve yasakları, insanın fıtratı açısından, hayat, akıl,
mantık ve bilimin verileriyle karĢılaĢtırarak, delillere dayandırdı, kafasında oluĢan
Ģüphelerden kurtuldu ve böylece önce tahkikîkatını yaparak, Müslüman olduğunda
îmanı, tahkikî îmandan baĢlamıĢ oldu.
Bir îmanın geçerli olması için, kiĢinin dünyâ hayâtından ümidini kesmediği bir
sırada, yâni ölüm sarhoĢluğu basmadan evvel, baskı altında kalmadan, kendi özgür ve
hür irâdesiyle Ġslâm‟ın esaslarını kabul etmiĢ olması, îman esaslarından herhangi birini
inkar anlamına gelen tutum ve davranıĢlardan kaçınması, Allah‟ın (CC), rahmetinden
ne ümitsiz ne de emin olması, baĢka bir ifâdeyle, korku ile ümit arasında bulunması
gerekir.
Bir kimsenin, „Nasıl olsa îmanım var, bu sâyede Cennet‟e girerim‟ gibi, kesin
bir kanaat taĢıması veyâ, „Çok günahım var nasıl olsa Cehennem‟e gideceğim‟ gibi
kesin bir düĢüncede bulunması hatâlıdır. Bunlar, iki uca iliĢkin, aĢırılığa girer.

23
Anonim, Bayan MaviĢ B. Jolly (Ġngiliz), http://www.amentu.com/index.php/content/view/1193/156/,
http://www.zet10.com/dini-konular/18936-n%EEcin-musluman-oldular/sayfa2.html
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Ancak ölüm anına yakın olan bir kimsede, „Cennet‟e girme‟‟ ümîdinin fazla
olması, „af edileceği ümîdinin‟ ağır basması makbuldür. Çünkü Allah (CC), “Kulum
beni nasıl tahayyül ederse, ben onu öyle karĢılarım.” buyuruyor24 / buyurmaktadır.
Kocakarı Îmânı
Şam Ģehri, büyük bir dinî merkezlerden biriydi, orada dinî hayat canlıydı.
Âlimler geliyor, tartıĢıyorlar ve halk da bu tartıĢmaları izliyordu. Bir gün, insanların
akın akın bir yöne doğru koĢturduğunu gören, yaĢlı bir kadın meraklanmıĢ, telaĢla
koĢanlardan birine sormuĢ:
“Evlât bu telâĢ ne? Bu insanlar böyle nereye koĢturuyorlar?”
Adam acele acele giderken, bir yandan da, yaĢlı kadına cevap verir:
“Nene senin haberin yok mu? ġehre büyük bir âlim geliyormuĢ onu
karĢılamaya… Öyle büyük bir âlim ki, Allah‟ın (CC) varlığını bin bir delil ile ispat
ediyormuĢ…”
Bu cevâbı alan yaĢlı kadının, meseleyi anlayınca, merâkı hemen sona erer…
Yalnız, hızla uzaklaĢan adamın ardından, Ģunları söylemeden de kendini alamaz:
“Vah! Vah!” der… “Demek ki, adamın Allah‟ın (CC) varlığı hakkında bu kadar
Ģüphesi varmıĢ…”
YaĢlı kadının basit görünen bu sözü aslında, kökleĢmiĢ katıksız, Ģüphesiz, sâf bir
îmanın belirtisidir. YaĢlı kadının bu îmânı gibi olan kökleĢmiĢ sâf bir îmana, “Koca
karı îmânı” derler…
“Ġlim Çin‟de de
olsa alın hadisini okudum.
Ġslâm‟ın ilme verdiği önemi görünce
Müslüman oldum.”
Mr. Board-Amerikalı

24

http://www.yorumla.net/din-ve-islamiyet/529317-taklidi-iman-nedir.html
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ILICH RAMĠREZ SANCHEZ-SÂLĠM MUHAMMED NÛRĠ

Ilich Ramirez Sanchez
Ilıch Ramirez Sanchez, 1949 yılında Venezüella-Caracas‟da doğmuĢtur. Babası
Marksist bir avukat olup 1959‟da komünist partiye katılmıĢtır.
1966‟da babasıyla annesi boĢanan Ilıch Ramirez Sanchez, annesiyle birlikte
Londra‟ya taĢınmıĢtır.
Babası onun Sorbon Üniversitesi‟ne gitmesini istemiĢ ama o Moskova‟daki
Patrice Lumumba‟ya yazılmıĢtır. 1970‟te bu okuldan atılan Ilıch, bundan sonra ÜrdünAmman‟da, bir Filistin eğitim kampına katılmıĢ, 1975‟de Müslüman olmuĢ, Sâlim
Muhammed Nûri adını aldmıĢtır.25
Sâlim Muhammed Nûri daha çok „Çakal Carlos‟ olarak tanınmaktadır26.
Muhammed Nûri‟nin Eylemleri
Muhammed Nûri‟nin, kalın çizgilerle kısaca, hayâtına bakalım. Onun en ünlü
eylemi 1975 yılında, Viyana‟daki OPEC toplantısında, aralarında 10 petrol bakanının
da bulunduğu, 70 kiĢiyi rehin alması olayıdır. Bir Ġngiliz iĢ adamının öldürülmesi ve
Londra‟daki, bir Ġsrâil bankasına el bombası ile yaptığı saldırı ise, onun 1975‟li
yıllarındaki eylemleri arasındadır.
Muhammed Nûri 1980‟lerde, eylemlerini Fransa‟da yoğunlaĢtırmıĢtır. Hava
alanları, caddeler ve toplantı yerleri, hedefleri arasında bulunuyordu.
Avrupa‟daki eylemleri esnâsında, Lübnan, Yemen, Sûriye, Irak ve Libya gibi
ülkelerde saklanmıĢtır. 1980 yılından sonra Muhammed Nûri, en çok arananlar
listesine girmiĢ ve Interpol tarafından devamlı aranmıĢtır.
25
26

Anonim, O artık Salim Muhammed Nuri, http://arsiv.sabah.com.tr/2004/10/27/cp/rop107-20041017-102.html
Anonim, Çakal Karlos, http://www.polisiye.com/devam.asp?yazid=682#
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Bu sıralarda CIA tarafından düzenlenen bir suikasttan da kurtulan Muhammed
Nûri‟nin, 1982 yılında Fransa‟daki bir nükleer reaktöre yaptığı saldırı, baĢarısız
olmuĢtur.
Beyrut‟ta bir Fransız binâsı, Fransa topraklarında bir tren, Avusturya‟daki
Fransız elçiliği, Paris‟te bir lokanta, onun hedefleri arasındaydı.
1994 yılında Sudan‟da yakalanana kadar Muhammed Nûri, bir efsâne olarak
tanınır. Fransa onu 1997‟de Sudan‟da yakalayıp getirdiğinde o, dünyâ çapında bir olay
hâline gelir.
Öyle ki, mahkemesini izlemek için, Paris Adliyesi önünde saatlerce kuyrukta
beklemek gerekiyordu. Muhammed Nûri 1997 yılında, Fransız mahkemesince,
müebbet hapse mahkûm edilmiĢtir.
Hapishâneden telefonla katıldığı Fransız M6 televizyonuna:
“Hesâbıma göre, düzenlediğimiz operasyonlarda 1500‟den çok ama 2000‟den
az insan öldü. Bu soru bana daha önce de soruldu ama cevâbım aynıdır: Bu insanların
% 10‟u bile mâsum değildi.”
diyen Muhammed Nûri, Fransa‟da cezâevinde Avukatıyla evli olup, devrimci Ġslâm
kitapları yazmakla meĢguldür.
Müslüman olduktan sonra dünyâ görüĢü, topyekün değiĢmemiĢ ama kendi
deyimiyle sâdeleĢmiĢ… Meselâ oruç tutuyor ama içki de içiyormuĢ... Hayranları
arasında Usâme Bin Lâdin de önemli bir yer tutuyor27.
İslâm‟da Günah İnsanı Îmânsız Eder mi?
Burada okuyucunun aklına bir takım sorular gelebilir. Meselâ bir kimse, „Carlos
bu kadar insanın ölümüne sebep olmuĢ, suç iĢlemiĢ, “Müslüman olsa ne yazar‟.”
diyebilir. Bu tür tartıĢmalar, Ģu soruyu gündeme getiriyor:
“Ġslâm‟da iĢlenen günahlar insanı îmânsız eder mi?”
Bu sorunun cevâbını Müslüman‟ım diyen her Müslüman‟ın bilmesi gerekiyor.
Bunun için Ġslâm‟da mezheplerin görüĢlerini, “Mezhepler açısından îmân târifleri”,
ayrıntısıyla görelim.

27

Erhan, U., Salim Muhammed Nuri, http://www.onverita.com/blogs/ugur-erhan/salim-muhammed-nuri
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Ġslâm‟da, mezhepler açısından, îman konusundaki görüĢler, farklı farklıdır.
Hâricîler ve Mu‟tezile mezhebine mensup olanlara göre ġer‟î Îman, hem kalbin, hem
dilin ve hem de uzuvların fiilidir.
Bunlara göre îman sâhibi olmak için, dil ile söyleyip kalp ile tasdik ettikten
baĢka, amelî ibâdetleri de yapmak gerekir. Hâricîler, bunlardan birisinin noksan
olduğu kiĢiye, kâfir derler.
Mu‟tezile mezhebine göre bunlar, mümin ile kâfir arası fâsıklardır. Bunlar,
îman târifinin bir ucundaki, aĢırı iki uç mezheptirler.
ġâfiî mezhebi de îmânı, bu üç unsur ile târif eder fakat amel etmeyenin kâfir
olduğunu söylemez. Bunların îman târifi îmânın aslı değil, kemâlidir.
Bunlar dıĢında îman târifinin, diğer bir ucundaki, aĢırı iki mezhep daha vardır:
Kerrâmiye Mezhebi, ġer‟î Îman‟ın sâdece dil ile gerçekleĢtiğini kabul
etmiĢlerdir.
EĢ‟âri Mezhebi ise, ġer‟î Îman‟ın sâdece kalp ile gerçekleĢtiğini söyler.
Bu aĢırı mezheplerin dıĢında, orta yolu-ölçüyü tâkip eden, mezhep Hanefî
Mezhebi‟dir. Memleketimiz‟deki Müslümanların çoğunluğunun mezhep imâmı olan,
Îmâm-ı Âzam Ebû Hanife‟ye göre, îman, kalbin ve dilin fiillerinin toplamıdır.
Bununla berâber bunların her ikisi de, aynı seviyede temel değildir. Hanefî‟ye
göre kalbe âit sorumluluk, hiçbir özür kabul etmez. Bu şart, îmanın gerek Ģartıdır, yok
olduğunda küfür vukû bulur. Ayrıca dil ile ikrar da esastır.
Ama ölüme zorlayan bir zarûret ve özür karĢısında bunun, zorunluluğu düĢer. O
zaman sâdece kalbî îman yeterli olur.
Zarûret ve zorlama ortadan kalktığında ya da yok iken, gücü yettiği hâlde, dil ile
ikrârı terk eden, Allah (CC) katında da, kâfir olur. Bununla berâber, cemaatle namaz
kılmak gibi, dinin esaslarından olan bâzı ameller de, dil ile ikrar yerine geçmektedir.
Bu esaslar dâhilinde Ebû Hanife‟ye göre, tasdik huĢusunda, insanlar üç sınıfa
ayrılır. Birinci sınıfa girenler, Allah‟ı (CC) ve Allah‟tan (CC) geleni hem kalbi ve hem
de diliyle tasdik ederler ki, bunlara mü‟min denir.
Ġkinci sınıfa girenler, Allah‟ı (CC) ve Allah‟tan (CC) geleni, dilleriyle
söyleseler bile, kalpleriyle yalanlarlar ki, bunlara münâfık adı verilir. Münâfıklar
insanlar nazârında mümin, Allah (CC) nazârında kâfirdirler.
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Üçüncü sınıfa girenler, zarûret hâlinde kendilerini sakladıkları için, Allah‟ı
(CC) ve Allah‟tan (CC) gelenleri dilleriyle yalanladıkları hâlde, kalpleriyle tasdik
ederler ki, bunlar insanlar nazârında kâfir, fakat Allah (CC) nazârında mü‟mindirler.
Hiçbir engel yokken îmanlarını yalnız kalplerinde saklayanların ve onu
açıklamayanların bu îmanlarının, Allah (CC) katında, kıymetlerinin olmayacağı, Kitap
ve Sünnet‟in bir çok delilleriyle sâbittir.
Sözlük açısından, Ġslâm ile îman arasında fark yoktur. Fakat dinde Ġslâm‟sız
îman ve îmansız Ġslâm olmaz.
Bunlar yâni Ġslâm ve îman, bir kabın iç ve dıĢ yüzü ya da etkemik gibi veyâ
paranın yazıtura yüzleri gibi, birbirinden ayrılmazlar.
Ġslâm sâdece bir îman meselesi olmayıp, îman ve amellerin toplamıdır. Îman
amel demek değildir. Amelin farz oluĢuna îman etmekle, o ameli yapmak farklı
Ģeylerdir. Müslüman olan, amel ettiği için mümin değildir, îman ettiği için amel
edecektir.
Bu esasların ıĢığı altında bir kimse, ameli küçümsemeden kıymetini takdir ettiği
hâlde yapmıyorsa, o kiĢi kâfir olmaz ama günahkâr olur. Buna da dördüncü grup
dersek, bunların her birine fâsık denebilir.
Sonuç olarak Hanefî mezhebine göre, îman günahla gitmez, îtikat bozukluğu ile,
tuzak kelimelerle veyâ âidiyet28 bozulkuğu ile gider / gidebilir.
Tuzak kelimelerden kurtulmanın bir yolu da dili, ilmî düĢüncelerle, güzel
sözlere alıĢtırmaktır. Ġslâm‟da güzel sözün önemi çok büyüktür. Güzel söz sâhibi olmak
için, aĢağıda Ek I‟deki yazıyı arz ediyorum.29
Ek I
Güzel Söz Gibi Olanı Var mı?
Giriş
“Susan Kurtuldu30“
“Mü‟min dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu
değildir, kötü iĢ yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir31“.

„Güzel söz‟ ya da kötü ve çirkin söz diyoruz. Güzel sözden zarar gelmez; bunu
biliyoruz da ya Ģu kötü ve çirkin sözün ne olduğunu biliyor muyuz?
28
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
29
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? Malayâniye Ne Demeli?, Sözün Durumu “Susan Kurtuldu1”,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/G%C3%BCzel%20S%C3%B6z%20gibi%20olan%C4%B1%20Var%20m%C4%B1.htm
30
Hadis.
31
Tirmizî.
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Asıl mesele burada! Onun için günlük hayatta kulaklarımıza gelen kötü ve
çirkin sözün bâzılarına bir göz gezdirmeden önce, hemen burada, insanoğlunun zayıf
olan bir tarafını dile getirelim:
Birlikte konuĢtuklarımızın her birinin, kendimiz dıĢında kalan, insanlar
tarafından söylendiğini zannediyoruz. KonuĢtuklarımızı kulaklarımız duymuyor.
Kendimizin çoğu kere, “sütten çıkmıĢ ak kaĢık” olduğumuzu düĢünüyoruz. Fakat
gerçeğin biraz farklı olduğunu peĢin 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 belâlarından, belki böylece, kurtulma Ģansımız daha kolay
olabilir.
Günlük hayâtımızda sert ve kötü konuĢmalar, argo, kaba, küstah, nezâketsiz,
iğneli, alaylı, aĢağılayıcı sözler, mânasız 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 konuĢmalarla karĢılaĢıyoruz.
Küfretmek, sövmek, kötü ve çirkin anlamlar çağrıĢtıran sözler, doğruya ve gerçeğe
uymayan, yalanlar da, bizleri kuĢatmıĢ durumda bugün…
Hele kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iĢ olsun, lâf olsun, vakit geçsin diye,
yapılan boĢ konuĢmalar, Müslüman kardeĢlerimizle eğlenmek, onlarla yerli yersiz Ģaka
ya da karĢılıklı „ağız dalaĢı‟ yapmak, tartıĢmak, cebelleĢmek, karĢımızdakileri
güldürmek gâyesiyle, gerçeğe uymayan, lakırdılar, bilgisizce, zanlı ve kuĢkulu
konuĢmalar yapmak da, bizleri kuĢatmıĢ durumda artık…
En çok yalan söylemenin, lâf getirip götürmenin yâni koğuculuk ve gıybet
etmenin bedellerini biliyoruz. Ama bâzen kendimizi bunların tam ortasında
bulduğumuz anlar da oluyor, çoğu kere…
AlıĢveriĢlerde yalan söylemek yemin etmek, âdetâ âdet olmuĢ durumda…
KarĢımızdaki insanı yüzüne karĢı methetmek ya da önemsenmeden söylenen, gereksiz
sözler, arkadaĢlara karĢı yapılan, üzücü, utandırıcı, sıkıcı düĢük Ģakalar da az değil…
Önem
vermediklerimizden
birisi
de,
Müslüman
kardeĢlerimizi
endiĢelendirmemizden, korkutmamızdan, ürkütmemizden ya da onların yüzlerine güle
güle, alay etmelerimizden veyâ muziplikler yaparak onları güç durumlara düĢürmekten
de, büyük zevk duyuĢlarımız oluyor, çoğu kere...
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Tüm bu durumlar ve bunlarla ilgili sözler, dev dev günahlar üretiyor. Önce
bunun bilincinde olmamız gerek... Her birini ayrı ayrı tanımak, her biri için, korunma
tedbirlerini almak, Ģüphesiz, iĢin baĢlangıcını oluĢturur / oluĢturmaktadır.
Çünkü tanınmayan düĢmanla nasıl mücâdele edilebilir? Bilmek de yetmiyor,
biliyorsunuz! Bunlardan kurtulmaya azmetmek ve çalıĢmak da gerekir!
Ġnsanın, sözü, sözlerinin Ģiddeti, titreĢimi, tonu, nezâket ve kabalık derecesine
paralel olarak, yüz hatları, jest ve mimikleri, kısacası, söz, yüz ve bunlar doğrultusunda
oluĢan vücut dili, kalbindeki niyeti; istek, baĢ olma, makam, prestij ve îtibar elde
etmeye yönelik duyguları, yâni dünyâ sevgisinin dürtüleri, dıĢa yansıyan tezâhürleri ve
kısaca niyet ve istekleri, onun birer resmi gibidir. “Söylenen her söz, içinden çıktığı
kalbin kılığını üzerinde taĢır.” diyor, Atâullah Ġskenderî…
KiĢiler, söyledikleri gibi olmaz ya da oldukları gibi konuĢmazlarsa, kendilerini
hemen ele verirler. KarĢılarındaki insanların bu hâllerini 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 vermektedir. Bir de çirkin söz olursa bu da, iĢin tuzu ve biberi
olmaktadır. Onun için hep mütevâzı, alçak gönüllülük ve mahviyet tavsiye edilmiĢtir.
Kalp bu doğrultuda kurulursa, söz ve vücut dili kısa zamanda buna uyar, çünkü…
Kalbi ile uyumlu olmayan yüz, söz ve vücut dili, karĢısındaki insanı periĢan
eder. Hele hele vücut diline, kötü söz, yüz hatları, anlam olarak da aynen uymuĢsa bu
davranıĢ , karĢısındaki 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… “Ne yumruktan, ne kırbaçtan iz
kalır, insan ölür, arkasından iz kalır.” diyor, Yusuf Has Hacip…
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi oranında insanların birbirlerine
yabancılaĢması da, hızla artmaktadır. Bunun en belirgin örneğini, insanların
birbirlerini sert sözlerle üzmelerinde görüyoruz.
Bir de bozuk bir Türkçe ile konuĢuluyorsa… Meselâ „Argo‟ kullanılıyorsa,
bakıyorsun ki bir müddet sonra, aynı hastalık, farkında olmadan, sana da bulaĢmıĢ…
“Üzüm üzüme baka baka karır” dedikleri gibi…
ġu TV‟lerdeki programların %99‟u bizlere, kabalığı, küstahlığı, nezâketsizliği,
birbirimizi kırmayı, dil ile yaralamanın en ince noktalarını öğretiyor.
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GeçmiĢimizi, inceliğini, nezâketini, insanlığını, güzel ve tatlı konuĢmayı biraz
bilmesek, insanlığın târih boyunca, mücâdele ede ede, ancak 20. ve veyâ 21. yüzyılda,
insan hayâtının dil konusunda bu seviyeye geldiğini zannedeceğiz.
40 ve 30‟un altında olanların, meselâ eski güzel Ġstanbul lisanın gittikçe
kabalaĢmakta olduğundan bile, haberleri yok…
Çocuklar da aynı biçimde yetiĢmiyor mu, bugün? Kâtillere ve kabalıklara
imrenerek, artık öğretmenlerini dövenlere, tartaklayanlara, hocalarını bıçaklayanlara
ya da bunları örnek alarak, genç yaĢlarında, kâtil olanlara sık sık rastlamıyor muyuz?
Sözler kalpten çıkarsa kalbe kadar
ulaĢır, ağızdan çıkarsa kulaktan öteye gidemez.
Arap Atasözü

Bilimdeki „entropi‟ kavramı, her geçen sâniye nasıl daha fazla bozulmayı iĢâret
ediyorsa, insanlık ölçülerindeki dil de, benzer Ģekilde, bir yozlaĢmaya 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,
“aĢağılamamız ve aĢağılanmamız”, yaralanmamız oluyor. Bilmiyoruz ki lisanımızı,
konuĢmalarımızı düzeltirsek, çok daha güzel Ģeyleri, peĢin olarak elde edecek ve daha
güzel Ģeylerle karĢılaĢacağız.
Dil bir milletin aynası olduğu gibi, kiĢilerin de bir insanlık kıstasıdır. Söz
insanın cevherini gösterir: Az sözle çok Ģey anlatmak, akıllı insanların harcıdır.
Ahmaklar çok konuĢurlar fakat bir Ģey anlatamazlar. Gevezeler, zamanlarını israf
ederler; konuĢmaktan 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 yoksulu 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?
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Çünkü Allah (CC), haksızlığa uğrayan mazlumların dıĢında kalanlar tarafından
dile getirilen, çirkin sözlerden hoĢlanmıyor32. Güzel bir söz, ardından baĢa kakılan bir
sadakadan daha hayırlıdır33.
Bunun için konuĢan bir insan, dâimâ olumlu, yumuĢak34,35 ve etkili olarak,
konuĢmalıdır36. Böyle davrananlar çoğaldıkça bir de görürsün ki, bir müddet sonra, her
tarafta doğruluk, dürüstlük filizleri çoğalmıĢ… Çünkü, insanlar, güzel Ģeyleri daha çok
örnek almaya yatkındırlar. Thoreau‟nun dediği gibi: “Doğruyu konuĢmak için iki kiĢi
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 „Ģekerim‟; 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?
“Güzel bir söz, kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir37.”
“Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde
gider bir topluluk bulunsun! ĠĢte arzûlarına erecek olanlar, onlardır38.”
Mahatama Gandhi diyor ki:
“Söylediklerinize
dikkat
ediniz;
çünkü,
düĢüncelere
dönüĢüyor...
DüĢüncelerinize dikkat ediniz; çünkü onlar duygularınıza dönüĢüyor... Duygularınıza
dikkat ediniz; çünkü onlar, davranıĢlarınıza dönüĢüyor... DavranıĢlarınıza dikkat
ediniz; çünkü onlar alıĢkanlıklarınıza dönüĢüyor... AlıĢkanlıklarınıza dikkat ediniz;
çünkü onlar, değerlerinize dönüĢüyor... Değerlerinize dikkat ediniz; çünkü, onlar
karakterinize dönüĢüyor... Karakterinize dikkat ediniz; çünkü onlar, kaderinize
dönüĢüyor...”

Nîsâ Sûresi, âyet 148: “Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dıĢında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. ġüphesiz
Allah, hakkıyla iĢitendir, hakkıyla bilendir.”
33
Bakara Sûresi, âyet 263: ”Güzel bir söz ve bağıĢlama, peĢinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır.”
34
İsrâ Sûresi, âyet 28: “Eğer Rab‟binden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman
onlara yumuĢak bir söz söyle!”
35
Tâ Hâ Sûresi, âyet 44:"Ona yumuĢak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yâhut korkar."
36
Nîsâ Sûresi, âyet 63: “Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle!”
37
Ġbrâhim Sûresi, âyet 24.
38
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
32
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Mahatama Gandhi demek istiyor ki, kaderinizi, âdetâ ağzınızdan çıkan sözlerle
siz örerek, vücûda getiriyorsunuz. Çünkü güzellikler güzellikleri, kötülükler de
kötülükleri tetikler ya da üretir.
Bu sözün gerçekliği, bugün deneysel olarak ispat edilmiĢtir [9]. Bu bilimin
sonuçlarına göre, baĢkaları hakkında yürütülen kötü düĢünceler, dönüp dolaĢıp yalın
olarak, iyi ve güzel düĢünceler ise katlanarak, bunları düĢünen insanın kendisine
dönmektedir.
Bilimsel olarak dillendirilen bu sonuçların, 1400 yıl önce sevgili Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz tarafından, birer hadis olarak nakledildiğini, dinî 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” 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 hâlde,
sözün en güzel târifinin Kur‟an tarafından verildiğini daha yeni öğrendim. “Kur‟an‟ı
okumuyoruz ki!” diyerek, kendi kendime, öz eleĢtiri yaptım ama neye yarar ki, bu kadar
ömür geçtikten sonra…
Çünkü, gerçeklere, güzelliklere susamıĢ insanlar olarak, güzellikleri hepimiz
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[10].“
Sözün önem, kıymet ve bereketi, ancak bu kadar anlatılabilirdi! Ġnsanları,
konuĢanları ve konuĢmalarını yara-tan Allah (CC), güzel söz söylemeyi böyle târif
etmekle, 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,
etrâfına sonsuz güzellikler ve menfaatler yaymaktadır.
Yüce Allah‟ın (CC) taktir ettiği güzellikler, 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 gök yüzüne yükseltmektedir. ĠĢte yüce Allah
(CC) bu taktirini:
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“Güzel kelimeler, ancak O‟na yükselir, onu da iyi iĢ (amel) yükseltir39.“ âyeti
ile bize bildirmektedir.
Demek ki güzel konuĢmalar, güzel sözler, Allah‟a (C C), yükselen, iyi iĢleri
doğurmaktadır. Ġyi iĢlerin Allah‟a (CC) yükselmesi, O‟nun hoĢnutluğuna ve mükâfatına
sebep olması içindir [12].
Güzel konuĢmanın, güzel sözün ve bunların mükafatı varsa, bunların zıtlarını
da düĢünmek zorundayız. Buradan Ģu sonucu çıkarıyoruz ki, çirkin, kırıcı söz ve kötü
konuĢmaların sâhibine, günah ve yük olmaktan baĢka hiçbir faydası yoktur.
Kötü Sözün Durumu Nedir?
Her kiĢiye kulak ver fakat pek azına sesini ver.
Shakespeare

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 koparılmıĢ, kökü olmayan kötü bir ağaç
gibidir40.
Kökü olmayan kötü bir ağacın hiç meyve verdiği görülmüĢ müdür? Böyle bir
kütük, sâhibinin bahçesini iĢgal 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 birer ürünüdürler, sâhibini erittiği gibi,
karĢısındakine de zarar verir41. 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 dörtlükte Ģöyle dile getirmiĢtir:
Lass dich nur in keiner Zeit
Zum Widerspruch verleiten
Weise fallen in Unwissenheit,
Wenn sie mit Unwissenden streiten.
Fâtır Sûresi, âyet 10
Ġbrâhim Sûresi, âyet 26.
41
Zilzal Sûresi, âyet 8: “Her kim de zerre kadar bir kötülük islerse onu görecektir.”
39
40
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Muhalefet yapmak için
ġeytana aldanma!
Câhillerle tartıĢırken,
Âlimler bile cehâlete kapılır.”

Mahatama Gandhi, “Çalıda gül bitmez... Câhile söz yetmez!” diyor. Elmalılı
da,”Belâ dile dayalıdır. Ağızdan çıkan baĢa gelir42.” diyor. Bu yüzdendir ki, onun Ģu
sözleri bir duâ olarak kayda geçmiĢtir:
“Allah‟ım senden cenneti ve ona yaklaĢtıran sözü ve iĢi dilerim, ateĢten ve ona
yaklaĢtıran söz ve iĢten de sana sığınırım43.”
Güzel ve Kötü Sözün Tesirleri
Goethe, “Sözler Ģâirin silâhlarıdır” demiĢ… Yûnus da güzel söylemiĢ: “Söz ola
kese savaĢı, söz ola kestire baĢı / Söz ola ağılı aĢı, bal ile yağ ede bir söz” diye…
Nitekim Mevlânâ, “Ġnce sözler keskin kılıca benzer. Kalkanın yoksa geri dur” demiyor
mu?
Söz deyip de hafife alıp geçmemeli! Söz keskin bir kılıç gibi etkilidir. Yerinde
söylenmiĢ 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, güzel iĢler ardı
ardına ortaya çıkar. Kötü sözün tetiklemeleri de iĢler, ardı ardına kötülükleri doğurur,
kötülükleri çağrıĢtırır.
Bu nedenledir ki, yaĢantılarımızı ilâhî ölçülere göre sürdürmemizi emreden,
Yüce Allah (CC), çevremizde dost kazanmamızın sırrını Ģöyle açıklıyor:
“(Ġnsanları) Allah‟a çağıran, iyi iĢ yapan ve „ben Müslümanlardanım‟ diyenden
daha güzel sözlü kim olabilir? Ġyilikle kötülük bir olmaz. (Sen, kötülüğü) en güzel olan
Ģeyle sav; o zaman (bakarsın ki) seninle arasında düĢmanlık olan kimse, sanki sıcak bir
dost oluvermiĢtir44“.
Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 4, sayfa 68
Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 4, sayfa 65.
44
Fussilet Sûresi, âyet 33, 34.
42
43
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Sözlerin en güzelinin, insanları Hak‟ka (hak‟ka), doğruya, olgunluğa, insanca
yaĢamaya sevkeden, Allah‟ın (C C) kelâmı olduğundan Ģüphe mi ediyorsunuz?
“Allah sözün en gözelini, ikizli (uyumlu ve ahenkli) bir kitap olarak indirdi45.”
Son yıllarda yozlaĢtırılan dilimizin negatif etkileri insanlarımızı argo konuĢan
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 konuĢma daha iyi!”
Hz. Ali, „KiĢi dilinin altında saklıdır; konuĢtukça kiĢiliğinden neler kaybettiğini
görürsünüz.‟ diyor. „Atıyorum‟ diyen bir insan bu kaba ve çirkin kelimeyle, kiĢiliğinden
de neler attığını bir düĢününüz!
Lisan Yozlaşınca Ne Oluyor?
“Aklı kıt olan dilini tutamaz.”
Chaucer

Lisan yozlaĢınca, kiĢilikler kabalaĢmakta, fikirler bozulmakta ve kavramlar
karıĢmaktadır. Kavramların karıĢıklığı oranında, insanlar arasında anlaĢmazlıkların,
bunların sonunda da, itiĢip kakıĢmaların artması, beklenen bir neticedir. Böyle bir
durum, yukarıdaki âyetler çerçevesinde, belâ ve musîbetlerin dâvetçisidir.
Memleketimizde bu kaba tartıĢmaların, nezâketsizliklerin az olduğunu
söyleyebilir miyiz? Nitekim, memleketimiz‟in yüzünün hiç güldürülmediğine de Ģâhit
değil miyiz?
Bir âyet aklıma geldi46, meal olarak diyor ki: “Allah (CC), hiç kullarına zulüm
eder mi? Kullar kendi kendilerine zulmederler.” Ġnternette gözüme iliĢmiĢti, bir söz de
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.
Zümer Sûresi, âyet 23.
Yunus Sûresi, âyet 44: “ġurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmet-mez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine
zulmedip duruyorlar.”
45
46
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Doğru sözlü insanlara Allah (CC), her zaman yardım eder, onların iĢlerini toplu
kılar, hattâ günahlarını bile bağıĢlar47. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Tehlikeli de olsa doğruluğa sarılınız. Muhakkak ki kurtuluĢ doğruluktadır48“
buyurmuĢlardır. Hz. Ali (RA) da, “Her zaman doğru konuĢun; çünkü o kurtarıcıdır.”
Demiyor mu?
O hâlde bize düĢen ne olmalı? Güzel güzel konuĢma ve sözlerimizle, arĢa kadar
yükselen, ağaçlarda yeniden ol-gunlaĢan meyveleri toplamak… Allah (CC) böyle
istiyor. Akıllı olmalı da, hayattaki sermâyemizi boĢa harcamamalı!
Hayattaki Sermâye
BoĢ vakit ve sıhhat, fırsat, ganîmet ve sermâyedir. Faydalı iĢ yapmadan vakit
geçirmek, vakti öldürmek, ömrü ve sıhhati boĢ yere harcamaktır. Dünyâda yapılan her
iĢin, her nefesin hesâbı, Kıyâmet‟te muhakkak sorulacaktır. Hadis-i Ģerifte
buyurulmuĢtur ki:
“Kıyâmette, herkes ömrünü ve gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden
kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya
çekilecektir49.”
Ömür, ilim, mal ve beden, Allâhü Teâlâ‟nın bizlere verdiği, birer sermâyedir.
Bu sermâyeyi, Allah‟ın (CC) bildirdiği yerlerde, harcamalıdır. Bu insanın kendi
elindedir. Epiktetos:
“Allah bütün insanları mesut olmaları için yaratmıĢtır, bedbaht oluyorlarsa
kendi hatâları yüzünden oluyorlar.” diyor.
Vakit geçtikten sonra piĢmanlığın faydası olmaz. Onun için gençliğin, malın,
sağlığın kıymetini bilmeli, dünyâda Âhireti kazanacak iĢler yapılmalıdır!
Goethe‟nin dediği gibi, “Kimse bizi aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi
aldatırız.” Hadiste Ģöyle denmektedir:
“BeĢ Ģeyden önce beĢ Ģeyin kıymetini bil! Ġhtiyarlıktan önce gençliğin,
hastalıktan önce sağlığın, meĢgûliyetten önce boĢ vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve
ölümden önce hayâtın kıymetini bil!50“
47
Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey iman edenler! Allah'a karĢı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin
iĢlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir baĢarıya ulaĢmıĢtır.”
48
Ġbn-i Ebi Dünyâ.
49
Tirmizî.
50
Ebû Nuaym.
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Dolayısıyla, diğer bir hadiste Ģöyle deniyor:
“Ġki büyük sermâye ziyâna uğratılmaktadır: Sıhhat ve boĢ zaman…”
En önemlilerden bir tânesi olarak, malayâninin bu kıymetli sermâyemizi yok
etmek için, pusuda beklediğinden de habersiz olmayalım!
Malayâni-Boş Söz
Kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iĢ olsun, lâf olsun, vakit geçsin diye,
yapılan boĢ konuĢmalar ve faydasız iĢ ve oyunlara malayâni denir.
BaĢka bir ifâdeyle malayâni, faydasız iĢ, oyun ve sözlerle, ömrün, sıhhat ve
zamânın, boĢa 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, Ģeytan baĢka bir
yöntemi kullanmakta, böylece insanı sevk edebilmektedir.
Nefis ve Ģeytanın bu ortak arzûsuna uyan insan, boĢ konuĢmaları saatlerce
dinlemekten, kardeĢleriyle eğlenip alay etmekten, yerli yersiz ĢakalaĢmaktan ya da
karĢılıklı „ağız dalaĢı‟ yapmaktan zevk alır.
Malayâni‟nin Faturası Ağırdır
Ġmâm-ı Gazâli, “Çok konuĢan 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 boĢ yere harcanması yüzünden, büyük bir
sermâyeyi yok etmektedir. Böyle bir sermâyenin yok edilmesi, bakınız nelere mal
olmaktadır:
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Basit insanlar vardır. Bunlar, konuĢarak dikkat çekmeyi, böylece vakit geçirip
eğlenmeyi seçmiĢlerdir; hayatlarını boĢa geçirdiklerini bilmezler, Âhiret‟lerini yok
ederler51.
“Malayâni ile meĢgul olanın hatâsı, günahı çok olur.” “Kıyâmet günü günâhı
en çok olan malayâni konuĢandır52.”
Mektûbat-ı Rabbâni‟de söz edilen bir hadiste buyurulmuĢtur ki:
“Bir kimsenin boĢ Ģeylerle 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 konuĢurdu53.“ 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 konuĢurdu54.”
Kötü Sözlün Bedeli
Bâzı insanların iĢi-gücü gevezeliktir. Çeneleri oldukça kuvvetli olan, böyle
kiĢiler, herkesle münâkaĢaya ve münâzaraya girerler. Gevezelik sanâtı olan kimseler
yerlerini, zamanlarını ve mekânlarını dahî hesap etmeden, dâimâ konuĢurlar.
Bu konuĢmalarının pek çoğu, malayâni cinsinden olup, hiç kimseye en ufak
yarar sağlamaz; ancak kiĢinin günah hânesinin kabarmasına, vebâlinin büyümesine
sebep olur.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Tirmizî‟de geçen, bir mübârek sözlerinde:

51
Lokman Sûresi, âyet 6: “Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilmeyerek Allah yolundan saptırmak ve onu alaya
almak için laf eğlencesi satın alırlar, iĢte bunlara alçaltıcı bir azap vardır.”
52
Ebû Nasr.
53
Tirmizî.
54
Ġbni Ebiddünyâ.
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“Hidâyet üzere olan bir topluluk tartıĢmaya girmeden dalâlete (bâtıla)
yönelmeye düĢmez.” buyurmuĢlardır. (Bu söz karĢısında Türkiyemiz‟deki tartıĢmaların
hayırla bitmesini temenni ediyorum.)
Onun için bir insan her durumda, konuĢmasını ayarlaması gerekir. Dillerine
gereği gibi sâhip olmasını bilen insanların Dünyâ ve Âhiret hayâtı mâmur olur.
Ġnsanların çoğu bugün, tartıĢma hastalığına yakalanmıĢlardır. Öyle ki özellikle
her dinî meseleyi, TV‟lerde tartıĢarak, çözeceklerini sananlar yanılmaktadırlar.
Hiçbir dinî mesele TV‟lerde, câhil insanların tartıĢmalarıyla çözülemez.
TartıĢılan meselelerin, konuların uzmanlarınca, inceleme ve araĢtırılması esastır.
Allâhü Teâlâ Yüce Kur‟an‟ın‟da:
“ĠĢte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan Ģeyde tartıĢtınız, ama
hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartıĢıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler
bilmezsiniz.55“ diyerek bizleri bilgiye yönlendirip uyarmaktadır.
ġimdi bir düĢününüz ve gözünüzün önüne getiriniz, son yıllarda çeĢitli TV
kanallarında, önemli dinî konuların, bir “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 dinî konuların birinde tartıĢırken Resûlüllah (SA V) çıkageldi. O güne
kadar görülmediği tarzda öfkelendi ve bizi azarlayarak Ģöyle dedi:
„Ey Ümmet-i Muhammed! YavaĢ olun ve kendinize gelin! Sizden önceki
ümmetleri bu gibi boĢ tartıĢmaları yok etmiĢtir.”
“TartıĢmayı terk edin! TartıĢmayın!”
“Çünkü, tartıĢmanın zararları açık ve kesindir. TartıĢmayın!”
“Çünkü, kiĢiye kötülük olarak tartıĢmacı olması yeter. TartıĢmayın!”
Çünkü, tartıĢan kimseye kıyâmet gününde Ģefaat etmem! TartıĢmayın!”

“Ben tartıĢmayanlara, biri köĢede, biri ortada ve biri de en yüksekte olmak
üzere Cennet‟te üç köĢk vermeyi üzerime alıyorum.”
55

Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 66.
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“Bunların en yükseği haklı olduğu hâlde tartıĢmayı terk eden içindir.
TartıĢmayın!”
“Çünkü, putlara tapmaktan sonra Rab‟bimin beni nehyettiği ilk Ģey
tartıĢmadır56„.
Yerinde kullanılmayan dilin ve konuĢmanın felâket-lerini iĢte bir düĢününüz!
“Veyl (ateĢ) olsun (insanları arkalarından çekiĢtiren) her ayıplayıcıya!”
“Yüzlerine karĢı dil uzatıcıya ki; bir çok mal toplamıĢ ve onu sayıp
durmaktadır.”
“Sanıyor ki onun malı kendisini (dünyâda) ebedileĢtirecektir. Hayır (Malı onu
kurtaramaz)!”
“Muhakkak ki o ateĢe atılacaktır57.“
Diline sâhip olan selâmete kavuĢur. Ölçüyü kaçıranlar, hem geçici olan
Dünyâ‟da, 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 (AS) ile Hârun (AS)‟a Allah‟ın
(CC), “Firavun‟a gidin; çünkü o, pek azıttı. Varın da ona yumuĢak dille söyleyin; belki
dinler veyâ korkar58“
emrini vererek, kâfire bile yapılan, tebliğin yumuĢak ve güzel söz ile yapılması
gereğini ifâde etmesi insanları, Hakk‟a, doğruya, olgunluğa, insanca yaĢamaya, sevk
etmek için, güzel sözlerin önemine iĢâret etmektedir.
Bu yumuĢaklığın en güzelini Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟de görmekteyiz.
Yahûdi‟lerden bir grup Hz. Peygamber (SAV)‟e gelerek, güya selâm
veriyorlarmıĢ edâsıyla, sezdirmeden, “Essâmu Aleyküm=Ölüm üzerinize olsun”
dediklerinde, orada bulunan Hz. ÂiĢe (RAh), vâlidemiz dayanamayarak:

Taberânî.
Hümeze Sûresi, âyet 1-4.
Tâhâ Sûresi, âyet 43-44.

RAh kısaltması, “Radiyallâhü Anha-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
56
57
58
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“Ölüm sizin üzerinize olsun! Allah size lânet etsin! Allah size gazap etsin!” diye
çıkıĢınca, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, sâkin bir tavırla, aynısı sizin üzerinize olsun
anlamında, „Ve aleyküm!‟ diyerek cevap vermiĢ, sonra da, Hz. ÂiĢe (RAh) vâlidemize
dönerek:
“YavaĢ ol ÂiĢe! YumuĢak 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 çarĢılarda bağırıp
çağıranı Allah sevmez!” buyurduğunu nakletmektedir.
Kaynakların bildirdiğine göre, Müslümanın, elinden ve dilinden zarar
görülmeyen insan olduğunu; baĢkalarına dil uzatmanın, lânet etmenin, kötü iĢ
yapmanın ve kötü söz söylemenin, Müslüman‟a yakıĢmayacağını, mü‟minin en düĢük
ahlâklısının, kötü sözlü olanı olduğunu, bırakınız Müslüman‟ı, kâfirlere bile, lânet
edilmemesi gerektiğini; Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in lânet edici olarak
gönderilmediğini; ancak rahmet olarak gönderildiğini59 biliyoruz.
Allahü Teâlâ Kur‟an‟da bir toplumun, diğerini ayıplamamasını, kusurlarını
araĢtırmamasını, aleyhinde iftirâ ve gıybette bulunmamasını emretmektedir60.
Bu konuda Hz. Peygamber‟den Ģu hadis nakledilmiĢtir: “Mümin dil uzatıcı
değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iĢ yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir61.”
Ġbn-i Abbas‟tan rivâyet edildiğine göre; Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
zamanında iki insan, arasında birbirlerine karĢılıklı olarak sövmüĢler:
Ġlkin bunlardan biri sövmüĢ, diğeri susmuĢ… Peygamberimiz (SAV) de orada
oturuyormuĢ. Sonra diğeri aynı sözle karĢılık verince, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, kalkmıĢ ve o meclisten dıĢarıya çıkmıĢtır.
Peygamberimiz, (SAV), Efendimiz‟e „Niçin kalktın?‟ diye sorulunca, “Melekler
kalktı, ben de onlarla berâber kalktım. Bu sövülen, sükût ettiği sırada, melekler buna

Enbiyâ Sûresi, âyet 107: “Seni sâdece bütün kâinata rahmet olarak göndermiĢizdir.”
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 atıĢmayın! Îmandan sonra fâsıklık ne kötü isimdir! Her kim de tevbe etmezse, iste onlar
kendilerine zulmedenlerdir. Ey îman edenler, zannın bir çoğundan çekinin, çünkü zannın bâzısı günahtır. Birbirinizin kusurunu
araĢtırmayın, kiminiz kiminizi arkasından çekiĢtirmesin! Sizden biriniz kardeĢinin ölü hâlindeki etini yemek ister mi hiç? Demek
tiksindiniz! O halde Allah' tan korkun! Çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir. Çok bağıĢlayıcıdır.”
61
Tirmizî.
59
60
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sövene, sözü geri çeviriyorlardı. Ne zaman ki, bu adam, sövenin sözünü geri çevirdi,
melekler kalktı, gitti” buyurmuĢlardır62
Sövmenin ve koğuculuk yapmanın faturaları ağırdır:
“Sövülen iki kimsenin söyledikleri sözün günâhı; sövülen hudûdu aĢmadıkça, ilk
söze baĢlayan üzerinedir63“. “Müslüman‟a sövmek fâsıklıktır64“. “Size, kötü
olanlarınızı haber vereyim mi; koğuculukla dolaĢıp insanlar arasını bozan ve temiz
kimselere ayıp isnat edenlerdir65“.
Dil münâfıklığın da sebebi ve 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, konuĢunca yalan söyler, söz verince
sözünde durmaz. Husûmet edince, kıskanınca haddi aĢar.”

Yalan ve Doğruluk
“YanlıĢ anlayanlar tarafından söylenen bir
doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.”
William James

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Roma imparatoru Heraklius‟u Ġslâm‟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
geçer66:
“-O‟na en çok uyanlar kimlerdir, zenginler mi, fakirler mi?”
“-Fakirler.”
“-Hiç O‟na inananlardan dönenler oldu mu?”
“-ġimdiye kadar hayır.”
“-Artıyorlar mı, eksiliyorlar mı?”
“-Her geçen gün biraz daha artıp çoğalıyorlar.”
“-Hayâtında hiç yalan söylediğini duydunuz mu?”
“-Hayır, O‟nu hiçbirimiz yalan söylerken duymadık.”
Nesâî.
Müslim.
64
Nesâî.
65
Ġhyâ.
66
Ġslâm Târihi.
62
63
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Bu cevaplardan çok etkilenen Heraklius Ģöyle der:
“Bir insanın bunca zaman, insanlara yalan söylemekten kaçınıp da Allah‟a
karĢı yalan söylemesi düĢünülemez.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Her duyduğunu nakletmesi kiĢiye yalan
olarak yeter.67“ 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...68“ buyurmuĢlardır.
Bunları yapanlar ne derece Müslümandırlar? Çünkü, bu konularda, Yüce Allah‟ın (CC)
ve Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in ciddî uyarıları vardır:
“Ġnsanları güldürmek gâyesiyle yalan konuĢana yazıklar olsun, yazıklar olsun,
yazıklar olsun!69 “
“Yalanı ancak Allah‟ın âyetlerine inanmayanlar uydururlar, iftirâ ederler; iĢte
onlar, yalancıların tâ kendileridirler.70“
“Kahrolsun, o „zan ve tahminle yalan söyleyenlere‟, ki onlar, „bilgisizliğin
kuĢatması‟ içinde habersizdirler71“
“ĠĢte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan Ģeyde tartıĢtınız, ama
hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartıĢıpduruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler
bil-mezsiniz.72“
Çehov:
“Yalan kadar insanı alçaltan bir Ģey yoktur” diyor.
Yalan söylemenin zıddı doğruluktur. Her ikisi de zâhirde dilin iĢidir (amelidir).
Yalan ne kadar fenâ ise, doğruluk da, o kadar yüksek bir meziyettir. Mark Twain:
Müslim, Mukaddime 5.
Ahmed b. Hanbel, 5/252.
69
Tirmizî.
70
Nahl sûresi, âyet 105.
71
Zâriyat Sûresi, 10-11.
72
(Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 66.
67
68
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“Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.” diyor.
Doğruda da yalanda da hükmedici Allah‟tır (CC):
“Eğer âdalet üzerine hüküm vermekten, Ģâhitlik ederken doğru söylemekten
dilinizi bükerseniz veyâ yüz çevirirseniz Ģüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan
haberdardır73“.
Bunun için, “Ey îman edenler! Allah‟tan korkunuz. Doğruyu söyleyiniz ki, sizin
amellerinizi bu sâyede düzeltsin, günahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah ve Resûlüne îtaat
ederse büyük bir kurtuluĢa nâil olur.74“
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yalan ve doğruluk üzerinde Ģiddetle
durmuĢlardır:
“Zandan sakınınız! Çünkü o konuĢmada en büyük yalandır75.”
“Sana kuĢku vereni bırak, kuĢku vermeyene sarıl! Doğruluk kalp huzûru, yalan
ise Ģüphedir76.”
“Yalanın her çeĢidi günahtır...77“
“Ġçinde kuĢku uyaran Ģeyleri bırak, terk et! Doğruluk insanın içinde itmi‟nan
hâsıl eder. Yalana gelince burkuntudur, bulantıdır78“.
“Dâimâ doğruluğu araĢtırın; doğrulukta helâkinizi görseniz bile… Ancak,
muhakkak ki, doğrulukta sizin kur-tuluĢunuz vardır79.”
“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birr‟e (Allah‟ı râzı edecek iyiliğe), o
da sizi Cennet‟e götürür. KiĢi doğru olur ve dâimâ doğruyu araĢtırırsa, Allah katında
sıddîklardan yazılır. Yalandan sakının!”
“Yalan insanı günâha, o da Cehennem‟e götürür. KiĢi durmadan yalan söyler
ve yalanı araĢtırırsa, Allah katında yalancılardan yazılır80.”
Nisa Sûresi, âyet 135.
Ahzâb Sûresi, âyet, 70-71.
75
Buhâri.
76
Tirmizî, Sıfâtül-Kıyâme.
77
Tirmizî.
78
Tirmizî.
79
Kenzü‟l-Ummal, 3/344.

Birr, Allâhü Teâlân‟ın emirlerine uymaktır. Birr, önek /erdemli davranıĢlara da denir.
80
Buharî (Edeb), 69.
73
74
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“KiĢi 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 kardeĢinin haysiyetini, ırz ve nâmusunu, onu çekiĢtirenlere karĢı
korursa Allah da onu Kıyâmet gününde korur81.”
“Müslüman kardeĢin sana güvenip doğru konuĢtuğu hâlde, ona yalan
konuĢman ne büyük hıyânettir82.”
“Bana altı Ģey hakkında söz verin, ben de size Cennet‟i söz vereyim.
KonuĢtuğunuz zaman doğru konuĢun, söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin, emânete
hıyânetlik yapmayın, apıĢ aranızı koruyun, gözlerinizi harama kapayın, ellerinizi
haramdan uzak tutun83.”
“Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki Ģeyler husûsunda garanti verirse, ben de
ona Cennet husûsunda garanti veririm84.”

“Doğruluk insanı Allah‟ı râzı edecek iyiliğe götürür. Ġyilik de insanı Cennet‟e
götürür. KiĢi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah indinde sıddîk (doğru
olan) sözlü diye kaydedilir.”
“Yalan da kiĢiyi haddi aĢmaya götürür. Haddi aĢmak da ateĢe, Cehennem‟e
götürür. KiĢi yalan söyler ve yalanı araĢtırır da sonunda Allah‟ın indinde yalancı diye
kaydedilir85.”
“ġüphesiz ki, sözde ve iĢte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. Ġyilik de
Cennet‟e iletir. KiĢi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru olan) diye
kaydedilir.”
“Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûra) sürükler. Fucûr da Cehennem‟e götürür.
KiĢi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır86.”
“Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taĢımaya 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 kaydedilir87.”
Tirmizî.
Buharî.
83
Müsned, 5/323.
84
Buharî (Rikak) 23,Tirmizî (Zühd) 61.
85
Buharî (Edeb) 69; Müslim (Birr) 102-103.
86
Buharî (Edeb) 69; Müslim (Bir) 103-105; Ebû Dâvud (Edeb) 80; Tirmizi (Bir) 46.
87
Muvatta (Kelâm) 18.
81
82
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“Yalan insanları yavaĢ yavaĢ iki yüzlülüğe ve münâfıklığa götürür.” “Tehlikeli
de olsa doğruluğa sarılınız. Muhakkak ki kurtuluĢ doğruluktadır88.”
“Ġnsan yalan konuĢtuğu zaman çıkaracağı kötü kokudan dolayı melek ondan bir
mil uzaklaĢır89.”
Bu kötü kokunun, Allah‟ın (CC) sevgili kullarını da, rahatsız ettiğini bilmekte
fayda vardır.
Ebû Hureyre Ģu hadisi rivâyet eder: “Kim bir çocuğa „Gel sana Ģunu vereyim‟
deyip vermezse bu sözü kendisi aleyhine bir yalan sayılır90.”
“Ġnsanları güldürmek gâyesiyle yalan konuĢana yazıklar olsun, yazıklar olsun,
yazıklar olsun91.”
“Mizah niyetiyle de olsa, yalanı terk edene Cennet ortasında bir ev verileceğine
kefilim92.”
Bu hadis, günahlardan kaçmanın da, ayrıca sevap kazanmaya sebep olduğunu
göstermiyor mu?
Bir kimseyi yüzüne karĢı övmenin de bir tehlikesi vardır. Ebû Bekir (RA) Ģöyle
anlatıyor: Adamın biri, Resû lullah (SAV)‟in yanındaki, diğer birini övdü. Resûlullah (S
AV), bu durum karĢısında Ģöyle buyurdu:
“Yazıklar olsun sana, sen arkadaĢının boynunu vurdun.”
(Bunu üç defâ tekrarlamıĢtır). Peygamberimiz (SAV), daha sonra da, Ģöyle
devam etmiĢtir. “Kim Müslüman kardeĢi hakkında bir Ģeyler bilirse, mutlaka onu
methedecekse Ģöyle desin. “Allah daha iyi bilir. Çünkü Allah nâmına hiç kimse temize
çıkarılamaz.” Veyâ „Ben falanı Ģöyle Ģöyle tahmin ediyorum‟ desin93.”
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:
Ġbn-i Ebi Dünyâ.
Tirmizî.
90
Ahmed bin Hanbel.
91
Tirmizî.
92
Buharî.
93
Buhârî.
88
89
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„Evet, dediler. Rasûlullah: „Bu günahlar Allah‟a ortak koĢmak, anne babaya
isyan etmek, insan öldürmektir‟ buyurdu. Rasûlullah bunları söylerken yanı üzerine
yaslanıyordu, doğrulup Ģunları ilâve etti. „Dikkat edin, yalan söylemek, yalan yere
Ģâhitlikte bulunmak da bunlardandır‟. Bunları o kadar tekrarladı ki „KeĢke sükût etse‟
diye te-mennide bulunduk94.”
ġu hadisleri de dikkatle okumalıdır:
“Alıcı ve satıcı ayrılmazdan önce pazarlığı devam ettirip ettirmeme husûsunda
serbesttirler. Alıcı ve satıcı doğru konuĢup her Ģeyi açık söylerlerse alıĢveriĢlerinde
bereket hâsıl olur.”
“Yok eğer onlar yalan konuĢup bâzı Ģeyleri ketmederlerse, belki muvakkat bir
zaman için kâr edebilirler. Fakat sonunda alıĢveriĢlerinin bereketi gider.” (BaĢka bir
rivâyet de Ģöyledir): “Bereket ve kârları mahvolur.” “Yalan yemin, malı satmak için
yardımcı olabilir. Fakat tüm kazancı mahveder95.”
“Âhir zamanda ne sizin ne de babalarınızın duymadıkları yalanları uyduracak
yalancı deccallar türeyecektir. Onlardan sakınınız; sizi delâlet ve fitneye
sürüklemesinler!96.”
AiĢe, (RAh), anlatıyor:
“Resûlüllah‟ın nazârında yalandan daha kötü bir ahlâk yoktu. Birisi onun
yanında bir defâ yalan söylediyse, tövbe etmedikçe Resûlullah‟ın zihninden
kaybolmazdı97.”
Lüzumsuz ve faydasız sözlerden kaçınmak, dâimâ hak ve doğruyu konuĢmak,
Mü‟minin prensibi olmalıdır. Önemsenmeden söylenen öyle gereksiz sözler vardır ki,
insanı Cehennem‟in en derin yerine sevkeder98.
Peygamberimiz (SAV), “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim
mi?” dedikten sonra, Ashâbı „Evet!‟ deyince, devam ederek:

Buharî.
Ahmed bin Hanbel, Müslim, Müsâkât.
96
Müslim, Ebû Dâvud.

RAh kısaltması, “Radiyallâhü Anha-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
97
Ġbn-i Fibban.
98
Müslim.
94
95
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“Allah‟a Ģirk koĢmak, anne ve baba haklarına riâyetsizlik, cana kıymak!”
buyurmuĢlardır. Bu sırada dayanmıĢ durumda iken yere oturup:
“Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan Ģâhitlik!” diyerek bunu çok tekrar
etmiĢtir99.”
“Eğer adâlet üzerine hüküm vermekten, Ģâhitlik ederken, doğru söylemekten
dilinizi bükerseniz veyâ yüz çevirirseniz Ģüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan
haberdardır100.”
Peygamberimiz (SAV), “KiĢinin
günahlardandır” buyurmuĢlardır.

anne

ve

babasına

sövmesi

büyük

Orada bulunanların, “Hiç kiĢi anne ve babasına söver mi?” demeleri üzerine
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Evet!‟ buyurmuĢlar ve devamla:
“KiĢi, bir baĢkasının babasına söver, o da babasına söver; annesine söver, o da
bunun annesine söver!” Ģeklinde açıklamada bulunmuĢtur101.
Hz. Ali (RA), hayâsı olmayan, yalancıların ilminden fayda gelmeyeceğini,
yalanın ciddîsinin de Ģakasının da terk edilmedikçe, îmanın tadının alınamayacağını, bu
yüzden, bir Müslüman‟ın yalancıyla arkadaĢlık yapmaması gerektiğini söylemiĢtir.
Bir hakîm Ģöyle demiĢtir:
“Üç yol görürseniz, orta yolu tercih ediniz, üzerinize vâzife olmayan iĢe
karıĢmayınız, aslını bilmediğiniz Ģey hakkında hüküm vermeyiniz…”
Burada orta yoldan, kastedilen Ehl-i Sünnet yoludur. Goethe, “Câhillerle sohbet
etmeyiniz. Çünkü onlarla konuĢurken siz de câhilleĢirsiniz” demiyor muydu?
Çünkü, câhillerin üzerlerinde taĢıdıkları, ruhânî baskı ve kâbus, size tesir eder,
bulaĢır. Aklınız durur, çalıĢmaz. „Dut yemiĢ bülbül‟e dönersiniz. Bu durumdan
kurtulmanın yolu, hemen o meclisi terk etmektir. Bu ilk Ģarttır. Daha güzeli, ayrıca, bir
tâze abdest alıp „estağfirullah‟ çekmektir.
Tirmizî‟nin, Ebû Hureyre‟den, rivâyetine göre Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz:
99

Buharî.
Nîsâ sûresi, âyet 135.
Buharî.

Hakim hikmet sâhibi olan kiĢiye denir.
100
101
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“Bir mecliste lüzumsuz sözler konuĢan kimse, kalkarken „Sübhâneke‟llahümme
ve bi hamdike eĢhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ Ģerikeleke estağfiruke ve etûbü
ileyke‟ derse, oradaki hatâları bağıĢlanır” buyurmuĢlardır.
Dil ile yapılan hatâların, yine bu sûretle, dil ile yapılan duâlarla ortadan
kalkabileceğine dikkat edilmelidir! Bu Allâhü Teâlâ‟nın mü‟minlere bir lûtfudur.
Dil bu kadar önemlidir, iĢte!
Şaka Yapmanın Bir Sınırı Var mı?
Bir çok insan yerli yersiz Ģaka yapıyor. Çoğu kere bu durum, insana üzüntü
veriyor. Üzüntünün sebebi yapılan Ģakanın gerçekçi olmamasıdır.
Peygamber, (SAV) Efendimiz de ĢakalaĢırlardı:
“Ben de Ģaka yaparım, fakat doğru konuĢurum” buyurmuĢlardır. Nitekim,
Peygamber (SAV) Efendimiz, bir defâsında yaĢlı bir kadına, “Cennet‟e kocakarı
girmez.” buyurunca, kadıncağız üzülmüĢ, bunun üzerine kadına, tebessümle, “Sen o
zaman genç olacaksın.” 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 baĢka bir devenin
yavrusudur” buyurmuĢlardır.
Dikkat edilirse görülür ki, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in yaptığı Ģakalar,
dâimâ gerçeklere dayanmaktadır:
“ġakası doğru olanı Allah sorumlu tutmaz102.”
Rabia hatunun da, “Günah olmayan iĢlerde, gönül almak için ĢakalaĢmak
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:
“ġu gözünde beyazlık olan adamın karısı mısın?” buyurunca, kadın:

102

Ġ. Asâkir.
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“Hayır onun gözünde bir Ģey yok” der.
Peygamber (SAV) Efendimiz kadına tebessümle, “Gözünde beyazlık olmayan
insan yoktur.” buyurmuĢtur.
Peygamber (SAV) Efendimiz yeri geldiğinde, herkesle ĢakalaĢırdı. Âilesine
karĢı da, insanların en zarifi idi.
Öyle ki ÂiĢe vâlidemiz‟le, birkaç kere yarıĢ etmiĢtir. YarıĢlarda bir seferinde
Hz. ÂiĢe (RAh), baĢka birinde de, Peygamber (SAV) Efendimiz geçmiĢtir. Bundan
anlıyoruz ki, Müslüman‟ın hanımı ile oynaması, günah değil, sevaptır.
Çünkü hadîs-i Ģerifte, “Hanımı ile ĢakalaĢanı Allâhü Teâlâ sever, ikisine de
sevap verir, rızıklarını artırır” buyrulmuĢtur.
Hz. ÂiĢe, Sevde vâlidemize, “ġu bulamaç aĢını 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:
“ArkadaĢına üzücü Ģaka yapma!103.”
“MünâkaĢa etmeyen, haklı olsa da, kimseyi incitmeyen, Ģaka veyâ güldürmek
için, yalan söylemeyen, iyi huylu olan Müslüman Cennet‟e girer104“, “Ġnsanları
güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun105“, “Çok gülen hafife alınır. ġakası
çok olanın da vakarı gider106.”
“Ölçüsüz Ģaka yapan hafife alınır107 .”
Hz. Ömer Efendimiz, “Çok gülenin heybeti azalır, çok Ģaka yapan hafife
alınır.” buyurmuĢtur.
Bâzı hikmet sâhipleri:
“DüĢmanlığın tohumu Ģaka ve alaydır” demiĢlerdir.

Tirmizî.
Tirmizî.
105
Ebû Dâvud.
106
Ġ. Asâkir.
107
Deylemî.
103
104
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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.
Yâni 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.
“ArkadaĢınızın bir Ģeyini ciddî olarak da, Ģaka olarak da almayınız!108“ “Bir
kimse, bir mü‟mini korkutursa, Allâhü Teâlâ da, uzunluğu bin yıl olan günde, onun
korkusunu artırır109.”
“Bir Müslümanı korkutan, kıyâmet korkularından emin olamaz110].”
“Korkutucu Ģeyler söylemeyiniz!111“ “Allah‟a ve Âhiret‟e inanan kimse, bir Müslümanı
korkutmasın!112“ “Bir Müslüman‟a, haksız olarak, korkutucu bir gözle bakan kimseyi,
Allâhü Teâlâ da Kıyâmet‟te korkutur113.”
“Müjdeleyici olunuz, korkutucu olmayınız,
göstermeyiniz; sevdiriniz nefret ettirmeyiniz!114“

kolaylık

gösteriniz,

güçlük

Tirmizî.
Deylemî.
110
Beyhekî.
111
Deylemî.
112
Taberânî.
113
Taberânî.
114
Ebû Dâvud.
108
109
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Bir kimse, arkadaĢı uyuklarken, onun ok kabından bir ok aldığı sırada, arkadaĢı
korkarak uyanmıĢtır. Bunu gören Peygamber (SAV) Efendimiz, “Müslümanı
korkutmak helâl değildir115.”buyurmuĢlardır.
Yine bir kimse, arkadaĢının ayakkabılarını gizlice alarak saklamıĢ, arkadaĢı
geldiğinde oradakilere ayakkabılarını sormuĢ, onlar da görmediklerini söylemiĢlerdir.
Ayakkabıyı saklayan kimse daha sonra, “Ayakkabıların burada ya!” demiĢtir. Bu
duruma vakıf olan Peygamber (SAV) Efendimiz:
“Nasıl olur da mü‟mini korkutursunuz!” diyerek ayakkabıyı saklayana
çıkıĢmıĢlardır. O kimse, „ġaka yaptım.‟ dediyse de Peygamber (SAV) Efendimiz iki
defâ daha, “Nasıl olur da mü‟mini korkutursun!116.” buyurmuĢlardır.
ġaka olsun diye arkadaĢını korkutan bir baĢkasına da yine Peygamber (SAV)
Efendimiz, “Müslümanı korkutmak büyük zulümdür117.” demiĢtir.
“Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nâfile Hac sevâbından efdaldir118.” ve “Bir
zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibâdetleri toplamından daha
iyidir119.” hadisleri dikkate alındığında, günahların ve bir insanın din kardeĢini
korkutup üzmesinin, ne kadar mesûliyetli olduğunu, ortaya çıkarmaktadır.
Ne yapmalı?
Basit bir insan, vaktini nasıl geçireceğini, akıllı olan ise, zamânını nasıl
değerlendireceğini düĢünür. Akıllı insan, boĢ lâfla meĢgul olacak kadar, zamâna sâhip
değildir120. Bir Müslüman akıllıdır, (dolayısıyla) ya faydalı söz söylemeli ya da
susmalıdır121.
Yerine göre konuĢmanın ve susmanın eĢit 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:
“KiĢinin Ġslâmî güzelliklerinden biri de, Malayâni Ģeyleri terk etmesidir.”
Peygamber efendimiz Ebû Zer hazretlerine de Ģöyle demiĢtir:
Taberânî.
Taberânî.
117
Bezzar, Hakim.
118
Deylemî.
119
R.Nasıhîn.
120
Mü‟minûn Sûresi, âyet 3. “Onlar ki, faydasız ise, bos lafa bakmazlar.”
121
Müslim, Îmân 77.
115
116
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“Sana, bedene hafif fakat terâzide ağır olan bir amel öğreteyim! ġükret, güzel
ahlâka sâhip ol ve Malayâni‟yi terk et!122“
Çok kere duymuĢsunuzdur: “Çok söz yalansız, çok para da haramsız olmaz”
sözünü… Yalan sözün bedeli çok ağırdır. Yüce Allah (CC) yalancıları, “O kahrolası
yalancılar123.” diye dile getirmektedirler. “Bilirsen güzel söz söyle ibret alsınlar,
bilmezsen sükût et insan sansınlar.” demiĢlerdir. Ġnsanın bir ağız ve iki kulağının
olmasının ibreti de, “Bir konuĢ, iki dinle!” demektir.
“Söz gümüĢ ise, sükût altındır” ya da “Susan câhil câhillerin filozofudur.” ata
sözlerini hepimiz çok kereler duymuĢuzdur.
Dili ölçülü kullanmalıyız. Hele hele nezâketi, tatlı ve nâzik olarak konuĢmayı,
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, kiĢinin 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 (RA)‟a, yapmıĢ olduğu, bir nasîhatlerinde:
“Sen çoğu zaman sükût etmeyi tercih et! Bu sana, dininde yardımcı olup,
Ģeytanı kovar.” buyurmuĢlardır.
BaĢka bir mübârek sözlerinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“KiĢinin kendisini ilgilendirmeyen
Ģanındandır.” buyurmuĢlardır.

122
123

hususları

terk

etmesi

kâmil

îmânın

Ġbni Ebiddünyâ.
Zâriyat Sûresi, âyet 10.
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Dillerine sâhip olan kimseler, Allah (CC) yanında, yüksek makam ve mevki
sâhibi olurlar. William Faulkner‟in, “Susmak, kiĢinin kötü söz söylemesini engelleyerek
onu kibar kılar.” sözünü unutmayalım!
Cennet‟in güzelliklerinin, güzel sözlerle, târif edilmesindeki inceliği, anlamak
akıllı insan iĢidir: Her iĢ ve sözlerinin îmânî ölçülere uygunluk içinde olan
Müslümanlar, Âhiret‟te lüzumsuz söz söyleme ve dinlemeden uzak kalırlar, dâimâ hakkı
dinler, hakkı söylerler ve yalandan sakınırlar:
„Orada hiç boĢ söz iĢitmezler; ancak bir “Selâm” iĢitirler. Orada sabah akĢam
rızıkları da vardır124„.
“Ve onlar ki, yalana Ģâhitlik etmezler, anlamsız, boĢ bir Ģeye rastladıkları
zaman vakar içinde geçer (gider)ler125.”
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!”derler126.‟
„Onlar, boĢ söz iĢittiklerinde ondan yüz çevirirler ve “Bizim iĢlerimiz bize, sizin
iĢleriniz size; selâm size! Allah‟a ısmarladık! Biz, câhillik edenleri aramayız.”
derler127.‟
Nerede olursak olalım, Ģartlar neyi gerektirirse gerektirsin, dilimizi, kötü, çirkin
ve kaba sözlere alıĢtırmaktan, uzak tutmaya özen göstermeliyiz. Bakınız Yüce
Rab‟bimiz tatlı dili nasıl emrediyor:
“Kullarıma söyle: (Ġnsanlara karĢı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü Ģeytan
aralarını bozar. Çünkü Ģeytan insanın apaçık bir düĢmanıdır128.”
Hasan Celal Güzel beyefendi, bir yazılarında konu ile ilgili bir anısını Ģöyle dile
getirmektedir:
“Efendim, 1968 yılı sonunda Devlet Plânlama TeĢkilâtı uzman yardımcılığı
imtihanını kazanıp devlet memurluğuna girdiğimde, ilk âmirim Doç. Dr. Nevzat
YalçıntaĢ idi.”
“Nevzat Hoca, o zaman otuzlu yaĢlarda, çiçeği burnunda bir doçentti ve bizim
neslimizin, merhum Özal ile birlikte tasavvur ettiği iki lider adayından biriydi...”

Meryem Sûresi, âyet 62.
Furkan Sûresi, âyet 72.
126
Furkan Sûresi, âyet 63.
127
Kasas Sûresi, âyet 55.
128
Ġsrâ Sûresi, âyet 53.
124
125
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YalçıntaĢ Hocamız, fevkalâde nâzik ve zarif bir „Eski Ġstanbul Beyefendisi‟dir.
Bir gün, makam odasında, yaptığım bir resmî görüĢmeyi kendisine arz ederken, „adamlar‟
kelimesini kullanmıĢtım.”
“Nevzat Hoca, sözümü keserek, „Beyefendiler demek istiyorsunuz, değil mi?‟
diye beni îkaz etti. Kıpkırmızı bir suratla özür dilediğimi hatırlıyorum. ġimdiki
bürokratlar ise, „herif”ten yukarısını konuĢmuyorlar bile... O zamanlarda DPT,
„enderûn terbiyesi‟nin verildiği bir mektepti, âdeta...129“
Güzel söz gibi olanı var mı?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten ve kötülüklerden
alıkoymaya gayret edeni öven Yüce Allah, (CC), “Ġçinizden hayra çağıran, iyiliği
buyurup, kötülükten men eden bir topluluk olsun; iĢte onlar kurtuluĢa erenlerdir130.”
buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün hayâtı boyunca, fıtratı
ve Allah‟ın (CC) emri gereğince, mü‟minlere karĢı, Ģefkat ve merhâmetle muamele
etmiĢ131; huysuzluk, katı yüreklilik ve kaba konuĢmaktan sakınmıĢ, insanların en
hayırlısı olarak yaratılan132 ümmetine de, ya hayır söylemesini, ya da susmasını tembih
etmiĢtir133.
Bir kimsenin diğer bir kimseye, „fâsık‟ veyâ „kâfir‟ diye, söz atmasını da
yasaklayan, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“O, kimsede bu hâller mevcut değilse, bu gibi sözler onu söyleyene döner134.”
demiĢlerdir.
Bir adam Ģarap içmiĢ, bunun üzerine de cezâlandırılmıĢ, hazır bulunanlardan
bâzıları suçluya, „Allah seni kahretsin, rezil etsin!‟ demiĢlerdi. Söylenen sözleri hoĢ
görmeyen Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Hayır, öyle söylemeyiniz, bu adamın aleyhine Ģeytana yardım etmeyiniz!135 “
buyurarak, suçlu da olsa, bir insana kahredici sözler söylemenin doğru olmadığını
belirtmiĢtir.
“Ġnanan bir insana, Ģer olarak, Müslüman kardeĢine hakâret etmesi kâfidir136“.
Güzel, H. C., (Dünden bu güne) Tercüman Gazetesi, 2004.
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz Ģeylere göz atma, onlara karĢı üzülme ve
müminlere kanadını indir.”
132
Âl-i İmran Sûresi, âyet 110: “Siz insanlar için çıkarılmıĢ ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yaratıldınız.”
133
Riyâzü's-Sâlihîn.
134
Riyâzü's-Sâlihîn.
135
Riyâzü's-Sâlihîn.
129
130
131
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Bu yüzdendir ki Müslümanlar, hakkında kötü zan ifâde eden, sözlerden de
kaçınılmalıdır! Çünkü zannın kötüsü, sözlerin en çirkini ve en yalanıdır137.
Sözü iĢitip en güzeline uymakla mükellef olan bir Müslüman, hayatta bulunan,
Müslüman kardeĢlerine sövmekten nehyolunduğu gibi, Müslümanın ölülerine de
sövmemekle ve ayıplarını araĢtırmamakla emrolunmuĢtur138.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, her iyiliğin bir sadaka olduğunu bildirmiĢtir.
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), Ģükürlerini edâ
etmelidirler. Çünkü güzel söz ve tatlı dil, Allah (CC) katında bir sadaka kabul
edilmiĢtir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Yarım hurma ile olsa dahî ateĢten korunmaya çalıĢınız. Bunu da bulamazsanız
tatlı sözlerle...139 “ buyurmuĢtur. Hadis, söylenen güzel bir sözün sadaka olduğu,
hükmü ile bitmektedir. Ġnanan insanlar, din ve dünyâları için, faydasız ve boĢ laflardan
kaçınırlar140.
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.
Susan Kurtuldu
Goethe, “KonuĢmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanâttır.” sözüne karĢı Hz.
Ali, “Bilenin susması, bilmeden söylenen söz kadar çirkindir.” diyor. Her iki söz de
etkili!
Gerek hadislerin ve gerekse büyük insanların sözlerinden esinlenerek, dil
konusunda, kitaplara ata sözü mâhiyetinde, güzel sözler geçmiĢtir.
Örneğin, “Susan kurtuldu”.hadîsinin Ģerhi, “Söz gümüĢse sükût altındır.” veyâ
“Hayırlı söz kerâmet, sükût selâmettir.” olabilir.

Riyâzü's-Sâlihîn.
Riyâzü's-Sâlihîn.
138
Riyâzü's-Sâlihîn.
139
Riyâzü's-Sâlihîn.
140
Mü‟minûn Sûresi, âyet 3: “Onlar ki, faydasız ise, boĢ lafa bakmazlar.”
136
137
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“Söz insanın ölçüsüdür.” sözüne ne demeli! “Sözün fazlası ziyan, azı
vakardır.” sözü bana Hz. Ömer‟in, “Az konuĢanı Allah heybetli gösterir” sözünü
hatırlattı.
“Az konuĢan kınanmaz, îtibar kazanır”. “Dilini tutan bütün kötülüklerden
kurtulur.” “Susan câhil, câhillerin filozofudur.”
Demek ki aklın süsü ve bilgisizliğin örtüsü susmaktır.
“ġaka, alay ve boĢ konuĢmak belâyı getirir”. “Çok ko-nuĢmak dostluğu kovar,
lüzumsuz konuĢmak ayıpları açar, acı söyleyenden dostlar kaçar.” sözleri ne kadar
anlamlı…”Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”
O hâlde, 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, Ģiddetli bir
âfettir. / Alay belki güldürür, ama kalbi öldürür. / Güzel söz sadaka, mahĢere
nafakadır. / Çok söz kalbi katılaĢtırır, Hak‟tan uzaklaĢtırır. / Çok gülmek ayıptır, Âhiret
için kayıptır. / Fazla Ģaka câhillik alâmeti, sükût et, istersen selâmeti! / KiĢi lisânıyla
olur insan, kötü dili kendisine düĢman, çok konuĢan olur piĢman… / Az söz hikmettir,
Rab‟bimizden nîmettir. / Dil söylerse gönül susar, gönül susunca, zehir kusar. / Kimin
azsa sözü, açılır kalp gözü… / Çok konuĢan 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
koruyamaz141.”
“Hz. Ali, (R.A.), “KiĢi dilinin altında gizlidir. KonuĢtukça kiĢiliğinden neler
kaybettiğini görürsünüz.” demiyor mu?

141
Anonim, ġakanın fayda ve zararı,
http://www.sadakat.net/merakedilenler/BirBileneSoralim/MerakEdilenKonular/26-SakaninFaydave.htm
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“Dilin sahâsı geniĢtir. Hayır ve Ģer için geniĢ alana sâhiptir.” Atalarımız, „sana
senden olur, her ne olursa, baĢın selâmet bulur, dilin durursa; göz iki, kulak iki, ağız
tek, çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek demiĢtir142.”
Bu yüzdendir ki, dil baĢıboĢ bırakılırsa, zarardan zarara, istediği tarafa gider,
sâhibini günahlara sürükler.
Hadis-i Ģerifte buyrulmuĢtur ki:
“Her sabah, bütün uzuvlar, yalvararak dile derler ki: Bizim hakkımızı
gözetmekte, Allah‟tan kork, kötü söz söyleme, bizi ateĢte yakma! Bizim dine uyup
uymamamız senin sebebinledir. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri
olursan, biz de eğri oluruz143.”
Hz. Lokman‟a sormuĢlar:
“Bu makâma nasıl yükseldin?” diye… O da: “Doğru konuĢmak, emânete riâyet
etmek ve faydasız sözleri terk etmekle!” Ģeklinde cevap vermiĢtir.
Sükût eden, hatâya düĢmekten, yalan sözden, dedikodudan, söz taĢımaktan,
kendini övmekten, boĢ konuĢmaktan ve daha bir çok dil âfetlerinden, kurtulur, dinini
korur.
Ġmâm-ı Gazâlî, “Çok konuĢan çok hatâ yapar” demiyor mu? Çünkü, çok
konuĢanın dili sürçer, kalbi kararır. Kalbi kararan da, hatâ üstüne hatâ yapar ve
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 Ģey, çok konuĢmaktır144“ hadisinin ve
“KonuĢmakta, fısıldaĢmakta hayır yoktur145.“ âyetinin kapsâmına girmekten kurtulmak
müm‟in kündür.

142
Anonim, ġakanın fayda ve zararı,
http://www.sadakat.net/merakedilenler/BirBileneSoralim/MerakEdilenKonular/26-SakaninFaydave.htm
143
Tirmizî.
144
Deylemî.
145
Nisâ Sûresi, âyet 114: “Bir sadaka vermeyi yâhut iyilik yapmayı veyâhut da insanlar arasını düzeltmeyi
emreden(ler)inki hâriç, onların aralarındaki gizli gizli konuĢmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın
rızâsını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükâfat vereceğiz.”
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Söze Îtibar Edilen Durumlar
Ġslâm‟da bâzı durumlar vardır ki, bunlarda niyete ve yapılan iĢe 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 edilmiĢ
olur.
Bir insan, hiç niyet etmediği hâlde, sâdece söz 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. AlıĢ veriĢ yapıldıktan sonra, alıcı
veyâ satıcıdan birisi, ben Ģaka yapmıĢtım, bu alıĢ veriĢten vazgeçtim dese, bu geçerli
olmaz. Çünkü, alıĢ veriĢte de söze bakılır, niyete bakılmaz.
HediyeleĢme de böyledir.
Bir kimse, alacak olduğu bir parayı borçlusuna veyâ baĢkasına 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 kâfir
olur.
Dille yapılan yemin de böyledir. Yâni dille yapılan yemin geçerli, kalpten
yapılan yemin geçersizdir.
ġakası da, ciddîsi gibi sâhih olan sözler de vardır146. Hadis-i Ģerifte:
„Bir kadınla nikahlanan veyâ hanımını boĢayan kimse, “ben Ģakadan yaptım”
dese, nikâhı da boĢaması da geçerli olur147.”

146
Hadîs-i Ģerîf: “Üç Ģey vardır ki, ciddîsi de ciddîdir, Ģakası da ciddîdir: Nikâh etmek (evlenmek), talâk (boĢamak) ve
talaktan dönmektir (Taberânî ve KeĢf-ül-Hafâ).”
147
Taberânî.
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Hadisten anlaĢıldığına göre bir kimse, Ģakadan veyâ rol îcâbı olarak, iki Ģâhit
yanında evlense, Ġslâm Hukûku‟na göre gerçekten evlenmiĢ olur.
Ya da bir kimse, Ģaka ile, alay olsun diye veyâ hanımını korkutmak niyetiyle,
„Seni boĢadım‟ dese, yine hanımı kendisinden boĢ olur.
Bütün bunlar sözün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunların
konunun uzmanlarından öğrenilmesinde büyük faydalar vardır.
Dil Üzerine Çok Hadis Vardır
Buraya kadar görülmüĢtür ki, her söylenen sözün bir bedeli bulunmaktadır. Bu
yüzden, Peygamber (SAV) Efendimiz, ümmetini dilin âfetlerinden sakındırmak için, dil
üzerine çok hadis zikretmiĢtir.
“Dilini tutan kurtulur148.”
“Selâmet isteyen, sükût etsin, dilini tutsun!149“
“Susmak, hikmettir; fakat susan azdır.!150“
“Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır151.”
“Hayır söz hâriç, dilini tutan, Ģeytanı mağlup eder152.”
“Sükût eden bir mü‟mine yakın durun! O hikmetsiz değildir153.”
“Allah‟a ve Âhiret‟e inanan, ya hayır konuĢsun veyâ sükût etsin!154“
“En kolay ibâdet, susmak ve güzel ahlâktır155.”
“Mümin önce düĢünür, sonra konuĢur. Münâfık, düĢünmeden konuĢur156.”

Tirmizî.
Ġbni Ebiddünyâ.
150
Deylemî.
151
Taberânî.
152
Taberânî.
153
Ġbni Mâce.
154
Buharî.
155
Ġbni Ebiddünyâ.
156
Harâiti.
148
149
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“Çok konuĢan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur. Yalanı çok olan da
Cehennem‟e lâyıktır157.”
“KurtuluĢ için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!158“
“Ġnsanları Cehennem‟e sürükleyen dilleridir.159“)
“Dilini tutmayan kimse, tam îmâna kavuĢamaz.160“
“Rahat isteyen sussun!161“
“Çok konuĢmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allâhü Teâlâ‟dan
uzaklaĢır.162“
“Emr-i mâruf ve zikir hâriç, her söz, kiĢinin zarârınadır.163“
“Ġnsanın hatâlarının, kusurlarının çoğu dilindendir.164“
“Mîdesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuĢ olur.165“
“Dili doğru olmayanın kalbi, kalbi doğru olmayanın îmanı doğru olmaz.166“
“Kalbi diline, dili kalbine, iĢi sözüne uymayan mü‟min olamaz.167“
“Allah‟ı görür gibi ibâdet et, kendini ölmüĢ say, bun-lardan daha iyisi ise dilini
tutmaktır.168“
“Sükûtu tefekkür, bakıĢı ibret olup çok istiğfar eden kurtuldu.169“

Taberânî.
Tirmizî.
159
Tirmizî.
160
Taberânî.
161
EbuĢĢeyh.
162
Beyhekî.
163
Tirmizî.
164
Taberânî.
165
Deylemî.
166
Ġ. Ebiddünyâ.
167
Ġsfehânî.
168
Taberânî.
169
Deylemî.
157
158
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Sözün Geçersiz olduğu Yerler de Vardır
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, iĢ 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. Bu daha ziyâde
taat ve mubah durumlarda geçerli olur. Yoksa meselâ bir gayrı Müslim‟i belki
Müslüman ederim diye, onunla içki içmek günah olur.
ĠĢin geçersiz, niyetin geçerli olduğu yerler de vardır. “Suyu alkollü içki içenler
gibi içmek haramdır170.” hadisi esas alınırsa, örneğin su içerken, içki içiyormuĢ gibi,
bardakları tokuĢturmak günah olur.
Ya da iĢin geçersiz, niyetin geçerli olduğu duruma iliĢkin olarak, komĢunun
evinden, yanlıĢlıkla kendi malını çalan da, günaha girer.
Dili, niyeti ve iĢi, birlikte geçerli olduğu, yerlere de örnek verilebilir. Kur‟an
okuyan sevap kazanır ama sevap için niyet ederse, sevâbı daha çok olur171.
Sonuç
“Ağzından çıkan sözü kulağınız duysun!” diyorlar ya...
Bilmedikten sonra duysan ne olur? Dudaklarımızdan çıkan sözün bizi, hangi
hedefe doğru, sürüklediğini, ancak ilimle kazanılmıĢ, bilgi ile anlayabiliriz.
Görülüyor ki sonuçta iĢ, gidiyor bilgiye dayanıyor. ĠĢte Rab‟bimiz‟in,
“Câhillerden yüz çevir172“ demesi, bilgisizliğin tehlikesine bu sebepten iĢâret
etmektedir. KaĢgarlı Mahmut‟un dediği gibi, “ĠĢâret olsa yol saptırılmaz, bilgi olsa söz
saptırılmaz.”

170

R.Muhtar.
http://www.sadakat.net/merakedilenler/BirBileneSoralim/MerakEdilenKonular/26-SakaninFaydave.htm
172
Âraf Sûresi, âyet 199.
171
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STEĠNMANN-MESÛDE
Hıristiyanlık‟ta bir miktar hakîkat kalmıĢtır.
Ġslâmiyet‟te ise, her Ģey hakîkat üzerine kurulmuĢtur.

Bayan Mesûde

Steinmen‟ın Araştırmaları
Hıristiyanlığı bırakarak Müslüman olan ve Mesûde adını alan Ġngiliz
Steinmenn, neden Müslüman olmuĢtur? Bu sorunun cevâbını Bayan Mesûde‟den
dinlemek daha ilginç olmaz mı?
Bayan Mesûde, insanı mutlu edecek dinin Ġslâm dini olduğunu, Ģu cümlelerle
ifâde ediyor. Daha doğrusu onun bu cümleleri, aslında mutluluğun târifinden baĢkası
değil…: Diyor ki Mesûde:
“Müslümanlık kadar kolayca anlaĢılabilen ve insana cesâret veren baĢka bir
din yoktur. Hayatta insan rûhunu rahat ve huzûra kavuĢturan; insana, hâlinden
memnun olarak, yaĢamayı ihsân eden ve onu öldükten sonra ebedî saâdete ve selâmete
ulaĢtıran biricik din Ġslâmiyet‟tir.”
Mesûde, insanın yaratılmıĢlar arasındaki yerini, özelliğini açıkladıktan sonra,
bunu ortaya çıkarıp yükselten değerin de, din olduğunu açıklıyor:
“Ġnsan, Allâhü Teâlâ„nın yarattığı muhtelif mahlûklardan biridir. Muhakkak,
diğer mahlûklarla arasında bir bağ vardır.”
“Ġnsan, Allâhü Teâlâ‟nın yarattığı en mükemmel bir mahlûktur. Ona böyle
fazîlet veren, onda bir rûh olmasıdır. Ġnsanın rûhu, onu dâimâ daha yükseklere
götürmeğe gayret eder. Rûhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. “
Sonra Ģu soruyu soruyor Bayan Mesûde:



Teâlâ : "Nâmı büyük" meâlinde olup. Cenâb-ı Hakk'ın (CC) kudsiyet ve büyüklüğü için hürmeten söylenir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

109
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

“Acabâ insan ile onu yaratan büyük kudret sâhibi arasında ne gibi bir râbıta
vardır?”
“Bunu Ģüphesiz din bildirmektedir.” diyen Bayan Mesûde kendi sorusunu, yine
kendisi, din konusunda yaptığı muhtelif araĢtırmalarında elde ettiği, bilgilerle
cevaplıyor. Devam ederek diyor ki:
“Ben din hakkında muhtelif âlimlerin neler söylediklerini araĢtırdım. AĢağıda
birkaç misal veriyorum.”
Bayan Mesûde “Carlyle‟in „Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar‟ adlı
eserinden bâzı eserlerden nakiller yapıyor:
“Bir insanın dini, onun kalbinin îman ettiği bir husûs, onun en bâriz bir
sıfatıdır.”
“Din öyle bir Ģeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun
dünyâdaki faâliyetlerini ayarlar. Ona vazîfelerini bildirir. Gideceği yolu gösterir ve
onun âkıbetini (sonunu) tâyîn eder.”
Evet! Gerçekten,”Din öyle bir Ģeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine
gider.”
Peki! “Din dıĢı hurâfelerin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?” Ģeklindeki
sorularla da her zaman karĢılaĢabiliriz.
Ġnsanoğlunun doğrudan doğruya kalbine hitâbeden din, onun ahlâkını yüceltir.
Hemen burada Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in:
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Ģeklindeki yüce sözünü
hatırlayarak sorunun cevâbına geçelim:
Bir kere câhil toplumlar, kaynağı din olmayan, ahlâk kurallarından aslâ
vazgeçemiyorlar.
Rabi BaĢtürk, „Sessiz SavaĢ‟ adlı kitabının 236. sayfasında Psikanalist profesör
Tony Antrella‟nın, “Bunalımlı Topluma Hayır” kitabından eğitimcilere, onun Ģu
görüĢlerini aktarmaktadır:
“Toplumlar ahlâk kurallarından aslâ vazgeçemez. Ancak kaynağı din olmayan
bir ahlâk olmaz…”
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“Batı‟nın geleceği yoktur. Çocuklara din eğitimi verilmezse sonunda herhangi
bir Ģeye inanırlar. Meselâ sihre, yıldız falına, medyumlara, falcılara, sahte din ve
tarikatlara, akıl dıĢı ne varsa ona inanırlar. Bunların hiçbiri medeniyet kaynağı
değildir.”
Gerçekten Bayan Mesûde‟nin, Carlyle‟nin kitabından:
“Bir insanın dini, onun kalbinin îman ettiği bir husûs, onun en bâriz bir
sıfatıdır. Din öyle bir Ģeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider.”
cümlesini seçmesi, onun ruhsal mükemmelliğine de bir iĢârettir.
Bayan Mesûde notlarına devam ediyor ve :
“Chesterton‟un, „DüĢünülecek Olursa‟ adlı kitâbından:
“Din bir insanın, kendinin veyâ baĢkalarının varlığında neler bulunduğu
hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifâde eder.”
Ambroce Bierce‟nin, „ġeytanın Sözlüğü‟ eserinden:
“Din, insanlara, bilmedikleri birçok Ģeyleri öğreten, onlara hem korku, hem
ümit aĢılayan bir kaynaktır.”
Edmude Burke‟un, „Fransa Ġhtilâli‟ ismindeki kitâbından:
“Bütün hakîki dinlerin emrettiği husûs, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerine itâat,
O‟nun dinine hürmet ve îtibar ve böylece mümkün olduğu kadar O‟nun rızâsına
yaklaĢmaktır.”
Swedenborg‟un „Hayat Doktrini‟ eserinden ise:
“Din demek, iyilik yapmak demektir. Dinin varlığı iyiliktir.
James Harrigton‟un „Okyanus‟ kitabından da:
“Ġster ondan korksun, isterse ondan tesellî bulsun, dünyâda herkesin az veyâ
çok dinle irtibâtı vardır.”
Ģeklindeki aktarmalarını yapıyor / yapmaktadır…
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Bayan Mesûde, tuttuğu notlarını bitirdikten sonra vardığı sonucu Ģöyle özetliyor
/ özetlemektir:
“Dünyâda herkes birçok defâlar bilmediği, anlayamadığı, îzâh edemediği
husûslarla karĢılaĢır. ĠĢte bunları ona îzâh eden, ona tam bir îmân, itimat bahĢeden,
ancak dindir.”
Evet, dindir, ama tabiatıyla, tahrif olmuĢ Hristiyanlık ve Mûsevilik gibi, bir din
değil; Ġslâm dini gibi, gerçek olan bir dindir. Bayan Mesûde‟nin din sözünden, elbette
ki, Ġslâm Dini anlaĢılmaktadır. Çünkü, içinde bulunduğumuz, 21. Yüzyıl‟da tek gerçek
olan din, Ġslâm Dini‟dir de, onun için…
İslâm Dini Niçin Mükemmeldir?
AraĢtırmalarıyla dinin önemini vurguladıktan sonra Bayan Mesûde:
“Ben niçin Ġslâm dininin dünyâdaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna
inanıyorum?” diye sorduğu sorusunu Ģöyle îzâh ediyor.
Bayan Mesûde bu açıklamasıyla, bir bakıma, Ġhlâs Sûresi‟nin bir açıklamasını
yapıyor. ġöyle ki:
“Her Ģeyden önce Ġslâm dini, bir tek yüce Allah‟tan baĢka tanrı olmadığını,
O‟nun doğmadığını ve doğurmadığını ve O‟na benzer baĢka hiç bir hâlık
bulunmadığını bildirir.”
Ve yorumu da Ģöyle:
“Allâhü Teâlâ‟nın varlığını, birliğini, azâmetini ancak Allâhü Teâlâ‟ya yakıĢır
bir azâmet ile bildiren baĢka hiç bir din yoktur.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟de Hûd Sûresi‟nin 4. âyetinde, „DönüĢünüz yalnızca
Allah‟adır. O‟nun da her Ģeye gücü yeter.‟ buyurmakta, Ġsrâ Sûresi‟nin 55. âyetinde,
„Rab‟bin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir.”
“Andolsun ki biz, peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Davud‟a da
Zebur‟u verdik.‟ buyurmakta ve Kur‟ân‟ı Kerîm‟in diğer bütün sûrelerinde dâimâ
O‟nun „tek hâlık olduğundan‟, „dâimî olduğundan‟, „sonsuz olduğundan‟, „her Ģeyin
O‟na mâlûm olduğundan‟, „en doğru hükmü veren hâkim olduğundan‟, „en büyük
yardımcı olduğundan‟, „en merhâmetli bir hâlık olduğundan‟, „en büyük af edici
olduğundan‟ bahsedilmektedir.”
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“Bunları okudukça, insanın Allâhü Teâlâ‟ya nasıl çekildiğini, O‟nun karĢısında
nasıl eridiğini ve O‟nun lutfune nasıl sığındığını size târif edemem!”
Bayan Mesûde, Allâhü Teâlâ hakkındaki bu genel giriĢten sonra, muhtelif
âyetlerden verdiği örneklerde de Ģöyle diyor:
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟de, Allâhü Teâlâ Hadîd Sûresi‟nin 17. Âyeti‟nde, „Biliniz ki
Allah yer Yüzü‟nü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size
âyetleri açıkladık.” buyurmuĢtur.
Nâs Sûresi‟nde de diyor ki:
„De ki! Sığınırım ben insanların Rab‟bine, insanların hükümdârına, insanların
ilâhına, o sinsi vesvesecinin Ģerrinden.... O ki, insanların göğüslerine vesveseler
fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan…”
“Bu yüce sözleri okuyunca, insan nasıl olur da, bu büyük hâlıka inanmaz ve
O‟na sığınmaz? Bütün bunlar, insanın hayâtta kaldığı müddetçe, üzerinde onu koruyan
çok merhâmetli bir hâlıkın bulunduğunu hissederek, râhata kavuĢması ve doğru yolu
tutması için kâfî gelmez mi?”
Devam ediyor Bayan Mesûde, Ġslâm dini konusundaki, düĢüncelerine:
“Ġslâm, en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün
doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir; Ġslâmiyet‟in en büyük kitâbı
olan Kur‟ân‟ı Kerîm‟de yazılı bütün husûsların, sâde, açık ve herkes tarafından
anlaĢılır mantıkî esâslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur.”
“Hakîkaten, eğer Allâhü Teâlâ ile kul arasında âhenkli bir münâsebet tesîs
etmek, cismânî ve rûhânî husûsları ahenkli bir tarzda birbiri ile birleĢtirmek, dünyâda
ve Âhiret‟te huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak Ġslâm dinini kabûl etmemiz
lâzımdır. Ancak, Ġslâmiyet sâyesinde rûhen ve bedenen tekâmül ederiz.”
Hıristiyanlığın Yetersizliği
Ġslâm hakkındaki düĢüncelerini böylece dile getiren Bayan Mesûde, bundan
sonra Hıristiyanlığın yetersizliğini, aĢağıdaki cümleleriyle, Ģöyle açıklamaktadır:
“Hıristiyanlık ancak rûhiyat, vicdan ile meĢgûl olur ve her bir Hıristiyanın
üzerine taĢıyamayacağı kadar ağır mânevî, vicdânî yükler koyar.”
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“Hıristiyanlık, insanı bir günâhkâr olarak kabul eder ve ondan, onun
anlayamayacağı ve hiç bir mantığa sığmayan kefâretler ister.”
“Hâlbuki Ġslâm dini, yalnız sevgi üzerine kurulmuĢtur. Çok derin ilim adamları,
Hıristiyan insanların değiĢik ruh hâletlerini inceleyerek, onların üzerine yüklenmiĢ
olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir.”
“Fakat bunlar da, bugünkü Hıristiyanlık‟ta bu sevgi parçacığının bile birçok
hurâfeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülürler.”
“Coleridge bir kitâbında, „Hıristiyanlığı fazla seven bir kimsenin, yavaĢ yavaĢ
Hıristiyanlık‟tan uzaklaĢarak, kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla
sevmesi bir hakîkattir!‟ demektedir.”
“Hâlbuki Ġslâmiyet bize, Allâhü Teâlâ‟yı saymamızı, sevmemizi, yalnız O‟nun
emirlerine uymamızı, bir yandan da, kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı
emretmektedir.”
“Hıristiyanlık‟ta bir miktar hakîkat kalmıĢtır. Ġslâmiyet‟te ise, her Ģey hakîkat
üzerine kurulmuĢtur. Kur‟ân‟ı Kerîm‟de, Allâhü Teâlâ, hangi ırktan, hangi renkten
olursa olsun, bütün kullarına Yûnus Sûresi‟nin 108. âyetinde meâlen Ģunu beyân
buyurmuĢlardır:”
„De ki: “Ey insanlar! ĠĢte size Rab‟binizden hak geldi.”
“Artık kim hidâyeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiĢ olur. Kim sapıklık
ederse, kendi zarârına sapıklık etmiĢ olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim.”
“Ben bütün bunları okuduktan ve Kur‟ân‟ı Kerîm‟in mânasını iyice kavradıktan
sonra, Ġslâmiyet‟in her türlü düĢüncelerime en doğru cevâbı verdiğini gördüm, seve
seve Müslüman oldum.”
“Ġslâmiyet bana hakîkî yolu gösterdi ve cesâret verdi. Dünyâda huzûr ve râhata
kavuĢmak ve Âhiret‟te selâmete eriĢmek için, Müslüman olmaktan baĢka bir yol
yoktur173.”

173

http://www.amentu.com/index.php/content/view/1036/156/, http://www.namaz.gen.tr/bayan-mesude-steinmann-ingiliz/
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MARĠE DEMRANE-EMĠNE
Marie Demrane Kimdir?
Marie Demrane 2007 yılında, Zeynel Abidin Tanrıkulu adlı bir Türk genciyle,
internet yoluyla iliĢki kurar. YaklaĢık bir buçuk yıl, telefon ve internet üzerinden onunla
konuĢan Tanrıkulu, ona Ġslâm‟ı anlatır. Ülkesinde bu konuda araĢtırmalar yapan, genç
kadın sonunda, Müslüman olmayı kabul eder.
Daha önce bir evlilik yapan iki çocuk annesi Marie Demrane, Zeynel Abidin
Tanrıkulu ile hayâtını birleĢtirmek için, Adana‟ya gelir. Nikâh masasına oturmadan
önce, Adana Müftülüğü‟ne mürâcaat eden Marie, Müslüman olmak istediğini bildirir
ve Kelime-i Şehâdet getirerek, resmen Müslüman olur ve Emine adını alır.
Ġslâm dinini öğrenmek için çok okuduğunu ifâde Marie, Müslümanların âile
sistemini çok beğendiğini ifâde ederek, bu âile yapısını kendi ülkesinde görmediğini
söyler. Türk gelenek ve göreneklerine hayran kaldığını dile getiren, Marie Demrane:
“Ġslâm Dini‟ni seçtiğimden dolayı çok huzurluyum.” demektedir.
Daha önce bir evlilik geçiren Zeynel Abidin Tanrıkulu da, çok sevdiği,
Amerikalı arkadaĢının Müslüman olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile
getirmiĢtir174.
“Atlas
Okyanusu ile
Akdeniz‟in birbirine
karıĢmadığını gördüm ve bu
ilmen de tespit edilmiĢtir. Bunun
1400 sene önce Kur‟ân-ı Kerîm‟de
bildirildiğini duyunca, Müslümanlığın
hak din olduğuna inandım.”
Kaptan Kusto

174
Anonim, Müslüman oldu, Emine adını aldı, CĠHAN,
http://www.pdrcihaber.com/haber/haber_detay.asp?haberID=943
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MAURĠCE BEJART
“Ġslâm dünyâ ve Âhiret mutluluğunu
gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

Şöhretin Zirvesinde Maurice Bejart
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla koreografiye imzâ atan,
Maurice Bejart, bale dünyâsının en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece ülkesi olan
Fransa‟da değil, bütün dünyâ baĢkentlerinde, ayakta alkıĢlananlardı. Maurice Bejart
bale sanâtında, devrim yaptığına inanılan, bir sanâtçıydı.
Fakat bu Ģöhret zirvesindeyken, 1981 yılında Müslüman dinine girdiğini
açıklaması, bence onun asıl gerçek devrimiydi. Bu kararıyla sevenlerini öyle ĢaĢırtmıĢtı
ki…
Onu karârından caydırmak için, neler söylemediler ki… Basının soru
yağmuruna tutuldu. NeymiĢ! Meselâ Ģimdiki Müslümanlar güçsüzmüĢ, geri
kalmıĢlarmıĢ…
Ama o, onlar gibi, „basitçe‟ düĢünmeden vermiĢti kararını… Gerçeği inceleyip
gördükten sonra, tek baĢına kalsa da, karârından vazgeçmeyecekti. Yöneltilen bütün
sorulara bu ruhla cevap vermiĢti. Ve de asıl vahĢetin ve geriliğin bugün, Batı‟da
olduğunu açıklamaktan da çekinmemiĢti.
Çünkü o kendi sanâtının inceliklerini, Kur‟an‟ın mûsikîsinde, ritmi ve
ahenginde, görmüĢtü, bu yüzden, Kur‟an‟a gönülden inanmıĢtı, onun emsalsizliğini,
dolayısıyla da, Allah‟ın (CC) kitabı olduğunu, hemen tasdik etmiĢti.
Ġngiliz bilim adamı A.J. Arberry‟nin:
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“Kur‟an‟ı her ne zaman makamla okunurken iĢitsem, bana müzik
dinliyormuĢum gibi gelir. Bu sürekli melodinin altında sanki bir davulun ısrarlı
temposunun seslerini iĢitiyorum. Tıpkı kalbimin vuruĢları gibi...”
Ģeklinde târif ettiği mûsîkiyi, ritmi ve ahengi, Ģüphesiz o da duymuĢtu ki, bu yüzden
kararını inançla dile getiriyordu.
Kur‟an öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda müzisyen olan müziğin, matematikçi
olan Matematiğin, edebiyatçı olan Edebiyatın inceliklerini,…, görür ve hisseder.
Kısacası o kitap her okuyana, kendinden ve kendi bilim ve sanâtından, değiĢmeyen
sırlar fısıldar.
„Teşekkür Ederim, Îmânımı Tâzeledim‟
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
“Ġstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü geldi. „Kur‟an‟ı tetkik
ediyorum.‟ dedi. „Onu inceledikçe hayrete düĢüyorum‟.”
“Kuran Ģiir olmadığı hâlde, ondan bir harf kaldırsan derhâl kendine has
mûsîkinin aksadığı görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız
tam bir ahenk bulunamaz.175“
Hamidullah‟ın anlattığına göre, misâfir profesör konuĢmasını Ģöyle sürdürüyor:
“Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikinin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi olduğuna iĢâret ettiği
için Müslüman olmuĢtum.”
“Hâlbuki, „Âmene‟r-Resûlü‟de, bir kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî
kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmânım
sarsıldı‟.”
Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah‟a, bu konudaki derdini anlatmak
için, gelmiĢti. Misâfirinin sıkıntısını anlayan Profesör M. Hamidullah:
“„Oku, bakalım nasıl bozuluyor?‟ dedim. „Okudu…‟ diyor. „Okudu ama,
„Lâtûahiznâ‟ diye okuyor. „Vav‟ı‟ med harfi gibi alıp Ta‟yı‟ „tû‟ diye uzatıyordu.”
“„Ona dedim ki‟:

175

Polat, M., Kuran-I Kerim (2), http://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/yazar_detay.asp?detay2=479&yazar_id=10
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„Sen yanlıĢ okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için konmuĢtur. Uzatma
harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma! Ta‟yı uzatmadan oku: „Lâ tüahiznâ.‟..”
„O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.”
“Geçenlerde bana bir mektup yazmıĢ:
„TeĢekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.”
Ġslâm‟da, Kur‟an Kursları‟nda okutulan, „Tecvit İlmi‟ adında bir ilim daha
vardır. Bu ilim sırf Kur‟an‟ın nasıl okunacağının bilgisini verir. BaĢka bir ifâdeyle
„Tecvit Ġlmi‟, Kur‟an‟ı Okuma Sanâtı‟nın ilmidir. Maurice Bejart Müslüman olduğu
zaman, bu ilmi bilemediği için tabiatıyla, „Âmene‟r-Resûlü Sûresi‟ni okurken bir yerde
„tu‟yu, „tû‟ diye uzatarak okuma hatâsı yapmıĢ bulunuyordu. Dolayısıyla Kur‟an‟ın
ilâhî mûsikîsi de böylece kayboluyordu. Görülüğü gibi, Profesör M. Hamidullah,
Bejart‟ın bu okuma hatâsını düzeltmiĢtir.
Müzisyen Maurice Bejart iĢte, Kur‟an‟da kendi sanâtını görüp Müslüman
olanlardan bir baĢkası…176 Maurice Bejart, 22.11.2007 târihinde 81 yaĢında iken vefât
etmiĢtir.

176
Anonim, Maurice Bejart (Balarin),
http://www.cinalemi.net/giris/5-muslumanolanlar/muslumanolanlar/muslumankadinlar/maurice.htm
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EVELYN COMBOLD-ZEYNEP
Niçin Müslüman Oldum?
Müslümanlığı kabul edenlere en çok sorulan sorulardan birisi de, “Niçin
Müslüman oldun?” Ģeklindedir.
Müslüman olduktan sonra Zeynep adını alan Ġngiliz Evelyn Combold da böyle
bir soruya aĢağıdaki cevâbı vermektedir:
“Ben, meĢhur bir âilenin kızıyım ve zevcim de meĢhur ve mühim bir kimsedir.
Niçin Müslüman olduğumu soranlara, Müslümanlık nûrunun ne zaman rûhuma
doğduğunu kesin olarak bilmediğimi söylerim.”
“Bana, sanki her zaman müslümanmıĢım gibi geliyor. Bu da hiç garip bir Ģey
değildir.”
“Çünkü Müslümanlık, tabiî ve gerçek bir dindir. Her çocuk, Müslüman olarak
doğar. Kendi baĢına terk edilirse, Müslümanlık‟tan baĢka bir din seçmez.”
“Müslümanlık, sağduyu sâhiplerinin dinidir.”
Zeynep hanım bu açıklamaları ile aslında, insanlarda mevcut olan Ġslâm fıtratını
iĢâret ederek, Ġslâm fıtratını yorumlamıĢtır.
Çocuk Günahsız Doğar
Zeynep hanım, dinleri karĢılaĢtırdığı, aĢağıdaki açıklamalarında Ģöyle
demektedir:
“Bütün dinleri birbiri ile karĢılaĢtıracak olursanız, bunların en mükemmeli, en
tabiî, en mantıkî olanının Ġslâm dini olduğunu hemen görürsünüz.”
“Müslümanlık sâyesinde, dünyânın birçok karmaĢık ve güç meseleleri kolayca
çözülür ve insanoğlu sulh ve sükûnete kavuĢur.”
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dedikten sonra, Hıristiyanlık‟ta çocukların annelerinden günahkâr olarak doğdukları
ve tanırının üç olduğu inancına bir cevap olarak da, Ģunları söylemektedir:
“Müslümanlık, insanların günâhkâr olarak doğduğunu ve dünyâda kefâret
vermeleri gerektiğini hiç bir zaman kabûl etmez. Müslümanlar, bir olan Allâhü
Teâlâ‟ya inanırlar.”
Allâhü Teâlâ İle Kul Arasında Hiç Kimse Yoktur
Zeynep hanım Müslümanların, Allah (CC) ile iliĢkileri ve Peygamberler
hakkındaki, görüĢleri için ise:
“Onların nazârında Mûsâ, Îsâ ve Muhammed Mustafa (SAV) bizim gibi birer
insandır. Allâhü Teâlâ onları, insanlara doğru yolu göstermek için, Peygamber olarak
seçmiĢtir.”
“Tevbe etmek, af istemek, duâ etmek için, Allâhü Teâlâ ile kul arasında hiç
kimse yoktur. Biz her zaman kendiliğimizden Allâhü Taâlâ‟ya yaklaĢabiliriz ve ancak
kendi yaptığımız iĢlerden dolayı sorumluyuz.” diyor.
Zeynep hanım bu açıklamalarının ikinci yarısında ise, Hıristiyanlık‟ta
papazların, Allah (CC) ile kul arasına girerek, onların Allah (CC) adına günah
çıkardıkları, Cennet‟in anahtarını verdikleri gibi, bozuk uygulamalarını dile getirmiĢtir.
Onun Ġslâm dini hakkındaki görüĢleri Ģöyledir:
İslâm‟ın Temeli
Ġslâm kelimesi, hem Allâhü Teâlâ‟ya teslim olmak, hem de Muhammed
Aleyhisselâm‟a îman etmek anlamına gelir.
Müslüman, bu dünyâyı halk eden, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerine uyan, bütün
varlıklarla, sulh ve selâmet içinde yaĢayan kimse demektir. Ġslâmiyet, Ģu esâs gerçekler
üzerine, kurulmuĢtur:
“Allâhü Teâlân‟ın birliği ve Muhammed Aleyhisselâmı‟n O‟nun gönderdiği son
Peygamberi olduğu ve insanların bütün hurâfe ve safsatalardan, asılsız dogmalardan,
tamâmen uzak olması…”
Müslümanlığı seçen ve Zeynep adını alan Evelyn Combold‟ın, Hac hakkındaki,
görüĢleri de Ģöyledir:
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“Ġslâmiyet‟in esas Ģartlarından biri olan Hac‟cın insanlar üzerindeki tesiri çok
büyüktür. Dünyânın dört köĢesinden gelen yüz binlerce Müslüman‟ın hiç bir sınıf, ırk,
memleket, renk ve rütbe farkı olmadan, yalnız bir ihram ile örtünerek, Allâhü Teâlân‟ın
huzûrunda birlikte secdeye gitmesi kadar yüce bir ibâdet tarzı, hangi dinde
görülmüĢtür?“
“Peygamber‟imiz (SAV), Ġslâm‟ı yaydığı, Ġslâm düĢmanları ile mücâdele ettiği,
kudretli bir niyet ve sebât ile uğraĢtığı bu mübârek yerlerde birlikte ibâdet eden
Müslümanlar‟ın birbirlerine daha fazla yaklaĢacakları, birbirlerinin dertlerine daha
fazla çâre bulmağa çalıĢacakları, Allâhü Teâlân‟ın gösterdiği yolda el birliği ile
ilerlemeye bir kere daha yemin edecekleri muhakkaktır.”
“Hac, aynı zamanda dünyâdaki bütün Müslümanlar‟ı birbiri ile tanıĢtırmaya,
birbirleri ile dertleĢmeye, birbirleri ile bilgi alıĢveriĢi yapmaya yarar.”
“Kendi memleketlerinde namaz kılarken yüzlerini çevirdikleri tarafta Ģimdi
bütün Müslümanlar toplanmakta, Allâhü Teâlân‟ın huzûrunda tek bir vücût gibi
kendilerini O‟na teslim etmektedirler.”
Müslüman olmakla büyük bir Ģeref ve mutluluk hisseden Zeynep hanım,
konuĢmasını Ģu cümle ile bitiriyor:
“Hac‟cı bir kere görmek, Müslümanlığın büyüklüğünü göstermek için
yeterlidir177.”
“Kur‟ân-ı Kerîm, Allah‟ın adı ile baĢlıyor,
Allah‟ın birliğini bildiriyordu. Hayretim arttı. Tevhit dini
olan Müslümanlığı seçtim.”
Cat Stevens

177
Anonim, http://www.cinalemi.net/giris/5muslumanolanlar/muslumanolanlar/muslumankadinlar/zeyneb.htm
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BRUNTON-CELÂLEDDÎN
Brunton Neye İsyan Ediyordu?
Baronet ünvânını taĢıyan Ġngiliz Brunton, meĢhur bir âileden olup, Oxford
Üniversitesi‟nden mezun olmuĢ, yayıncılık ile üne kavuĢmuĢtur.
Brunton Müslüman olup Celâleddîn adını almıĢtır. “Niçin Müslüman oldun?”
sorusuna Celâleddîn Brunton, Ģöyle cevap veriyor:
“Ben, Hıristiyan bir anne ve babanın etkisi altında büyüdüm. Gençliğimde,
ilâhiyat ile de ilgilendim. Misyonerlerle tanıĢarak onların yabancı memleketlerdeki
faaliyetleri ile yakından ilgilendim. Onlara yardım etmek istedim. Resmen bir vazîfe
almadan, onlarla birlikte seyâhate çıktım.”
Brunton‟un da kafasına takılan rahatsızlık, Hıristiyanlığın, „insanların günâhkâr
olarak dünyâya geldiği ve dünyâda muhakkak çile çekmesi gerektiği‟ inancıydı.
Brunton, “Niçin Müslüman oldun?” sorusuna verdiği cevâba bu noktadan
baĢlıyor.
Diyor ki:
“Doğrusunu söylemek gerekirse, din dersleri aldığım hâlde, Hıristiyanlığın
„insanların günâhkâr olarak dünyâya geldiği ve dünyâda muhakkak çile çekmesi
gerektiği‟ nazariyesi bana tuhaf geliyordu.”
“Buna isyan ediyordum.”
“Bu yüzden, yavaĢ yavaĢ Hıristiyanlık‟tan nefret etmeğe baĢlamıĢtım”. Çünkü,
ben kendisinde her Ģeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allâhü Teâlâ‟nın yalnız
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günahkâr varlıklar yaratmasını, O‟nun kudret ve merhâmetine yakıĢtıramıyor, bunun
için Allâhü Teâlâ‟yı böyle tavsîf eden bir dinin hakîki olamayacağını düĢünüyordum.”
Brunton‟a Göre Hıristiyanlık Nasıldı?
Brunton, yukarıdaki düĢüncelerinden dolayı, diğer dinleri de incelemeye karar
veriyor ve beklentilerini:
“Kalbimde, âdil, merhâmetli, müĢfik bir ilâha büyük bir ihtiyâç duyuyor, böyle
bir Yaratıcı‟yı arıyordum.” Ģeklinde dile getirdikten sonra kendi kendine:
“Acabâ, Îsâ Aleyhisselâm‟ın getirdiği hakîki nasrânî dini bu muydu? Yoksa,
Onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuĢ muydu?” sorularını soruyordu. Diyor ki:
“Bu soruları düĢündükçe, kalbimdeki Ģüpheler çoğalıyor, o zaman, mevcut olan
Kitâb-ı Mukaddes‟i tekrar elime alıyor, karıĢtırmaya baĢlıyor ve her defâsında içinde
birçok eksikler ve anlaĢılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum.”
“Sonunda, ben de Ģu sonuca vardım ki, bu kitap Îsâ Aleyhisselâm‟ın yaydığı hakîki
dinin kitabı değildir.”
“Ġnsanlar, Ġncil‟e birçok yanlıĢ kâideler koymuĢlar ve Allâhü Teâlâ‟nın doğru
kitabını bozmuĢlardır.”
Celâleddîn Brunton, bundan sonra Ģöyle devam ediyor:
“Ben bu kanaate vardıktan sonra, artık misyonerle berâber gittiğimiz
memleketlerde rastladığımız insanlara, elimizdeki Ġncil‟i okuyacak yerde, baĢka
telkinlerde bulunuyordum.”
“Onlara Tanrı, Tanrı‟nın oğlu ve Rûh-ul-Kudüs gibi, üçlü tanrıdan bahsedecek
yerde, beden öldüğü zaman, ölmez bir rûh bulunduğundan, insanları bir büyük hâlikın
yarattığından, bu büyük yaratıcının insanları günâhları sebebi ile hem bu dünyâda hem
de Âhiret‟te cezâlandıracağından, ancak çok merhâmetli olan bu büyük hâlikın, eğer
insanlar yaptıklarına piĢman olurlarsa, onların günâhlarını af edeceğinden
bahsediyordum.”
Nihâyet gün gelmiĢ Brunton üç tanrı inancından ayrılarak, tek tanrı inancını
benimsemiĢtir.
Brunton, bu konuda Ģöyle diyor:
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“Gün geçtikçe, artık tamâmen tek Allah‟a inanmaya baĢlamıĢtım. Hakîkate
tamâmen varmak için daha derinlere inmek istiyordum. ĠĢte, bu sırada Ġslâm dinini
incelemeye baĢladım.”
Bütün Hususlar Ancak İslâm‟da Vardı
Ne gariptir ki bütün öğretmeye çalıĢtığım hususlar, ancak Ġslâm‟da vardı.
Brunton‟un, bundan sonraki, heyecanlı sözlerinden, onun gerçeği yakaladığını,
hemen sezmek mümkün oluyor… Hele sözlerine bir bakınız:
“Bu din, beni o kadar cezbetti ki, bütün günümü ona vakfettim.”
Brunton çalıĢmalarını Ģöyle dile getiriyor:
“Bulunduğum yer, Hindistan‟da Ģehirlerden uzak, kimsenin ismini bile
duymadığı Ichra adında bir köydü. Bu köyde yaĢayanlar, pek fakir, pek sefil tabakadan
insanlardı.”
“Onlara, sırf Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı için tek ve merhâmetli bir hâlikın var
olduğunu anlatmaya, dünyâda tâkip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeğe
çalıĢıyordum.”
“Onların birbiri ile kardeĢ olduklarını, temizliğe çok ehemmiyet vermeleri
gerektiğini de öğretmeye çalıĢıyordum.”
“Ne gariptir ki, bütün bu öğretmeye çalıĢtığım hususlar, Hıristiyanlık‟ta değil,
ancak Ġslâm‟da vardı ve ben bir Hıristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din
adamı gibi telkinlerde bulunuyordum.”
Karalamak
Hıristiyanlar, Muhammed Aleyhisselâm‟ı Karalamak için, ne gerekiyorsa
yaparlar.
Brunton, yalnız kaldığı zamanlarda ise, daha çok bir Müslüman gibiydi. Diyor
ki:
“Yalnız kaldığım zaman, Muhammed Aleyhisselâm‟ın hayâtını inceliyordum. Onun
hakîkî hayâtı hakkında Ġngilizce pek az kitap yazılmıĢ ve onu tenkit etmek, lekelemek ve
bu büyük Peygamber‟i yalancılıkla itham etmek için, Hıristiyanlar tarafından ne
yapılmak lâzımsa yapılmıĢtı.”
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“Fakat, ben Ģimdi bu düĢmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan,
Ġslâmiyet‟i tam bir insaf ile inceliyordum.”
Bu incelemelerim sürdükçeĠslâmiyet‟in, tek Allah‟ı ve hakîkati en doğru olarak
ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek gerektiğini iyice anladım.”
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟in çalıĢmalarına hayran
kalan Brunton Ģöyle devam ediyor:
“Muhammed (SAV) gibi bir büyük Peygamber‟in, insanlığa yaptığı hizmetleri
öğrendikçe, onun peygamberliğini inkâr etmenin imkânı yoktu. O muhakkak Allâhü
Teâlâ‟nın Resûlü idi.”
“O ancak; Allâhü Teâlâ‟nın lûtfu ile, vahĢet ve cehâlet içinde yaĢayan, birçok
putlara tapan, hurâfelere inanan, yarı çıplak bir hâlde, birçok kadınlarla hayvanca bir
hayat süren Araplar‟ı, kısa bir zaman içinde, Allâhü Teâlâ‟ya îmân eden, medenî,
temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuĢak huylu insanlar hâline getirdi.”
“Bir insan, Allâhü Teâlâ‟nın lûtfu, yardımı olmadan böyle bir Ģeyi hiç bir zaman
baĢaramaz! Ġçinde birkaç yüz kiĢi bulunan bu köyde, benim ne kadar zahmet çekerek
uğraĢtığımı ve hâlâ bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düĢündükçe,
Muhammed Sallallâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem‟in eseri, gözümde gittikçe daha da
büyüyordu.”
“Hayır! Ancak Allâhü Teâlâ‟nın Resûlü böyle bir iĢi baĢarabilirdi. Onun
Peygamberliğine can ve gönülden inanmak lâzımdı.”
Ġslâm‟ı anlamak için Brunton için bu kadarı yeterliydi. Nitekim Brunton, sonucu
Ģöyle açıklıyordu:
“Ġslâm Dini‟nde bulunan, daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye
gerek görmüyorum.”
“Çünkü, Allâhü Teâlâ‟yı ve Muhammed Aleyhisselâm‟ın peygamberliğini kabul
ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuĢ demektir.”
Brunton Müslüman Oluyor
O sıralarda Müslüman bir Hindli, kendisini ziyârete gelir. Brunton, Mian
Amiruddîn ismindeki, bu kibar insan ile Ġslâm dini üzerinde uzun uzadıya tartıĢırlar.
Bu konuĢmalar ona, son cesâreti verir ve Müslüman olmayı kabul eder.
Müslüman olarak Celâleddîn adını alan Brunton diyor ki:
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“Ben, Müslümanlığın hakîki Allah dini olduğuna, sâdeliğine, af ve Ģefkatine,
samîmiyetine, Müslümanları birbirine kardeĢ saydığına ve bir gün bütün dünyâyı
birbirine bağlayacağına inanıyorum.”
“Artık hayâtımın sonuna geldim. Bundan sonra, ölünceye kadar kendimi
Ġslâmiyet‟e hizmet etmeye adadım178.”

178

Anonim, Celaleddin Lauder Brunton http://ansiklopedi.bibilgi.com/Celaleddin-Lauder-Brunton
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GEREGORY VARTESSĠAN-CÂBĠR
“Ġslâm, israf ve cimriliği yasaklayan, maddî ve
mânevî her hususta en güzel kâideleri olan dindir.”
Albay Ronald Rockwell

Geregory Vartessian‟ın Çocukluğu
Geregory Vartessian Fransa‟da, Hıristiyan olan, Ermeni anne ve babadan
doğmuĢtur. Haftada bir gün, anne, baba ve kardeĢleriyle birlikte, kiliseye gidip âyinlere
katılan Geregory‟in, spor ve futbola karĢı büyük bir ilgisi vardı. Geregory Paris‟teki
kilise okullarında, genel olarak spor yapma imkânı çok iyi olduğu için, 13 yaĢında
kendi isteğiyle Paris‟teki bir kilisenin okuluna kayıt oldu ve 2 sene boyunca bu okulda
okudu.

Geregory Vartessian

Belli bir süre sonra okul ona sıkıcı gelmeye baĢladı. Daha fazla özgür olmak
istiyordu. 15 yaĢında kilise okulundan ayrılıp, elektronik eğitimi veren, baĢka bir okula
kaydoldu.
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Bu okuldaki arkadaĢ çevresi iyi değildi, arkadaĢlarının çoğu eroin
kullanıyorlardı; bir zaman sonra Geregory da eroin kullanmaya baĢladı.
Hayâtı artık sanki bir cehenneme dönüĢmüĢtü: Niçin yaĢadığını bilemeyecek bir
duruma gelmiĢti, bir an önce ölmek istiyordu. Hattâ, birkaç kere intihar teĢebbüsünde
bile bulunmuĢ; baĢarılı olamamıĢtı. Bu yüzden, 21 yaĢına kadar çok kötü bir hayat
yaĢadı.
Geregory eroinden kurtulmak istiyordu. Bunun için ilkin arkadaĢ çevresini
değiĢtirmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Fransa‟dan ayrılıp Ġngiltere‟ye yerleĢti. O önce,
bir pizzacıda iĢ buldu, daha sonra da düzenli olarak tekrar kiliseye gitmeye ve âyinlere
katılmaya baĢladı.
Geregory, kilise sâyesinde, kısa zamanda kötü alıĢkanlıklarından kurtuldu, daha
düzenli bir hayat yaĢamaya baĢladı.
Müslüman Arkadaşlar
Geregory Vartessian‟ın, bu sıralarda, Ġslâm‟la ilgili pek fazla bilgisi yoktu fakat
Faslı ve Cezâyirli iki Müslüman arkadaĢı vardı. Cezâyirli arkadaĢı dindar biri değildi
fakat Faslı arkadaĢı dindar bir Müslümandı. Ayrıca, Ġspanyol bir kız arkadaĢı da vardı.
Bir gün kız arkadaĢı ile birlikte gezmek için, Ġspanya‟ya gittiler ve 3 hafta kadar
orada kaldılar. Bu sırada Faslı Müslüman arkadaĢı Muhammed, telefonla onu aradı ve
Fas‟a dâvet etti. Kız arkadaĢı Ġspanya‟da âilesinin yanında kaldı, Geregory Vartessian
Fas‟a gitti.
Ġngiltere‟den arkadaĢı olan Muhammed, ona çok enteresan gelmiĢti. O sırada
Ramazan Ayı‟nın baĢlamasına birkaç gün vardı. Geregory Vartessian, o anki durumu
Ģöyle anlatıyor:
“Ramazan girince köylülerin hepsi oruç tutmaya baĢladı. Köyde gündüzleri
kimse bir Ģey yemiyordu. Ben de bu insanların inançlarına saygı göstermek için oruç
tutmaya baĢladım.”
Geregory Vartessian sözlerine Ģöyle açıklık getiriyor:
“Bu insanları çok sevmiĢtim ve onların ibâdetlerine saygı duymam gerektiğini
düĢündüm. Ramazan girince köylüler oruç tutmaya baĢlamıĢlar ve köyün havası birden
bire değiĢmiĢti.”
“Köylüler çok mutluydular: Oruç tutmak, iftar yapmak arkadaĢım Muhammed‟e
ve köylülerine huzur veriyordu. Bu huzûru ben de onlarla birlikte yaĢamak
istiyordum.”
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“Ramazan baĢladıktan bir hafta sonra ben de tıpkı köylüler gibi oruç tutmaya
baĢladım. Muhammed‟le birlikte câmiye gidiyorduk. Muhammed namaz kılıyor, ben ise
câminin içinde düĢüncelere dalıyordum.”
“Tıpkı kilise gibi câmiden huzur alıyordum. Ġslâm‟a inanmasam da oruç
tutmanın beni değiĢtirdiğini hissediyordum ve oruç tutmak bana büyük bir zevk
veriyordu.”
“Oruç, gün geçtikçe beni Ġslâm‟a daha da ısındırdı ve Ġslâm‟ı daha yakından
öğrenmek için Muhammed‟in bana verdiği kitapları okumaya baĢladım.”
Geregory Vartessian, Ramazan ile ilgili gözlemleri için, Ģöyle devam ediyor:
“Ramazan‟ın girmesiyle birlikte köydeki havanın de-ğiĢmesi, insanların
yaptıkları ibâdetten bu kadar yoğun bir Ģekilde zevk almaları bana oldukça ilginç
gelmiĢti.”
“Özellikle iftar vakitleri köy Ģenlik yerine dönüyordu. Evlerde yapılan iftarlar
çok eğlenceli geçiyor ev sâhipleri misâfirlerini en iyi Ģekilde ağırlamak için büyük çaba
gösteriyorlardı.”
“Bu köyde yaĢadığım Ramazan bana son derece zevkli gelmiĢti ve
Müslümanlara karĢı büyük bir sevgi duymaya baĢlamıĢtım.”
Geregory Vartessian ramazan bittikten sonra, çalıĢmak için, tekrar Ġngiltere‟ye
döner. Köylülerle geçirdiği ramazan günleri hiç aklından çıkmaz. Bu arada Ġslâm‟la
ilgili araĢtırmalarını daha da hızlandırır, bir taraftan kiliseye gitmeye de devam eder.
Karşılaştırma Dönemi
AraĢtırmaları sonunda, Ġslâm ile Hıristiyanlığın, Kur‟an ile Ġncil‟in
karĢılaĢtırılması hakkında elde ettiği bilgileri, Geregory Vartessian‟ın kendi ağzından
dinleyelim:
“Ġnternetten “Ġslâm nedir?” baĢlıklı uzun bir makâle okumuĢtum. Bu makâlede
Ġslâm‟ın Ġsâ Mesih‟in getirdiği gerçek Hıristiyanlığın devâmı olduğu belirtiliyor ve
Müslümanların Ġslâm‟dan önce gelen bütün dinleri hak olarak gördükleri ifâde
ediliyordu.”
“Bu durum beni çok etkiledi. Ġslâm‟ın mânevî olarak Hıristiyanlık‟tan çok daha
güçlü bir din olduğunu artık anlamıĢtım. Daha sonra Kur‟an okumaya baĢladım.”
“Daha önce Ġncil de okumuĢtum. Fakat Kur‟an Ġncil‟den daha etkili ve daha
gerçekçi bir kitaptı. Ayrıca Kur‟an insanı çok iyi tanıyor ve insanın zaaflarını çok iyi
biliyordu.
“Ġncil‟de birçok kıssa var fakat Ġncil insanın hayâtına kurallar koymuyor.
Kur‟an ise insanın hayâtını düzenleyen kurallar sunuyor.”
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“Ġslâm‟ın Allah katındaki gerçek din olduğunu kabul etmeye baĢlamıĢtım fakat
din değiĢtirmek bana çok zor geliyordu.”
“Sürekli olarak gittiğim kilisenin papazı bir vaazında konuyu Ġslâm‟dan ve
Müslümanlardan açtı. Papaz Ġslâm ve Müslümanlar hakkında çok kötü Ģeyler söylüyor
ve Batı‟da Ġslâm‟ın gün geçtikçe yayılmasına bir anlam veremediğini belirtiyordu.
“Papazın Müslümanlar hakkında sarf ettiği sözler beni iyice üzmeye baĢladı.
Sonunda vaaz esnâsında ayağa kalkıp Müslümanları çok iyi tanıdığımı, Müslümanların
papazın anlattığı gibi insanlar olmadığını söyledim. Papazla bir süre Müslümanlar
hakkında tartıĢtık.”
“Ben daha sonra kiliseyi terk ettim. Bu olaydan iki gün sonra Muhammed beni
aradı ve 5 gün önce Ramazan‟ın girdiğini ve Müslümanlar‟ın 5 gündür oruç
tuttuklarını söyledi.”
“Ben de Müslümanlar gibi oruç tutmak istiyordum ve artık Ġslâm‟a girmeye
karar vermiĢtim.”
Geregory Vartessian Müslüman Oluyor
Geregory Vartessian, artık vakit kaybetmek istemiyordu. 2006 yılındaki
Ramazan Ayı‟nın 6. günü Muhammed ile birlikte câmiye gitti ve Kelime-i Şehâdet
getirerek Müslüman oldu, Ġslâm‟a girdi ve Câbir adını aldı179.
Câbir, Ġslâm‟daki ibâdetler hakkında, diyor ki:
“Günde 5 vakit namaz sizin sürekli Allah‟la birlikte olmanızı sağlıyor. Oruç ve
namaz insana büyük bir mânevî güç veriyor.”
“Namaz kılarken Allah‟ın karĢısında eğiliyorum ve ona inandığım duygusunu
daha fazla hissediyorum.”
“Oruç sâyesinde de Allah‟a yakın olduğumu hissediyorum ve sürekli ibâdet
hâlinde olmak bana büyük bir huzur veriyor.”
Geregory Vartessian, Müslüman olduğunu çevresine hemen haber vermez. Ama
Ġslâm‟a girdikten bir ay sonra önce kardeĢine, daha sonra da babasına duyurur.
Bunu duyan yakınları önce çok ĢaĢırırlar, daha sonra Ġslâm‟ı araĢtırmaya,
Müslüman olduktan sonra onda mey-dana gelen değiĢiklikleri gözlemlemeye baĢlarlar.

179

Anonim, Ermeni Genç Müslüman oldu, http://www.8sutun.com/haber?id=6837
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TATĠANA
“Ġslâm, çağları ardında sürükleyen bir dindir.
Müslüman olmakla, çağlar üstü dini seçmiĢ oldum.”
Roger Garaudy

Tatiana

Kameralar Önünde Kelime-i Şehâdet
Yıllar önce Türk vatandaĢlığına geçtiğini söyleyen güzel manken, „Rus Gelin‟
Tatiana, Müslümanlık dinine kendini çok yakın hissettiğini söyleyerek, 18 Ocak 2009
târihinde „Türk Life‟ programının çekimleri sırasında, Müslüman olmuĢtur.
Sedef adını alan Tatiana kameralar önünde Kelime-i Şehâdet getirirken,
gözyaĢlarını tutamamıĢtır.
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10 yıl önce, Polonya‟dan Türkiye‟ye gelerek180 hayâtını Ġstanbul‟da devam
ettiren, ünlü manken Tatiana, Türk âile yapısından etkilenerek, Müslümanlığı seçmiĢ
ve Sedef adını almıĢtır.
Yıllar önce, Türk vatandaĢlığına geçtiğini itiraf eden181 ve Müslüman olan,
manken-oyuncu Tatiana:
“Müslüman olduktan sonra yüzümdeki gülücükler bile değiĢti.” demiĢtir. Bir
takı tanıtımında konuĢan Tatiana, “Sanki yüzüme nur indi.182“ diye konuĢmuĢ ve:
“Benim için en iyi olanı yaptığımı sanıyorum. Bu olaydan sonra çevremdeki
kiĢiler de bana destek vermeye baĢladı.183“ demiĢtir.

Anonim, Manken Tatiana Müslüman Oldu, http://www.klipmekani.com/manken-tatiana-musluman-oldu
Anonim, Rus gelin Tatiana Türk Life programında müslüman oldu!, http://www.maximagazin.com/rus-gelintatiana-turk-life-programinda-musluman-oldu/, http://www.bursahakimiyet.com.tr/haberDetay.aspx?hid=5210
182
http://www.haberler.com/musluman-oldum-yuzume-nur-indi-haberi/?utm_source=Ana_Menu_Mouse
183
Anonim, Manken Tatiana Müslüman Oldu, http://www.klipmekani.com/manken-tatiana-musluman-oldu
180
181
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ANDREAS PALAYLOGOS
Giriş
Küçüklüğünden îtibâren yetiĢtirildiği, katı Presbiteryen geleneğini terk eden
Andreas Palaylogos, Yüksek Papaz (High Priest) rütbesinde iken, istifâ etmiĢ ve 6 Ocak
2004 târihinde Konya Selçuklu müftülüğüne gidip Müslüman olmuĢ ve Abdullah
Palazoğlu adını almıĢtır.
Eski bir misyoner olan Andreas Palaylogos, Müslüman olmadan önce, Yüksek
rütbeli bir Hıristiyan din adamıydı ve papazlık yapıyordu184.
Çocukluğu Ve Yetişmesi
Andreas Palaylogos, 1973 doğumlu olup Ermeni kolejini bitirmiĢ, sonra Texas
Christian Univercity‟de, Hıristiyan teolojisi okuması için, Roma tarafından kendisine
burs verilmiĢtir185.
Önce Roma‟da „Thelogy Faculte‟ bölümünde okumuĢ ve 6 yıllık üniversiteden
önce, Hıristiyanlık üzerine ön eğitim almıĢ, üniversiteden sonra, 2 yıl da Vatikan‟da
zorunlu eğitim görmüĢtür.
Daha sonra Yunanistan Agios Oros (Kutsal Dağ) „da 2 yıllık bir eğitimden
geçirilmiĢ, burada tam bir ruhban ve keĢiĢ olarak eğitilmiĢtir186.
Ancak burada eğitim görenler, dünyânın çeĢitli yerlerine misyoner temsilcisi
olarak atanabiliyorlar. Bundan sonra ayrıca Ġstanbul Güngören Protestan kilisesinde,
sıkı bir eğitime tâbî tutulan, Andreas Palaylogos, buradan Konya‟ya gönderilmiĢtir.

184
Ergin, iĢte yüksek rütbeli bir papazın hakikatı buluĢu, http://jajp.facebook.com/topic.php?uid=7594200517&topic=7795
185
Anonim, Abdullah palazoğlu / andreas palaylogos, http://www.webturkey.org/3583-post1.html
186
Zengin, S. (röportaj), Zaman, 17 yıl Yüksek Rütbeli Papazlık Yaptı , Ġslam'ı buldu, http://www.frmtr.com/islam-veinsan/2223350-17-yil-yuksek-rutbeli-papazlik-yapti-islami-buldu-cok-onemli.html
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Konya‟daki Görevi
Andreas Palaylogos‟un Konya‟daki görevi, ev kiliselerini organize etmekti.
Palaylogos, Müslüman olmadan önce, Müslümanlar‟a potansiyel terörist,
fundemantalist, fanatik ve kökten dinci olarak bakıyordu; hattâ Müslümanların
insanlıkları konusunda bile önyargılı idi. Bunu sebebi konusunda o,”Onun nedeni
aldığımız önyargılı eğitimdi Ģüphesiz.” diyor.
Andreas, Konya‟da göreve ilk baĢladığında, halktan tepki göreceği endiĢesine
kapılır ama buna rağmen, kiliseden çıkarken, kıyâfetini değiĢtirmesi yönündeki
önerilere kulak asmaz, kiliseden çıkınca evine yine dinî kıyâfetiyle gitmek ister.
Bir elinde gümüĢ haçı, diğer elinde Ġncil‟le evine yürüyerek giden, Andreas, hiç
kimseden ne ters bir hareket, ne de kötü bir söz duymayınca, bir hayli ĢaĢırır187. Bu
bir…
Andreas Papaz olduğu için, ev bulamayacağını düĢünür. Fakat dinî kıyâfetiyle
gittiği ilk emlâkçıda bir ev sâhibi ile görüĢür ve hiçbir tepkiye mâruz kalmadan evi
kirâlar. Bu iki..
Andreas‟ın Görüşü Değişmeye Başlıyor
Müslümanlar‟a karĢı bakıĢı gitgide değiĢir papaz Andreas‟ın… Yeni taĢındığı
evinde de çok ilginç bir olayla karĢılaĢır Andreas... Papaz olduğu mahalledeki herkes
tarafından bilinen Andreas‟ın evine ilk hafta komĢular yemek getirirler.
Andreas, artık dayanamaz... Bir aĢûre gününde kendisine aĢûre getiren
komĢusuna, hem Hıristiyan olduğu bilindiği hâlde, hem de papaz olmasına rağmen,
kendisine niye yemek ve aĢûre getirdiklerini sorar.
Aldığı cevap enteresandır ona göre:
„„Bizde sünnettir aĢûre günü tüm komĢulara aĢûre dağıtılır, din ayrımı
yapılmaz.‟‟ der komĢu... Bu üç…
Andreas Müslüman Oluyor
Bunlardan çok etkilenen Andreas, git gide kendini islâmiyet‟e yakın hissetmeye
baĢlar, ancak yine de duygularını bastırmaya çalıĢır. Dördüncü adım ise Ģöyle
geliĢir188:

187

http://www.main-board.eu/islam-genel/301167-islamla-yeniden-tanisma-hikayesi-abdullah-palazoglu.html
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Andreas, “Konya‟da bir gazetenin Konya il temsilcisi olan (Müslüman)
arkadaĢımın iddiâsı ve benim bu iddiâyı ciddî bir Ģekilde araĢtırmaya kalkıĢmam,
benim Ġslâm‟la Ģereflenmeme sebeb oldu.” dedikten sonra, konuĢmasını Ģöyle sürdürür:
“ArkadaĢımın iddiâsı Ģuydu:
„Tevrat, Zebur ve Ġncil‟de Peygamber Efendimiz‟in geleceğinin 114 yerde yazılı
olduğuydu. Bunun kanıtı ise Bediüzzaman‟ın 19. uncu mektubu, diğer adıyla Mûcizât-ı
Ahmediyye idi.‟”
“YaklaĢık 2 yıl süren çok ciddî ve derin bir araĢtırmadan sonra gördüm ki
arkadaĢım doğru söylüyor.”
“ġimdiki Hıristiyan teologlarının ısrarla üstünü örttüğü ve reddettikleri
Muhammed, kendi kutsal kitaplarında müjdeleniyordu189.”
“Bu beni hem dehĢete, hem ĢaĢkınlığa düĢürdü. Bunun üzerine istifâmı vermeyi
ve Ġslâm‟la Ģereflenmeyi uygun gördüm190.”
6000 dolar maaĢla çalıĢtığı papazlıktan da istifâ eden Andreas, Konya hâlinde,
aylık 400 TL‟lik bir maaĢla iĢe girer191.

188
Anonim, Konya Kilisesinin Müslüman olan din adamı Andreas Palaylogos un ilk Röportajı,
http://tvcapture.eu/root/guncel-haberler/75186-konya-kilisesinin-yuksek-rutbeli-din-adami-musluman-oldu-iste-din-adamininilk-roport.html

Antik Yunanca olan Yuhanna Ġncili‟indeki 14, 16, 17 ve 26. sözlerde geçen Faraklitos-Faraklit isminin Arapça
karĢılığı Ahmet ve Muhammed isimleridir. Bu isimlerin anlamı tesellici, öğütçü ve Allah‟ı çok çok övendir. Faraklit ismi Barnabas
Ġncilinde de geçmektedir. Günümüz Ġncil‟lerinde Faraklit yerine “Kutsal Ruh” ve “Gerçeğin Rûhu” yazılmaktadır. Yuhanna-14‟de
16, 17. sözlerinde “Ben de Baba‟dan dileyeceğim, O sonsuza kadar sizinle birlikte olsun diye size baĢka bir yardımcı, Gerçeğin
Rûhu‟nu, „Faraklit-Muhammded‟i verecek.” Yuhanna-14‟de 26. sözde ise, “Ama Ba-ba‟nın benim adımla göndereceği Yardımcı,
Kutsal Ruh, „Faraklit-Muhammed‟,size her Ģeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” denmektedir.
http://hakyoluislam.blogcu.com/konyali-papaz-musluman-oldu_24301771.html
189
Zengin, S. (röportaj), Zaman, 17 yıl Yüksek Rütbeli Papazlık Yaptı , Ġslam'ı buldu, http://www.frmtr.com/islam-veinsan/2223350-17-yil-yuksek-rutbeli-papazlik-yapti-islami-buldu-cok-onemli.html
190
Anonim, Konyali papaz müslüman oldu, http://www.milligorusforum.biz/showthread.php?t=2111
191
Anonim, Abdullah palazoğlu / andreas palaylogos, http://www.webturkey.org/3583-post1.html
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SKĠP ESTES-YUSUF ESTES
Giriş
Skip Estes diyor ki:
“Rûhumu Hz. Ġsâ‟ya adadığım günden îtibâren, bir insanı Hıristiyan yapmak,
benim için olağanüstü bir mutluluk olacaktı.”
“Sürekli olarak bir Müslümanı Hıristiyan yapmayı arzûlardım, tâ ki bir gün
babamın Mısırlı bir arkadaĢıyla tanıĢıncaya kadar...”
“Onu çok sevmiĢtim ve onda iyi bir Hıristiyan olma potansiyeli sezmiĢtim ve bu
iĢin olacağına, kesin gözüyle bakmaya baĢlamıĢtım.”
“Çünkü onun Ġsâ adına kurtarılmaya ihtiyâcı olduğuna inanıyordum. Halbuki,
baĢıma gelecekler husûsunda, ufacık bir bilgim dahî yoktu192.”
Çünkü Skip, Mısırlı bir Müslüman‟ı Hıristiyan yapmak isterken, sonunda
kendisi paçayı kaptırarak, Müslüman olmuĢtur.193.
Skip Estes‟in Çocukluğu
1944 yılında Ohio„da, Midwest‟te çok sıkı bir Hıristiyan âilesinde dünyâya
gelen, Skip 1950‟lerde, genç bir çocuktu. Bir Müslümanı Hıristiyan yapmak isterken,
kendisi Müslüman olmuĢ, Yusuf Estes adını almıĢtır.
Yusuf Estes, Müslüman olmadan önce, Hıristiyanlığı yaymak için çalıĢıyor,
aynı zamanda da, eğlence ve müzik endüstrisiyle uğraĢıyordu. Babasıyla birlikte para
kazanmak ve aynı zamanda eğlenmek için, müzik marketleri kuruyor, TV ve radyo
programları, açık hava eğlenceleri düzenliyordu.

192
Anonim, Müslümanı Hıristiyan yapmaya çalıĢırken Müslüman oldum, http://www.izafet.com/hayatinicinden/143911-hristiyan-yapayim-derken-kendisi-musluman-oldu.html
193
Anonim, Müslüman olan Papaz`ın itirafları (Yusuf Estes),
http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=5291
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Müzik iĢinden sorumlu olan Skip, ayrıca Midilli turları düzenliyor, „Palyaço
Skippy‟ olarak çocukları eğlendiriyordu.
Yusuf Estes, âilesini Ģöyle tanıtıyor:
“Babam, kilise iĢlerine destek oluyordu, özellikle de kilise okul programlarına;
1970‟lerde bir papaz olarak atandı. O ve üvey annem birçok tv evangelistlerini,
vâizlerini tanıyorlardı, hattâ Oral Roberts‟ı ziyâret edip Oklahoma, Tulsa‟daki „Prayer
Tower-Duâ Kulesi‟ inĢâsına yardım ettiler.”
“Annemle babam aynı zamanda Jimmy Swaggart, Jim ve Tammy Fae Baker,
Jerry Fallwell, John Haggi ve Müslümanların en büyük düĢmanı Pat Robertson‟un
güçlü taraftarları idiler.”
“Orta Batı‟da çok güçlü dinî inançlara sâhip bir âilenin içinde doğdum.” diyen
Skip devam ederek:
“Atalarım bölgeye ilk gelen göçmenlerdi, bu topraklar üzerindeki ilk kiliseler,
ilk okullar benim âilem tarafından kurulmuĢtu. Ben ilk okula gidiyorken, 1949,
Houston, Teksas‟a yeniden yerleĢtik. Düzenli olarak kiliseye gider âyinlere katılırdık.
12 yaĢına geldiğimde Pasadena, Teksas‟ta yeniden vaftiz edildim.” dedikten sonra
gelecekteki düĢüncelerini Ģöyle açıklamaktadır, Skip 194:
“Ġlk gençlik yıllarımda diğer kiliseleri ziyâret edip onların öğreti ve inançlarını
öğrenmeyi çok istiyordum. Baptistler, Metodistler, Episkopalyanlar, Karizmatik
akımlar, Nazarinler, Ġsâ‟nın Kilisesi (Church of Christ), Tanrı‟nın Kilisesi (Church of
God), Hıristiyan Tanrı‟nın Kilisesi (Church of God in Christ), Tüm Ġncil, Agape
(Sevgi), Katolikler, Presbiteryanlar, vb… Ġncil, ya da Ģöyle diyebiliriz “Tanrı
Haberlerine” karĢı doymak bilmez bir susuzluğum vardı.
“Din konusundaki araĢtırmalarım sâdece Hıristiyanlık ile sınırlı kalmadı. Hem
de hiç… Hinduizm, Mûsevilik, Budizm, Metafizik, Amerikan yerlilerinin inançları,
hepsi benim araĢtırmalarım içinde yer almaktaydı. Hakkında ciddî bir araĢtırma
yapmadığım tek din Ġslâm idi.”
Müzik sorumlusu olan Yusuf Estes, bu konuda da Ģunları söylüyor:
“Çok çeĢitli müzik dallarıyla ilgilenmeye baĢladım, özellikle kilise müziği ve
klâsik müzik beni çok etkiliyordu. Tüm âilem müziksever ve dindar olduğundan dolayı
ben de her iki alanla ilgilenmeye baĢladım.”
“Zaman içinde yakın iliĢkiler kurduğum kiliselerin çoğunda müzik sorumlusu
oldum.”
194
Anonim, Hristiyan Yapayım Derken...KENDĠSĠ ''MÜSLÜMAN'' OLDU..., http://www.izafet.com/hayatinicinden/143911-hristiyan-yapayim-derken-kendisi-musluman-oldu.html
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“1960 yılında klavyeli çalgı âleti öğretmenliği yapmaya baĢladım, 1963 yılında
Maryland, Laurel‟da kendi stüdyolarımı açtım,‟Estes Music Studios-Estes Müzik
Stüdyoları‟”.
Yusuf Estes‟in İş Görüşmeleri
Yusuf Estes Teksas, Oklahoma ve Florida‟daki iĢ projeleri için ise Ģöyle
söylüyor:
“30 yıldan fazla bir süre babam ve ben birçok iĢ projesinde birlikte çalıĢtık.
Eğlence programları, Ģovlar, faaliyetler hazırladık. Teksas ve Oklahoma‟dan
Florida‟ya kadar her yerde org ve piyano dükkânları açtık.”
“O yıllarda milyonlarca dolar kazandık, ancak huzûru aslâ bulamadım.”
Tahrif Olmuş Hıristiyanlık
Yusuf Estes, huzurdan neyi kastediyordu? Bu sorunun cevâbını, yine onun soru
ve cevaplarından çıkarmak için, yine Yusuf Estes‟i dinleyelim:
“Eminim siz de kendinize Ģu soruları sormuĢsunuzdur”:
“Allah beni neden yarattı?”
“Veyâ Allah benim ne yapmamı istiyor?”
“Ya da bu arada Allah tam olarak kim?”
Skip, tahrif olmuĢ, Hıristiyanlık‟ta çocukların, suçlu ve günahkâr olarak,
doğmalarına iliĢkin olarak da:
“Biz neden „ilk günah‟a inanıyoruz?”
“Neden Âdem‟in oğulları onun günâhını kabul etmek zorundalar, neden bu
günahtan dolayı sonsuza kadar cezâlandırılsınlar?” diyor ve devam ediyor:
“Fakat eğer bunları bir baĢkasına sorarsanız, büyük bir ihtimalle size soru
sormadan inanmak zorunda olduğunuzu söyleyecektir veyâ Ģöyle cevaplayacaktır
sorunuzu, bu bir „gizem‟dir ve sormamalısın-‟Sâdece inan kardeĢim!‟”.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

138
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

„Çok garip‟ olarak nitelediği, tahrif olmuĢ Hıristiyanlık‟taki Teslis inancı
hakkında ise Skip, Ģöyle devam ediyor:
“Teslis (Trinity) kelimesi Ġncil‟de yer almamaktadır. Kâdiri mutlak Allah‟a
yükselmesinden 200 yıl geçmesinden îtibâren dinî araĢtırmacıların ilgisini çekmektedir
Teslis… Aslında vâiz ve papazlara sormak istiyorum:
„Birisi nasıl olur da üçünden biri olduğunu fark eder veyâ Allah kendisi, ki her
Ģeye kâdirdir, nasıl olur da sâdece günahları affetmez, onun yerine önce insan olur,
dünyâya gelir, tüm insanların günahlarını alır ve bu esnâda da tüm Evren‟de bildiğimiz
kadarıyla Evren‟in dıĢında da her Ģeye kâdir olan Allah olduğunun da farkındadır. Bu
kadar tuhaf bir Ģey daha önce ortaya atılmamıĢtır.‟
Yusuf Estes, Müslüman olduktan sonra, kendisine en çok sorulan sorulara
değiniyor195:
“Birçok insan bana nasıl olup da Hıristiyan bir vâiz veyâ papazın Ġslâm‟ı
seçebildiğini soruyor, özellikle de Ġslâm ve Müslümanlar hakkında her gün
duyduğumuz onca kötü Ģeye rağmen...”
“Soranlardan bâzıları sâdece meraklıydı, bâzıları ise çok aĢırı tepki
gösterdiler. Bâzıları Ġsâ‟ya sırtımı nasıl dönebildiğimi, Kutsal Rûhu gerçekten anlayıp
anlamadığımı sordu, bâzıları da kendimi „yeniden doğmuĢ‟ kabul edip etmediğimi veyâ
kurtuluĢa erip ermediğimi sorguladı.”
“Bir keresinde çok zarif bir Hıristiyan beyefendi email ile bana neden ve nasıl
Hıristiyanlığı terk edip Ġslâm‟ı seçtiğimi sordu.”
Estes‟in İslâm‟a Gidiş Mâcerâsı
Estes bundan sonra, “Babam atanmıĢ bir papazdı.” giriĢi ile Ġslâm‟a gidiĢini
anlatan yola giriyor. Anlattıklarına göre, 1980‟lerin baĢında babası ve annesi, „ġükür‟
kasetleri kaydediyorlar ve bunları hastânelerde ve huzurevlerinde ücretsiz olarak
dağıtıyorlardı.
1991 baĢlarında babası, Mısırlı bir adamla iĢ yaptığını söyler ve onun bu
adamla tanıĢmasını ister. Bu fikir, piramitler, sfenks, Nil nehri ve benzeri Ģeylerin
ülkesinden olan, uluslararası biriyle tanıĢmaktan dolayı, Estes‟e heyecan verir. Babası
bu adamın Müslüman olduğunu söyleyince, kafasında uçak korsanlar, adam kaçıranlar,
bombacılar, teröristler, kim bilir daha neler neler gidip gelmeye baĢlar.
195
Anonim, Müslümanı Hıristiyan yapmaya çalıĢırken Müslüman oldu, http://www.baktabul.com/ilginc-garipenterasan-seyler/49205-muslumani-hiristiyan-yapmaya-calisirken-musluman-oldu.html
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Önce bir “kâfir, hava korsanı, adam kaçırıcı, bombacı, terörist, inançsız”
biriyle tanıĢma fikrinden hiç hoĢlanmaz. Estes, konu ile ilgili düĢüncelerini babasına
Ģöyle anlatır:
“Müslümanlar Allah‟a inanmazlar. Çölün ortasındaki bir kara kutuya taparlar.
Ve günde beĢ defâ yeri öperler. Ġmkânsız! Onunla görüĢmek istemiyorum!” der.
Fakat babası, onunla görüĢmesi konusunda, ısrar eder ve onun çok iyi bir insan
olduğu konusunda kendisini iknâ eder.
Estes, inatçılığının sebebini de Ģöyle açıklıyor:
“Bu benim için çok fazlaydı. Üstelik birlikte seyâhat ettiğim Evangelistler de
Müslümanlardan ve Ġslâm‟dan bu kadar nefret ediyorken… O kadar nefret içindeydiler
ki insanları Ġslâm‟dan korkutmak için doğru olmayan Ģeyler söylüyorlardı. Bu
insanlarla ne yapabilirdim?”
Estes Mısırlı Muhammed İle Tanışıyor
Tam bu sırada Estes‟in aklına parlak bir fikir gelir: “Biz bu adamı Hıristiyan
yapabiliriz.” der, Estes... Böylece o Mısırlı iĢ adamıyla görüĢmeyi kabul eder ancak
onun bâzı Ģartları vardır. Diyor ki:
“Onun yanına giderken yanıma bir Ġncil ve bir haç aldım, baĢıma „Ġsâ benim
Tanrımdır!‟ yazan bir Ģapka takmıĢtım. Onunla Pazar günü kiliseden sonra
buluĢacaktık, böylece hepimiz duâmızı yapmıĢ, Tanrı‟yla birlikte olacaktık.”
“Her zamanki gibi Ġncil kolumun altında olacaktı. Büyük parlak haçım
sallanıyordu, tam karĢıdan görünecek biçimde “Ġsâ benim Tanrımdır!” yazan bir Ģapka
baĢımdaydı. Karım ve iki küçük kızım yanımdaydı ve biz “Müslümanlarla ilk
karĢılaĢmamıza hazırdık….”
Estes, dükkâna girip babasına o Müslüman‟ın nerede olduğunu sorduğunda
babası, onu göstererek:
“Orada, tam karĢında” der. Estes‟in kafası karıĢır. “Mümkün değil…” diye
mırıldanır.
Estes, bu ĢaĢkınlığını Ģöyle açıklıyor:
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“Ben kafasında türban, gömleğinin yarısına kadar gelen sakalıyla tüm alnını
kuĢatan kaĢları, paltosunun altında bir kılıç veyâ bomba saklayan, uçuĢan cübbesi
içinde devâsa bir adam arıyordum gözlerimle…”
Fakat:
“Bu adamın (Muhammed‟in) sakalı yoktu. Aslında kafasında hiç tüy yoktu.
Neredeyse tamâmen keldi. Hepsinden daha iyisi de, çok nâzik bir adamdı, hoĢgeldiniz
deyip elimizi sıktı. Bu hiç mantıklı gelmiyordu, bana... Ben onların terörist ve bombacı
olduklarını düĢünüyordum. Bütün bunlar ne demek oluyordu?”
Okuyucu, Estes‟in bu sözlerinden, Batı‟da, Ġslâm dini ve Müslümanlar hakkında
yapılan, haksız ve asılsız karalama propagandası hakkında bir fikir edinebilir.
Konuya dönersek, Estes adamı gözüne kestirmiĢtir. Kendi kendine düĢünür:
“Hiç merak etmeyin! Ben bu adamla ilgileneceğim. Bu adamın „Ġsâ adına
kurtarılması‟ gerekiyordu, ben ve Tanrı bunu yapacaktık.”
Estes anlatıyor yine:
“Kısa çabuk bir tanıĢma faslından sonra, ona sordum:
“Tanrı‟ya inanıyor musun?”
Cevâbı „evet‟ oldu.”
Sonra tekrar sordum:
“Âdem ve Havva‟ya inanıyor musunuz?”
„Evet‟ dedi.”
“Sordum: „Peki ya Ġbrâhim? Ona inanıyor musunuz, ona ve onun nasıl oğlunu
Tanrı için kurban etmeyi denediğine?”
„Evet‟ dedi.”
“Sonra tekrar sordum: „Peki ya Mûsâ? On emir? Kızıl Deniz‟in ikiye
ayrılması?”
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“Tekrar „Evet‟ dedi.”
“Sonra: „Peki ya diğer peygamberler, Dâvut, Süleyman, Yahyâ peygamber?‟
„Evet‟ dedi.”
“Sordum: „Ġncil‟e inanıyor musun?‟
Tekrar „Evet‟ dedi.”
“Ve Ģimdi en önemli sorunun zamanı geldi: “Ġsâ‟ya inanıyor musun? O‟nun
Mesih olduğuna?”
“Tekrar „Evet‟ dedi.”
Estes, her „Evet‟ için içinden „güzel!‟, „mükemmel!‟, „muhteĢem!‟ diyordu.
Adamın Ġsâ‟nın Mesih olduğuna inanmasına da içinden „hârikâ!” diyerek Ģu
sonuca varmıĢtı:
“Güzel! Bu düĢündüğümden daha kolay olacak... Vaftiz edilmeye hazırdı,
sâdece o bunun farkında değildi. Ben de bunun farkına varmasını sağlayacaktım.”
Estes, Müslümanların inançları konusunda, daha önceden bâzı bilgelere zâten
sâhipti. Bu konuda diyor ki:
“1991 baharında bir gün öğrendim ki Müslümanlar Ġncil‟e inanıyormuĢ… Çok
ĢaĢırdım. Bu nasıl olabilirdi?”
“Hepsi bu da değildi, aynı zamanda onlar Ġsâ‟ya da inanıyordu ve Ġsâ‟nın,
Tanrı‟nın gerçek bir elçisi olduğuna; Tanrı‟nın peygamberi olduğuna; insan eli
değmeden gerçekleĢen mucizevî doğumuna; Ġncil‟de belirtildiği gibi Mesih olduğuna;
Ģu anda Tanrı‟nın yanında olduğuna ve en önemlisi; Kıyâmet‟ten önceki son günlerde
geri geleceğine ve „Mesih düĢmanları‟na karĢı îman edenleri yöneteceğine de
inanıyorlardı.”
Estes, kutsal amacını hep tâze tutuyordu:
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“Hergün “Ġsâ adına ruhları Tanrı‟ya kazandıktan sonra, bu benim için büyük
bir baĢarı olacaktı; Ģu „Müslümanlardan birini yakalayıp onu Hıristiyan yapmak…‟
Estes, anlatmaya devam ediyor:
“Ona çay sevip sevmediğini sordum, sevdiğini söyledi. Böylece dıĢarı çıkıp
çarĢıda çay içebileceğimiz yer bulup oturduk, en sevdiğim konuyu konuĢmaya baĢladık:
Ġnançlar...”
“Bu kafede oturup saatlerce konuĢurken-ki konuĢmanın çoğunu ben yaptımfarketmeye baĢladım ki karĢımda çok nâzik, sessiz ve biraz da utangaç bir adam
vardı.”
“Söylemek zorunda olduğum her kelimeyi dikkatlice dinledi ve bir kere bile
sözümü kesmedi. Bu adamın tarzını sevmiĢtim, iyi bir Hıristiyan olmak için kesinlikle
potansiyeli vardı.”
“Gözlerimin önünden gelecekte olmasını beklediğim olaylar geçti.”
“Öncelikle babamın bu adamla iĢ yapma kararı bana olumlu geldi, hattâ
Teksas‟ın kuzey bölümüne çıktığım iĢ seyâhatlerinde bana eĢlik etmesini istedim.”
“Gün be gün, berâber seyâhat edip bu insanların değiĢik inançlarının farklı
konularını tartıĢtık. Ve yol boyunca bu zavallı insana doğru yola iletecek radyo
programlarını dinletebildim.”
“Tanrı mefhûmu, hayâtın anlamı, peygamberler ve onların görevleri, Tanrı‟nın
insan ırkına isteğini bildirmesi gibi konuları konuĢtuk.”
“Ayrıca, birçok anımızı ve fikirlerimizi anlattık birbirimize…”
“Bir gün öğrendim ki arkadaĢım Muhammed bir arkadaĢıyla berâber kaldığı
evinden ayrılıp bir süre câmide kalacaktı.”
“Babama gidip büyük kır evimize bizimle kalması için Muhammed‟i dâvet edip
edemeyeceğimizi sordum.”
“Ne de olsa yapılması gereken iĢlerin ve giderlerin birazını karĢılardı, üstelik
ne zaman seyâhate çıkacak olsak hemen hazır olurdu. Babam kabul etti ve Muhammed
evi-mize taĢındı.”
Estes ve Muhammed Arkadaş Oluyorlar
Estes aynı zamanda, Teksas eyâletine yayılmıĢ olan, papaz ve Evangelist
dostlarını ziyâret edecek zaman buluyordu.
Bunlardan bir tânesi, Teksas-Meksika sınırı yakınlarında yaĢarken, bir diğeri
Oklahoma sınırında yaĢıyordu.
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Bu vâiz bir arabadan bile, daha büyük bir haç, taĢımayı seviyordu. Onu
omuzlarının üzerine alıyor, ucu yere değen, haç Ģeklindeki bu iki kiriĢi, yollarda ve
otoyolda sürüklüyordu. Ġnsanlar arabalarını durdurup ona doğru geliyor ve ona neler
olduğunu soruyorlardı, o da onlara Hıristiyanlık üzerine kitapçık, broĢürler veriyordu.
Bir gün haçlı dostu kalp krizi geçirdi, Emekli Asker Hastânesine kaldırıldı,
orada uzunca bir süre kaldı.
Onu haftada birkaç defâ ziyâret eden Estes, giderken yanında Muhammed‟i de
götürüyordu ki, inanç ve din konularını tartıĢabilmek için...
Hasta arkadaĢı pek etkilenmemiĢti bundan… Açıkça belliydi ki, o Ġslâm
hakkında bilgi sâhibi olmak istemiyordu.
Estes ve Katolik Papaz
Bir gün arkadaĢının odasını paylaĢtığı kiĢi, tekerlekli sandalyesinin
tekerleklerini çevirerek odaya girer. Estes, onun yanına gidip adını sorar.
Fakat adam Estes‟e bunun önemli olmadığını söyler, “Nerelisin?” dediğinde de
Estes‟e, “Jüpiter gezegeninden” diye cevap verir. Bu söylediklerini düĢününce Estes,
kararsız bir hâle gelir:
“Onun kalp hastalıkları koğuĢunda mı yoksa Psikoloji koğuĢunda mı yattığına
emin olamadım.”
Estes, Ģöyle devam ediyor anlatmaya:
“Adamın yalnız olduğunu, mutsuz olduğunu ve hayâtında birisine ihtiyaç
duyduğunu anladım. Böylece ona Tanrı‟yı anlatmaya baĢladım.”
“Ona Eski Ahit‟ten Yunus Peygamber‟i okudum. Ġnsanları doğru yola
çağırması için Tanrı tarafından gönderilen Yunus Peygamber‟in hikâyesini anlattım.”
Estes‟in hikâyesine göre, Yunus insanlarını terk edip bir gemiyle denize açılır.
Bir fırtına gelir. Gemi neredeyse alabora olur, gemideki insanlar da onu denize atarlar.
Büyük bir balık yüzeye yaklaĢır, Yunus‟u alıp yutar ve sonra yeniden denizin
dibine döner. Yunus orada 3 gün 3 gece kalır. Yine Tanrı‟nın merhâmetiyle, balık
Yunus‟u ağzından karaya bırakır. Böylece Yunus, Ninova Ģehrine, kendi evine, sağ
sâlim olarak geri döner.
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Yunus‟un hikâyesiyle Estes, adama Ģunu anlatmak istiyordu:
“Kendi sorunlarımızdan aslâ kaçamayız, çünkü ne yaptığımızı en iyi olarak
Tanrı ve kendimiz biliriz.”
Tekerlekli sandalyedeki adam, bu hikâyeyi dinledikten sonra, baĢını kaldırıp
Estes‟e bakar ve özür diler. Kaba davranıĢlarından dolayı üzgün olduğunu, son
zamanlarda çok ciddî sorunlar yaĢadığını, Estes‟e günah çıkarmak istediğini söyler.
Estes ona, Katolik bir papaz olmadığını ve günah çıkarmadığını, bildirir. O da
Estes‟e bunu bildiğini söyledikten sonra der ki: “Ben bir Katolik papazım.”
Estes bu durum karĢısında:
„ġok oldum. Bir papaza Hıristiyanlık vaazı ediyordum.‟ diyor… Bundan sonra
papaz Estes‟e, kendi hikâyesini anlatmaya baĢlar:
Anlattığına göre papaz, güney ve Orta Amerika‟da ve Meksika‟da, hattâ New
York‟ta 12 yıl misyonerlik yapmıĢtır. Estes:
“Hastâneden taburcu edildiği zaman nekâhat döneminde bir Katolik âileyle
kalmaktansa babama taĢrada bizimle ve Muhammed ile yaĢaması için dâvet etmemizi
önerdim. Hepimiz aynı fikirde olunca o da yanımıza taĢındı.” diyor ve Ģöyle devam
ediyor:
“Eve giderken bu papazla bâzı inanç mefhumlarını anlattım ancak onun da
bunları bildiğini görünce ĢaĢırdım, hatta Ġslâm hakkında çok bilgi sâhibiydi.”
“Bana Katolik papazların gerçekten Ġslâm‟ı öğrendiklerini söyledi, hattâ
bâzıları doktora yapmıĢtı.”
“Tüm bunlar benim için çok aydınlatıcıydı. Aslında daha çok Ģey
öğrenecektim.”
Estes eve yerleĢtikten sonraki günlerini de Ģöyle anlatmaktadır:
“YerleĢtikten sonra, her akĢam yemekten sonra mutfak masasının etrâfına
toplanıp dinî konuları tartıĢırdık.”
“Babam Ġncil‟in seçtiği kendi versiyonunu, Kral James versiyonunu, ben kendi
versiyonumu, gözden geçirilmiĢ Standart versiyonunu, karım baĢka bir Ġncil
versiyonunu–ki Jimmy Swaggart‟ın Good News for Modern Man gibi bir Ģey olabilirpapaz da elbette kendi Katolik Ġncil‟ini getiriyordu.”

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

145
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

“Böylece, hangi Ġncil‟in doğru olduğunu, hangisinin daha gerçek olduğunu
konuĢarak ve Muhammed‟i Hıristiyan yapmaya çalıĢarak daha fazla zaman harcadık.”
Estes anlatmaya devam ediyor ve Muhammed‟e soru soruyor:
“Bir nokta da ona Kur‟an hakkında soru sormak aklıma geldi, son 1400 yıl
içinde acabâ Kur‟an‟ın kaç versiyonu oluĢmuĢtu?”
“O da (Muhammed de) bana sâdece tek bir Kur‟an olduğunu söyledi. Ve
söylediğine göre hiç değiĢmemiĢti. Ayrıca, bana Kur‟an‟ın tüm dünyâda çeĢitli ülkelere
yayılmıĢ yüz binlerce kiĢi tarafından tamâmının ezberlendiğini söyledi..”
“Kur‟an ortaya çıktığından beri, yüzyıllar boyunca, milyonlarca insan onu harf
harf tamâmını ezberlemiĢ ve sonra da kendilerinden sonra gelenlere harflerinde bile
tek yanlıĢ olmadan baĢından sonuna kadar nakletmiĢlerdi.”
“Bugün 9 milyon Müslüman Kur‟an‟ın tamâmını baĢtan sona ezberlemiĢ
bulunmaktadır.”
Estes Muhammed‟in bu cevâbına inanamaz. O Ģöyle düĢünüyordu:
“Bu bana pek de mümkün görünmüyordu. Ne de olsa Ġncil‟in orjinal dili
yüzyıllardır ölü bir dildi, konuĢulmuyordu.”
“Belgelerin orjinalleri de yüzlerce, binlerce yıldır kayıptı. Ġncil‟de farklılıklar
varken Kur‟an‟ın tamâmını korumak nasıl bu kadar kolay olabilirdi.”
Katolik Papaz Ve Estes Müslüman Oluyor
Derken bir gün papaz, Muhammed‟e câminin nasıl bir yer olduğunu görmek
istediğini söyler ve ondan kendisine eĢlik etmesini ister.
KonuĢarak geri geldiklerinde Estes, papaza oranın nasıl bir yer olduğunu,
yaptıkları tüm törenleri sormak için sabırsızlanır. Papaz: “Aslında pek bir Ģey
yapmıyorlar.” diye cevap verir ve ekler:
“Sâdece câmiye geliyorlar duâlarını yapıyorlar ve gidiyorlar.” Estes, meraklanır
ve sorar:
“Gidiyorlar mı? Vaaz veyâ ilâhî söylemeden mi?”
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Evet.” der, papaz.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra papaz, gittikleri câmiye yine gitmek istediğini
ve Muhammed‟in de katılmasını arzuladığını, söyler.
Bu sefer bir Ģeyler farklıdır. Uzunca bir süre geri gelmezler. Hava kararmıĢtır.
Bir ara Estes:
“BaĢlarına kötü bir Ģey gelmesinden endiĢelenmeye baĢladık.” diye endiĢelenir.
En sonunda gelirler. Estes diyor ki:
“Kapıdan girdiklerinde Muhammed‟i hemen tanıdım, fakat yanındaki kimdi?
Beyaz elbise giyen beyaz Ģapkalı biri…”
“Durun bir dakika! Bu papazdı. Pete? Dedim ki Müslüman mı oldun?”
Papaz Müslüman olmuĢtu.
Estes, “Daha neler göreceğiz?” diyerek hayıflanır. Estes devam ediyor:
“Ben olanları biraz düĢünmek için üst kata çıktım ve konuyu karıma açtım. O
da bana kendisinin de Ġslâm‟a gireceğini, çünkü doğru olanın bu olduğunu bildiğini
söyledi.”
O anda Estes, “ġok oldum!” diyor. Devam ediyor:
“Alt kata indim, Muhammed‟i uyandırdım, konuĢmak istediğimi söyledim,
dıĢarı çıktık. O gece sabaha kadar konuĢtuk ve yürüdük.”
Estes Âilesi Müslüman Oluyor
Estes konuĢmasını Ģöyle sürdürüyor:
“Sabah namazı vakti geldiğinde gerçeğin karĢımda durduğunu biliyordum, artık
iĢin bana düĢen kısmını yapmak benim kararıma kalmıĢtı.”
“Babamın evinin arkasına gittim, oradaki saçağın altında eski bir parça
kontrplak buldum. Onu baĢımın altına koyup günde beĢ defâ Müslümanların duâ ettiği
yöne doğru baĢımı yere koydum.”
Estes bu vaziyette iken yalvarmaya baĢlar:
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“Yol göster Tanrım! Yol göster!”
Bu pozisyondayken Estes, bedeni kontrplak üzerinde büzülmüĢ bir Ģekilde, baĢı
toprağın üstündeyken, yalvarır yalvarır, çok yalvarır:
“Tanrım! Eğer oradaysan bana yol göster, yol göster!” Bundan sonrasını yine
Estes‟ten dinleyelim:
“Ve bir süre sonra baĢımı yerden kaldırdım ve bir Ģeyin farkına vardım.”
“Hayır! Gökyüzünden melekler ve kuĢlar inmedi, sesler ve müzik duymadığım
gibi parlak ıĢıklar ve parıltılar da görmedim.”
“Fark ettiğim Ģey içimdeki değiĢiklikti. ġimdi daha önce olmadığım kadar
farkındaydım, artık benim için yalan söylemenin ve kendimden gizlenmenin sonu
gelmiĢti.”
“Artık doğru ve dürüst bir adam olmaya çalıĢmanın zamanı gelmiĢti. ġimdi ne
yapmam gerektiğini biliyordum.”
Estes devam ediyor hikâyesine:
“Böylece yukarı çıktım, bir duĢ aldım, yıllardır olmayı sürdürdüğüm eski
günahkâr insanı yıkamaktı düĢüncem.”
“ġimdi yeni ve tâze bir hayâta doğuyordum. Gerçeğe ve doğruya dayanan bir
hayâta…196“
Estes diyor ki:
“Yeni oldum!”
“O sabah saat 11:00 civârında, iki Ģâhit önünde durdum, biri bir eski papaz, ki
eskiden kendisi Peder Peter Jacob‟s olarak bilinirdi, diğeri de Muhemmed Abel
Rahman‟dı ve „ġehâdet‟imi yüksek sesle söyledim-ki bu söz Tanrı birliğine Muhammed
Sallallâhü Aleyhi ve Sellem‟in onun peygamberi olduğuna Ģâhitlik anlamına
gelmektedir-”
Artık Estes, Müslüman olmuĢtu. O Müslüman olduktan sonra Yusuf Estes adını
alır. Açıkçası o demiĢti ki:

196

Anonim, Hidâyet Öyküleri, http://www.ikra.web.tr/2008/11menu.php?sayfa=arastirma-temmuz
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“Ben Ģehâdet ederim ki hakkıyla ibâdet edilecek Allah‟tan baĢka ilah yoktur,
Muhammed onun kulu ve elçisidir.“
Estes anlatmaya devam ediyor:
“Birkaç dakika sonra da karım beni tâkip edip aynı Ģehâdette bulundu. Ama
onun Ģehâdetine üç kiĢi Ģâhitlik yaptı-üçüncüsü bendim.”
“Babam bu konuda biraz ihtiyatlı davrandı, Ģehâdetini yapmadan önce birkaç
ay daha bekledi. Ama o da sonunda Ġslâm‟a girdi, benimle ve diğer Müslümanlarla
birlikte günde beĢ defâ duâ etmek için mescide (câmiye) gelmeye baĢladı.”
“Çocuklarımız Hıristiyan okulundan alınıp Müslüman okuluna yerleĢtirildiler.
Ve Ģimdi, aradan on yıl geçtikten sonra onlar da Kur‟an‟ın büyük kısmını ezberlediler,
Ġslâm‟ın öğretilerini daha iyi kavradılar.”
“Benim babamın karısı da ölmeden önce kabul etti ki Ġsâ Tanrı‟nın oğlu
olamaz, Tanrı‟nın büyük bir peygamberi olabilir, ancak Tanrı olamaz. 86 yaĢında,
Ģehâdetinin üzerinden birkaç ay sonra geçtikten sonra vefât etti. Tanrı onun Ģehâdetini
kabul etsin, Amin...”
Estes, Müslüman olanların hikâyelerinden çok hoĢlanır197:
Müslüman olduğu yıl Estes Dallas‟ta, Joe Baptist adında Tennesseeli, bir kilise
öğrencisi ile tanıĢır. Joe Baptist, Kilise öğrencisi iken, Kur‟an okuduktan sonra Ġslâm‟ı
kabul eder.
Geçtiğimiz sene de eski bir Katolik râhip ile tanıĢır. Kendisi Afrika‟da, 8 yıl
boyunca gönüllü, misyonerlik yapmıĢ, Afrika‟da iken, Ġslâm hakkında çok Ģeyler
öğrenmiĢ ve Müslüman olmuĢtur. Râhip daha sonra ismini, Ömer olarak değiĢtirip,
Dallas‟a yerleĢir. “Yine iki yıl önceydi” diyerek yeni bir hikâyeye baĢlıyor, Estes:
“San Antonio‟dayken, Rusya Ortodoks Kilisesi‟nde çalıĢan eski bir Ortodoks
BaĢ Râhip ile tanıĢtım. Ġslâmiyet ile tanıĢmıĢ ve kilisedeki önemli görevini Müslüman
olmak için terk etmiĢ…”
“Bundan baĢkaları da var tabii ki... Ġslâm hakkında çok güzel Ģeyler düĢünen
Katolik bir râhip vardı. Ben de ona; “Öyleyse neden Ġslâm‟a girmiyorsun?” diye
sormuĢtum.”

197
Anonim, Müslümanı Hıristiyan yapmaya çalıĢırken Müslüman oldum, http://forum.vatan.tc/hristiyan-yapayimderken-musluman-oldu-t19722.0.html
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“O da “Olmaz, iĢimi kaybederim” dedi. O râhibin adı Peder John‟du ve
râhipliği bir ekmek kapısı olarak görüyordu.”
“Biz hâlâ onun hidâyete ermesi için Allah‟a duâ ediyoruz.” diyerek hikâyesini
bitiriyor, Yusuf Estes…198.
Hz. Yunus‟un Hikâyesi
Yukarıda Estes‟in söz konusu ettiği Yunus (AS)‟ın, Ġslâm kaynaklarına göre,
baĢından geçenler Ģöyledir:
Yunus (AS), Allâhü Teâlâ tarafından, Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova
ahâlisini, doğru yola dâvet için, görevlendirilmiĢtir.
Ninovalılar büyük Ģer ve fesat içerisinde oldukları için, Allah‟ın (CC) elçisinin
sözlerine kulaklarını tıkarlar. Hz. Yunus, bunun üzerine, çok öfkelenir, kızar ve Allâhü
Teâlâ‟dan izin gelmesini beklemeden, orayı terk eder.
Yunus (AS), Yafa‟ya gelir. Tersis‟e gitmek üzere olan, bir dolu gemi bulur.
Ücretini öder ve gemiye o da biner.
Yolculuk devam ederken, büyük bir fırtına kopar. Dalgalar çoğalır; gemi batacak
hâle gelir. Gemiciler telâĢa kapılırlar, gemiyi hafifletmek için, ağır eĢyâları denize
atmaya baĢlarlar.
O sırada Yunus (AS) da, geminin altına inmiĢ uykuya dalmıĢtır. Kaptan onu
durumdan haberdar edip, “Rab‟bına duâ et, ola ki bizi bu hâlden kurtarır da helâk
etmez.” der.
Gemidekiler, „bize bu felâket kimin sebebiyle geldi? Bunu bilmek için aramızda
kur‟â çekelim‟, derler. Atılan kur‟â Hz. Yunus‟a düĢer. Bunun üzerine; oradakiler Hz.
Yunus‟a:
“Anlat bize, sen ne yaptın, nereden gelip nereye gidiyorsun, hangi köyden hangi
soydansın?” derler.
Hz. Yunus onlara:
“Ben kara ve denizleri yaratan göklerin ve Yer‟in ilâhı olan Allah‟ın kuluyum.”
der ve baĢından geçen hâdiseyi anlatır.

198
Yusuf Estes‟in Müslüman oluĢu,
http://74.125.77.132/search?q=cache:l69DmJNQmp0J:www.islamhouse.com/files/tk/ih_articles/tk_story_of_islam_Yusuf_Estes.do
c+Amerikal%C4%B1+Yusuf+Estes%2Bm%C3%BCsl%C3%BCman+oldu&hl=tr&ct=clnk&cd=7&gl=tr&lr=lang_tr

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Onun üzerine gemidekiler çok korkarlar ve “Niye öyle yaptın?” diye kendisini
ayıplarlar. Sonra ona, “Bu denizin durulması için sana ne yapalım?” derler. Yunus
(AS) da:
“Beni denize atın fırtına durur, çünkü bu büyük fırtına benim için oldu.” diye
cevap verir.
Adamlar buna rağmen gemiyi karaya çekmek isterler ama baĢaramazlar.
Nihâyet Hz. Yunus‟u tutarlar, gemide bulunanların kurtulması için, kendi rızâsıyla
denize atarlar, derhal deniz durulur. Ve büyük bir balık gelir, Allâhü Teâlâ‟nın emriyle,
Hz. Yunus‟u yutar.
Yunus (AS), Rab‟bından izin almadan, kavmine kızıp kaçtığı için balığın
karnında hatâsını anlar, kendini çok ayıplar, kınar, piĢman olur:
“Allah‟ım, senden baĢka ilâh yoktur, tesbih ancak sanadır, muhakkak ki ben
haddini aĢanlardan oldum.” diye Allah‟tan af diler.
Fakat sâdece burada değil, öteden beri Rab‟bına tesbih ile zikredicilerden
olduğu için, balığın karnında üç gün üç gece kalır ki, bu Allâhü Teâlâ‟nın bir
peygamberini hapsediĢinin bir ifâdesidir.
Mahlûkatın tekrar diriliĢ gününe kadar balığın karnında kalması mümkün
olduğu hâlde, Allâhü Teâlâ‟yı öteden beri tesbih ettiği ve burada da piĢman olup af
dilediği için, af edilir ve böylece kısa bir müddet sonra yine Allâhü Teâlâ‟nın emriyle,
balık tarafından, açık ve boĢ bir sahâya bırakılır.
Yunus (AS), balığın karnından karaya çıktığı zaman, hasta bir hâldedir ve
kendisine bir siper olarak kullandığı, bal kabaklarının yaprakları arasında dinlenir.
Bu sırada o civârda oynayan çocuklar görür. Dikkat eder, bakar ki onların
içlerinde bir tânesi vardır. O kör olduğu için, oyunlara katılamaz. Yunus (AS),
dinlendiği yerde hemen çocuk için duâ eder, çocuğun gözleri açılır.
Körlüğü ortadan kalkan ve diğer çocuklarla oynamaya baĢlayan, çocuk bir ara
kabak tarlasında, kabak yaprakları ile örtülen, Yunus (AS)‟ı görüverir ve hemen, bir
taraftan diğer çocukları çağırır, bir taraftan da Hz. Yunus‟u taĢlamaya baĢlar. Yunus
(AS), tekrar duâ eder, çocuğun gözleri tekrar kapanır, kör olur.
Yunus (AS), balığın karnından çıktıktan sonra, hayli bir zaman bu kabak ağacı
veyâ kabak kökenlerinin o kocaman yaprakları içinde halsiz bir Ģekilde kalır, hiç
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kimsecikler görmeden, o yapraklar içinde kendisine gelir, iyileĢir ve ayağa kalkar,
sağlığına kavuĢur199.
Yunus (AS), daha sonra, kaçtığı kavmine hakkı bildirmesi için, tekrar
görevlendirilir. Kavminin nüfusu yüz binden fazladır. Hz. Yunus (AS) kavmini,
Allah‟ın (CC) azâbını haber vererek, tekrar îmana dâvet eder. Onlar da bunun üzerine,
piĢmanlık içinde, îman ederler ve belli bir zamana kadar ömür sürerler200.
Kıssadan Hisse
Burada alınacak ders Ģudur:O da, ”Allah‟ın (CC) takdiri‟nin en iyisi olduğuna
inanmaktır.”
Fasta yaĢamıĢ, Abdülazizi Debbah (KS) adında, ümmî bir velî, bir gün
talebeleriyle birlikte, bir ıssız adaya çıkarlar. Bir de bakarlar ki bir kiĢi orada, yalnız
baĢına yaĢamına devam ettiriyor. Onunla konuĢurlar, ada hakkında bilgilenirler, adayı
dolaĢırlar ve geri dönerler.
Debbah (KS) Hazretleri‟nin talebeleri hocalarına, o adamı o ıssız adadan
kurtarmak için, ona neden teklif etmediğini sorduklarında Debbah (KS) Hazretleri,
Allah‟ın (CC) ona, orada yaĢaması için, bir kader tâyin ettiği, bu alın yazısına
karıĢmak istemediği, herkesi kendi hâlinde bırakmanın daha hayırlı olacağı Ģeklinde,
bir cevap verir.
Debbah (KS) Hazretleri belki de, Yunus (AS) ile kör çocuk arasındaki olaydan
çıkardığı ders sonunda, böyle bir davranıĢ bilgisine sâhip olmuĢtur.
Allah‟ın (CC) hiçbir iĢi yoktur ki onda, bir hikmet olmasın… Bir hikmet
gereğidir ki O Yüce Yaratıcı, o çocuğu kör yapmıĢtır. Onun kör kalması, belki kendisi
için, daha hayırlı bir durumdu.
Bu yüzden Allah (CC), onun kör olmasını dilemiĢti. Fakat Allah (CC), Yunus
(AS) duâ edince, onun bu duâsını kabul etmiĢ, çocuğun körlüğünü kaldırmıĢtı. Fakat
gözleri açılan çocuk, Yunus‟u (AS) taĢlayarak, yaratılıĢına-karakterine uygun düĢen,
Ģerli iĢlere bulaĢmaya baĢlamıĢtır.
Demek ki Allah‟ın (CC) onu kör yapmasıyla, o çocuğun Ģerli iĢlere dalmasının
bir nevî önüne geçilmiĢ olmuyor muydu? Nitekim Yunus (AS), tekrar duâ ediyor,
çocuk eski kör durumuna dönüyor. Buradan çıkan sonuç Ģudur ki, „Allah‟ın (CC)
takdîri en iyisidir.‟

199

http://www.risaleforum.com/showthread.php?t=26184&page=8
Ġmanoğlu, Ġ. Si., Büyük Dini Hikâyeler, Osmanlı Yayınevi, Ticarethane Sk. No:14/2 Pk:1344, Sultanahmet/Ġstanbul.

KS kısaltması, “Kuddise Sırruh-Allah onun sırrını mukaddes etsin!” demektir.
200
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Musâ (AS)‟ın Hızır (AS)‟la yaptığı yolculuk esnâsında, Hızır (AS)‟ın,
rastladıkları bir çocuğun boynunu vurmasında da, yine buna benzer olarak, boynu
vurulan, çocuğun lehinde olan bir durum vardır.
Yıllarca önce bir asistanlık sınavı yapmıĢtım. Ġhtiyacımın çok fazla olmasından
dolayı, sınava girenlerin hepsinin kazanmasını istiyordum. Fakat adaylardan bir tânesi,
baĢaracak kadar not alamamıĢtı.
Bunun üzerine, bütün adayların aldıkları notları belli bir oranda yükselterek,
sınava girenlerin hepsini iĢe almıĢtım. Sonraları, iteklemeyle iĢe giren, bu asistan bana,
çok sıkıntılar çektirmiĢti.
Demek istiyorum ki Allah (CC) o gün, hikmetinin bir gereği olarak, onu baĢtan
baĢarılı yapmayarak, bana yardım etmek istemiĢ ama o zaman bu kadar ince bilgilerden
yoksun olduğum için, Allah‟ın (CC) „kazanmasında fayda yok‟ demek istediği birisini,
o zaman meğer biz iĢe almıĢız.
Sonucunda da bir hayır gelmedi, zâten… Sonuç Ģudur ki, “Allah‟ın (CC) takdîri
en iyisidir.”
Mûsâ (AS) İle Hızır (AS)‟ın Hikâyesi
Bu konuyu, Kehf Sûresi‟nde geçen, Mûsâ (AS) ile Hızır (AS)‟ın kıssası ile
bitirmek istiyorum.
Bütün peygamberlerin her birinin ilmi, Allah (CC) tarafından gönderilen,
vahiyden ibârettir.
Bir de „ledünnî‟ ilim vardır ki bu, Kehf Sûresi‟nde, „… ve kendisine
tarafımızdan ilim öğrettik201.‟ beyânıyla, Hızır (AS)‟a öğretilmiĢ olan ilimimdir.
Bu ilim, Mûsâ (AS)‟ın ilminden bambaĢka olan, bir ilimdir. Yânî bu ilim, Allah
(CC) tarafından öğretilen, ilimlerden özel bir ilimdir. Tefsir bilginleri bu ilmi, “Gayb
ilmi ve gizli ilimlerin sırları” diye tefsir etmiĢlerdir. Diğer bir ifâde ile demiĢlerdir ki,
“Mûsâ‟nın ilmi, ġer‟î hükümleri bilmek ve dıĢ görünüĢe göre fetvâ vermektir. Hızır‟ın
ilmi ise, iĢlerin iç yüzünü bilmektir.” Öyle ki, Sâhih-i Buharî‟de rivâyet edildiğine
göre, Hızır (AS) Ģöyle demiĢ:

201
Kehf Sûresi, âyet 65: “Nihâyet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiĢ ve
tarafımızdan bir ilim öğretmiĢtik.”
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“Ey Mûsâ! Ben Allah‟ın (CC) ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim ki, sen
onu bilmezsin. Sen de Allah‟ın (CC) ilminden sana öğrettiği bir ilim üzeresin ki, ben de
onu bilmem.”
Bu Ģekilde ilm-i ledünnî, bir bâtın (gözle görülmeyen Ģeyler) ilmini meydana
getirir ki, bu özel ilimde en özel bir mânâ ve hakîkat vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır bu hususta Ģöyle diyor:
“Özetle ledünnî ilim, kafa çalıĢtırmakla elde edilmeyip Allah tarafından, sırf
Allah vergisi olan bir mukaddes kuvvetin tecellîsidir. Etkiden etki yapana, duygudan
varlığa doğru giden bir ilim değil, etki yapandan etkiye, varlıktan duyguya gelen
birinci derecede bir ilimdir.”
“Nefsin olagelene geçiĢi değil, olagelenin nefiste meydana çıkmasıdır.
Doğrudan doğruya bir keĢiftir.”
Mûsâ (AS) ile delikanlısı (yanındaki genç arkadaĢı), Allah‟tan (CC) böyle bir
rahmet ve ilme eriĢmiĢ Hızır (AS) (AS)‟a, rastladıkları zaman Mûsâ (AS) ona dedi ki:
“Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tâbi olabilir miyim?202“
Hızır (AS), “Sen benimle arkadaĢlığa aslâ sabredemezsin.203“ der.
Bu sözle Hızır (AS), Mûsâ (AS)‟ın psikolojik durumu hakkındaki, ilk keĢfini
göstermiĢ ve ona kendini anlatmıĢ oluyordu ki, sonunda bunun doğruluğunu hep
berâber göreceğiz.
Gerçekten bu istekle Mûsâ (AS)‟ın alacağı ders, kendi yerini tanımak ve bir
sabır dersi almaktan ibâret olacaktır. Yâni bu sözle Hızır (AS):
“Bu konuda çok sabır lâzımdır. Senin ise Ģüphesiz ki benimle berâber
sabretmek elinden gelmez ve bunda mâzursun. Çünkü iç yüzünü bilemediğin bir Ģeye
nasıl sabredeceksin?”
“Yâni, berâberimde birtakım Ģeyler göreceksin ki, sır ve hikmetinden haberin
olmayacak, dıĢ görünüĢe göre ise iyi görünmeyecek… Sen bir ġerîat sâhibi olman
îtibâriyle onları dıĢ görünüĢlerine göre uygun göremeyip îtiraz etme gereğini
duyacaksın.” demek istemiĢtir.

202
Kehf Sûresi, âyet 66: „Mûsâ ona: "Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tâbî olabilir
miyim?" dedi.‟
203
Kehf Sûresi, âyet 67-68: (Hızır) dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. Ġçyüzünü kavrayamadığın Ģeye
nasıl sabredeceksin?‟
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Bunun üzerine Mûsâ (AS), “ĠnĢallah beni sabırlı bulacaksın, sana hiçbir iĢte
karĢı çıkmayacağım204.” der.
Bunun üzerine Hızır (AS) ise:
“Eğer bana uyacaksan, ben sana sırrını anlatmadıkça, hiçbir Ģey hakkında
bana soru sorma.” Yâni:
“TartıĢma ve îtiraz Ģöyle dursun, sorup anlama için bile soru sorma!”
Ģeklinde tembihte bulunarak bu ilimde soru sormanın olmadığını vurgulamak
istemiĢtir205.
Böylece üç arkadaĢ yola koyulurlar, gemiye bininceye kadar, denize doğru
giderler. Nihâyet gemiye bindiklerinde, vaziyetin kötü ve korkunç olduğunu görürler.
Gemiciler bunlardan Ģüphelenirler, bindirmek istemezler. Fakat araya
baĢkanları girer, nihâyet gemiye alınırlar. Gemi yol almaya baĢlayınca Hızır (AS),
keser veyâ balta gibi âletlerle, gemiyi yaralar. Mûsâ (AS):
“Gemiyi ve yolcularını boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iĢ
yaptın206“ der. Hızır (AS), buna ses çıkarmaz, gemi ile sâhile çıktıktan sonra yine
berâberce giderler. Nihâyet bir çocuğa rastlarlar. Hızır (AS), onu hemen öldürür. Mûsâ
(AS) yine dayanamaz:
“Bir can karĢılığı olmaksızın mâsum bir cana nasıl kıydın? Doğrusu çok fenâ
bir Ģey yaptın!” der. Yâni, “Bir kısas hakkın yok iken, bir mâsum veyâ suçsuz kimseyi
mi öldürüverdin?207“ demek ister.
Bunun üzerine Hızır (AS), “Doğrusu sen benimle aslâ sabredemezsin demedim
mi sana?208“ Ģeklinde ilk ikâzını yapar. Mûsâ (AS), özür dileyerek, bir daha soru
sormayacağını söyler:
“Eğer bundan sonra sana bir Ģey sorarsam bana arkadaĢ olma!209“

Kehf Sûresi, âyet 69: „Mûsâ: "ĠnĢaallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir iĢine karĢı gelmeyeceğim" dedi.‟
Kehf Sûresi, âyet 70: „(Hızır) dedi ki: "O halde bana tâbî olacaksın; ben sana sırrını anlatmadıkça, hiçbir Ģey
hakkında bana soru sorma!"‟
206
Kehf Sûresi, âyet 71-73: „Bunun üzerine ikisi berâber yürüdüler. Nihâyet gemiye bindikleri zaman, o kul (Hızır)
gemiyi deldi. Mûsâ, ona Ģöyle dedi: "Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iĢ yaptın." (Hızır:) "Sen
benimle aslâ sabredemezsin, demedim mi?" dedi. Mûsâ dedi ki: "Unuttuğum Ģeyden dolayı beni suçlama ve bu iĢimden dolayı bana
bir güçlük çıkarma."‟
207
Kehf Sûresi, âyet 74: „Yine gittiler. Nihâyet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Mûsâ:
"Kısas olmadan mâsum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fenâ bir Ģey yaptın" dedi.‟
208
Kehf Sûresi, âyet 75: „Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?"‟
209
Kehf Sûresi, âyet 76: (Mûsâ) dedi ki: "Eğer bundan sonra sana bir Ģey sorarsam bana arkadaĢ olma! Hakîkaten
benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaĢtın.‟
204
205

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

155
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Bunun üzerine yine yürürler. Nihâyet bir köy halkına varıp, onlardan yemek
isterler. Ancak köy halkı onları misâfir etmekten kaçınırlar. Derken orada yıkılmak
üzere olan bir duvar bulurlar. Hızır (AS), hemen onu doğrultur.
Mûsâ (AS), buna da içerler ve kendilerine yemek vermeyen bu köylülerin
düzeltilmiĢ duvarı karĢılığı olmak üzere, “Ġsteseydin elbet buna karĢı bir ücret
alırdın.210“ der. Hızır (AS), dayanamaz ve son sözünü söyler:
“ĠĢte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır. ġimdi sana o sabredemediğin
Ģeylerin içyüzünü haber vereyim”:
“Gemi, denizde çalıĢan bir kaç yoksula âitti. Onu kusurlu kılmak istedim, çünkü
onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı.”
“Çocuğa gelince, onun ana-babası mü‟min kimselerdi. Çocuğun büyüyünce
onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk. Ġstedik ki Rab‟leri onun yerine
kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhâmet eden birini versin.”
“Duvar ise, o Ģehirde iki yetim çocuğa âit idi. Duvarın altında onların bir
hazînesi vardı. Babaları da iyi bir kimse idi.”
“Onun için Rab‟bin istedi ki, o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve
Rab‟binden bir rahmet olarak hazînelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini
kendiliğimden yapmadım. ĠĢte senin sabredemediğin Ģeylerin içyüzleri budur 211.”
Peygamber (SAV) Efendimiz, sırf Allah (CC) rızâsını isteyen, Tücip
kâbilesindeki bir gence çok ilgi göstermiĢti. Buradaki gerçek Ģuydu:
Allah (CC) ve Allah (CC) adamları, Allah‟a (CC) yakın olmak isteyenlerin ve
O‟nun rızâsını hedef seçen insanların, dostu ve yardımcılarıdırlar. Bu gerçeği, hem
(SAV) Efendimiz‟de ve hem Mûsâ-Hızır arkadaĢlıklarında da, çok açık olarak,
görmekteyiz.
Allah‟ın (CC) ve Allah (CC) adamlarının bu yardımı, iyi insanların çocuklarına
bile sarkmaktadır. Dikkat ediniz! Allah‟ın (CC) isteği olarak, Hızır (AS)‟ın, duvar
sâhibi olan çocuklara, duvarı düzeltmek sûretiyle, yardımda bulunması, bunun bir
örneğidir.
Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, Allah (CC) ve O‟nun bütün dostları, iyi
insanların, hattâ onların çocuk-larının bile, dostları ve yardımcılarıdırlar. Buradan
akıllı insanlar, Ģu sonuca da hemen varabilirler:
ġeytan ve takımı da kötü ve günahkârların dostudurlar. Bu gerçek de âyetlerle
sâbittir, zâten...

210
Kehf Sûresi, âyet 77: „Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihâyet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak
köy halkı onları misâfir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu.
Mûsâ: "Ġsteseydin elbet buna karĢı bir ücret alırdın" dedi.‟
211
Kehf Sûresi, âyet 78-82.
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JOHN WEBSTER
John Webster‟in Gençliği
Ġngiliz John Webster Londra‟da, tam bir protestan terbiyesi alarak yetiĢmiĢtir.
Webster, 1930 senesinde, genç bir öğrenci iken, her genç gibi, bâzı hâdiselerle
karĢılaĢıyor, bunları anlamağa çalıĢıyordu. Bunlardan birisi de, din ile dünyâ arasında
bir münâsebetin olup olmadığıydı. Bunun için, rahat ve huzurlu bir yaĢam için, dinden
nasıl faydalanılabileceğini düĢünüyordu.
O sırada mensûbu olduğu, Hıristiyan dininin, bu konuda, çok zayıf ve çok
yetersiz olduğunun farkına varmıĢ bulunuyordu. „Çünkü…‟ diyordu212:
“Hıristiyanlık, dünyâyı yalnız fenâlıklarla dolu bir iĢkence yeri, insanları
günahkâr doğan mahlûklar olarak kabul ediyor.”
“Ġnsanlara hayatta rahat bir yol göstermek yerine, her yaptıkları iĢin günah
olduğunu, bu günahtan kurtulmak için hiç bir çâre bulunmadığını, insanlar için ancak
râhiplerin Allâhü Teâlâ‟ya duâ edebileceğini söylüyordu.”
“Hıristiyanlık, insanları tamâmen baĢı boĢ bırakmıĢ ve yalnız pazar günleri,
insanı hiç bir Ģekilde tatmin etmeyen bir hava içinde, ibâdete teĢvik etmiĢtir.”
O sıralarda Ġngiltere‟de, büyük bir ekonomik buhran ve fakirlik vardı. Ġnsanlar
hayatlarından ve hükümetten memnun değildi. Hıristiyanlık, onlara bu sıkıntı dolu
günlerde hiç yardım etmiyor, insanlar ondan bir tahammül kudreti bulamıyorlardı. Bu
durum, onun üzerinde çok fenâ bir etki bırakmıĢtı. Dolayısıyla John, hislerine
kapılarak, dinin mânasız bir Ģey olduğuna karar vermiĢ, Hıristiyanlığı ret ederek
kendini, birçok zamâne gençleri gibi, dinsizliğe ve komünizme vermiĢtir.
O zamanlar komünistlik, gençlere haz veren bir konuydu. Çünkü ekonomik
sıkıntılar içinde bunalan ve yaĢama kudreti bulamayan gençlik, servet ve rütbe farkını
212
Anonim, Muhammed John Webster (Ġngiliz), http://www.amentu.com/index.php/content/view/1195/156/, En son
eriĢim târihi:07.03.2011.
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ortadan kaldırdığını iddiâ ettikleri, komünizmi bir kurtarıcı olarak görüyorlardı. Fakat
kısa bir zaman sonra komünizmin iddiâlarının, yalnızca bir propagandadan ve boĢ
laflardan ibâret olduğunun, farkına varılmıĢtır.
Diyor ki Webster:
“Meğer onlarda da, hem rütbe, hem servet farkı aynen vardı. Her Ģey, her
memlekette aynı idi.”
“Bunun üzerine komünistlikten vaz geçerek, kendimi felsefeye verdim.”
Webster açıklamasına Ģöyle devam ediyor:
“Batı ülkelerinde, Ġslâmiyet ile temas etmek çok güçtür. Çünkü, orada
Ġslâmiyet‟e karĢı taa Haçlı Seferleri‟nden kalma bir düĢmanlık vardır.”
“Avrupalılar hiç tanımadıkları Ġslâmiyet‟i, nefret ile karĢılarlar. Çocuklarını
Müslüman düĢmanı olarak yetiĢtirirler.”
“Bu yüzden, Müslümanlık‟tan bahsetmek çok ayıp sayılır. Birisi bu bahsi
açmaya görsün, herkesin suratı asılır.213“
John Webster‟in Duygulandığı An
John Webster, Fâtiha‟nın düzgün tercümesiyle karĢılaĢtığında, onu ilk kez
okuyunca, o kadar çok duygulanmıĢtı ki! ġöyle ki anlatalım:
O sıralarda Webster‟i bir görev ile Avustralya‟ya gönderirler. Ona verilen Ġslâm
düĢmanlığına rağmen, o bir gün merak ettiği için, bir Kur‟an tercümesini eline alır.
Fakat daha önsözünü okur okumaz, kitabı hemen kapatır.
En iyisi bunun sebebini, Webster‟den dinleyelim214:
“Çünkü…” diyor Webster:
“Kitabı tercüme eden, daha önsözünde Kur‟ân‟ı Kerîm‟in aleyhinde o kadar
ağır laflar söylüyor, Kur‟ân‟ı Kerîm‟i o kadar tahkîr ediyordu ki, böyle bir kitabı
okumak manâsız olurdu.”

213
Anonim, Niçin Müslüman oldular?, (2006). Muhammed John Webster (Ġngiliz),
http://hidayeteerenler.blogcu.com/nicin-musluman-oldular/794881, En son eriĢim târihi:07.03.2011.
214
Anonim, Muhammed John Webster (Ġngiliz), http://www.islamustundur.com/islamindunyadayayilisi.html, En son
eriĢim târihi:07.03.2011.
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“Sonra düĢündüm. Mâdem ki, Hıristiyanlar Müslümanlardan nefret ediyorlardı,
o zaman, tercümeyi yapan Hıristiyanın, bu etki altında kalarak, bozuk bir tercüme
yapması, bâzı yerleri yanlıĢ anlaması mümkündü.”
Webster:
“Bir kere meraklanmıĢtım.” diyerek devam ediyor:
“Artık iĢi ciddî olarak ele aldım ve birkaç hafta sonra, Avustralya‟nın batı
tarafında Perth Ģehrine gittiğimde, bu Ģehrin büyük kütüphânesine uğrayarak
Müslümanlar tarafından tefsir edilmiĢ bir Kur‟ân‟ı Kerîm bulunup bulunmadığını
araĢtırdım.”
“Böyle bir tercüme bulup bana verdiler. Bunu açıp, içindeki ilk sûreyi,
„Fâtiha‟yı‟, okuyunca, ne kadar duygulandığımı anlatamam.”
Webster Ģöyle devam ediyor215:
“Fâtiha, „Âlemlerin Rab‟bine‟ hamt‟ ile baĢlıyordu. „Bize doğru yolu göster‟
diye yalvarıyordu. Ne güzeldi!”
“Fâtihâ-i Ģerîfi birçok defâlar okudum. Burada zikredilen büyük Hâlık,
„Rahmân ve Rahîm‟ yâni çok merhâmetli idi. Hıristiyanlar‟ın dediği gibi, insanları
günahkâr olarak yaratmamıĢtı.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okumağa baĢladım ve okudukça kendimden geçtim. Bütün
arzûlarımın, tasavvurlarımın aynını bu kudsî kitapta buluyordum. Saatler geçmiĢ ve
ben nerede olduğumu, zamânı, her Ģeyi unutmuĢtum.”
“Bana Kur‟ân‟ı Kerîm‟le berâber, Muhammed Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi ve
Sellem‟in hayâtına dâir bâzı kitapları da bulup getirmiĢlerdi. Kendimden geçerek
bunları okuyordum.”
“Nihâyet, kütüphâne memûru yanıma gelerek, „Vakit geldi, artık kütüphâneyi
kapatıyoruz‟ deyince kendime geldim.”
“Kütüphâneden evime dönerken, „ĠĢte Ģimdi maksadıma kavuĢtum. Ben artık
„Müslüman oldum‟ diye tekrar e-dip duruyordum. Artık, Allâhü Tââlâ‟nın yardımıyla
hidâyete kavuĢtum.”
Bu heyecanlı hava içinde Webster eve dönerken, sıcak bir kahve içmek için,
uygun bir yer arar. Caddeden aĢağı doğru inerken, aklında yalnız Kur‟ân‟ı Kerîm,
Müslümanlık ve Allâhü Teâlâ vardır. Nereye gittiğinin farkında değildir.

215
Anonim, MUHAMMED JOHN WEBSTER (Ġngiliz), http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?1320390N%C3%AE%C3%A7in-M%C3%BCsl%C3%BCman-Oldular.../page2, En son eriĢim târihi:07.03.2011.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

159
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Webster, birdenbire, kendiliğinden, olduğu yerde duruverir. Bundan sonrasını
Webster‟den dinleyelim:
“BaĢımı kaldırınca, kırmızı tuğladan yapılmıĢ bir binânın önünde olduğumu
gördüm. Ayaklarım kendiliğinden beni buraya kadar getirmiĢti.”
“Binânın üzerindeki levhaya baktım. Burası Avustralya‟daki bir câmi idi. Kendi
kendime, „Allâhü Taâlâ sana doğru yolu gösterdi ve ne yapman gerektiğini bildirdi.
Sen Müslümanlığı tanıdın. Allahü Taâlâ seni câminin kapısı önüne kadar getirdi.
Hemen içeri gir ve bu dini kabûl et!‟ dedim. Ġçeri girdim ve Müslüman oldum.”
“O zamâna kadar bir tek Müslüman tanımamıĢtım. Ġslâmiyet‟i kendi kendime
buldum ve kabul ettim. Kimse bana bu hususta rehberlik etmedi. Benim rehberim yalnız
akl-ı selîmim oldu.”
Ġngiliz John Webster, Müslüman olunca, Muhammed adını almıĢtır216.

216

Anonim, Muhammed John Webster(ingiliz), http://www.cinalemi.net/giris/5muslumanolanlar/muslumanolanlar/muhammedjohnwebster.htm
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CĠNKOLE
Giriş
Cinkole Rusya‟da, Nograd‟da, bir mafya babasıdır, bir ara hapse düĢer. Hapse
alınınca, içinde çok dehĢetli bir sıkıntı yaĢar. Hapiste Cinkole‟nin çok canı sıkılır. Daha
önceki yıllarda Rusya‟da yasak olan din, 1990‟da serbest hâle gelmiĢtir.
Mafya babası Cinkole bu sırada, dinî bir grup içine girerse rahat edeceğini
düĢünür. Kendisine bir Ġncil ister. Ġncil‟i okumaya baĢlar. Ġncil‟i okuyunca sakal bırakır
ve giyimi değiĢir.
Cinkole‟nin koğuĢunda 6 tâne de, koğuĢ ağası vardır. Bunlar da mafya babası
Cinkole‟yi taklit etmeye baĢlarlar. Böylece yaklaĢık 6 ay geçer.
Cinkole Kur‟an‟la Tanışıyor
Bir gün Cinkole içindeki sıkıntıların tekrar geldiğini gözler. Bir gece yatmaz ve:
“Yarab‟bi! Ben senin dinini kabul ettim, neden içimde bir sıkıntı var, rahat
değilim ve okuduğumdan da tam lezzet alamıyorum‟
diye Allah‟a (CC) yalvarır, yatmayıp secdeye gidip, duâsını uzatır tâ sabaha kadar…217
Sabah olunca gardiyanlardan biri içeri girer:
“DıĢarıda bana birisi bir kitap verdi. Bunu isterseniz size vereyim, ben dindar
değilim, okursanız okursunuz yoksa bir yere koyacağım.‟ der.”
„Cinkole „ne kitabı‟ diye sorar. „Üstünde Kur‟an yazıyor‟ der, gardiyan…
Cinkole burada, „Ben hemen atladım, kitap için…‟ demektedir.
Cinkole Ģimdi de etrâfındakilere, Kur‟an okumaktadır. Öyle ki koğuĢ ağaları:
217
Anonim, Mafya babası müslüman oldu, http://www.ebediyyen.biz/showthread.php/14356-Mafya-babas%C4%B1m%C3%BCsl%C3%BCman-oldu, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.
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“Bize Ģimdiye kadar hep Hıristiyanlığı anlattın, Ģimdi de baĢka bir dinin
kitabını okuyorsun.‟ derler218.
Cinkole diyor ki:
„Ben hiç onları dinlemeden Kur‟an‟ı devamlı okuyordum.”
Kur‟an‟ı okudukça, daha önce Hıristiyanlık hakkında bilgi elde etmiĢ olan,
Cinkole, artık iki din arasında, kıyaslama yapacak kadar bilgi sâhibidir. Nitekim o, ilk
kıyaslamayı Ģöyle yapıyor.
“Hıristiyanlıkta ne var? Meselâ, gidiyorsun, günahları iĢliyorsun, kötülükleri
yapıyorsun, sonra da papaza gidiyorsun, bütün günahları çıkartıyorsun. Günah
çıkartmakla her Ģey halloluyor.”
“Baktım ki Kur‟an-ı Kerîm‟de „Zâlimler için ebedî bir Cehennem var. Ehli îman
için ebedî bir Cennet var‟ yazıyor.”
“Dedim ki Allah böyle adâletli olmalıdır.”
Cinkole ve Arkadaşları Müslüman Oluyor
Cinkole, bu karĢılaĢtırmasını gidip oradaki arkadaĢlarına anlatır ve arkadaĢları
„iĢte bize böyle bir Allah lâzımdı‟ derler. KoğuĢtakiler hiç düĢünmeden hemen
Müslüman olurlar. Cinkole, Abdülkerim adını alır.
Müslüman olduktan sonra, ilk haftadan îtibâren, bunlarda değiĢiklikler olmaya
baĢlar. Hapishâne müdürü Ģöyle diyor:
“Bir gün baktım ki bu câni bildiğim insanlar gün geçtikçe melek hâline
geliyorlar.”
Cinkole ve Arkadaşları Tahliye Oluyorlar
Bunun üstünden birkaç ay geçiyor. Hapishâne müdürü, Moskova‟ya bir rapor
yazar. Müdür raporda:

218
Anonim, Rus mafya babasının Müslüman oluĢ hikayesi, http://kutlu-forum.bedavaforum.biz/t3648-rus-mafyababasnn-musluman-olu-hikayesi, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.
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“Burada böyle böyle insanlar var, bu insanlar önceleri câniydi ama Ģimdi ben
bunları burada tutmaya utanıyorum. Yâni bunlar artık hapishânelik değil…219“
demektedir.
Moskova‟dan da, „Tamam tahliye olsunlar.‟ diye cevap gelir.
Cinkole ĢaĢkınlık içindedir:
“Biz inanamadık tahliye olacağımıza ama bize belgeyi gösterdi müdür ve bir de
baktık ki elimizde çantalar dıĢarıdayız.” demektedir.
İslâm İçin Çalışma Kararı
Cinkole ve arkadaĢları islâm için çalıĢma kararı alıyorlar. ġöyle ki:
Bir gün içlerindeki koğuĢ ağalarından olan Aleksander:
„KardeĢler Ģimdi biz kimiz? Câniyiz, dıĢarı çıkıyoruz. Bunun sebebi nedir,
hikmeti nedir?‟ der. Bunun üzerine orada aralarında Ģu yorumlar yapılır:
“Demek ki Ġslâmiyet‟e geldik diye bu Cenâbı Hak‟kın bize rahmetidir.”
“Ama Ģimdi biz hapishâneden elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkmıyoruz.
Bizim Ģimdi bir vâzifemiz var.”
“Bizler birer Rus olarak ilk önce kendi akrabalarımızdan, evimizden baĢlayarak
bütün Rusya‟ya komünizm ağacını nasıl yaydıysak, Ģimdi de o ağacın kökünü kazıyıp
Rusya‟da Ġslâmiyet‟in ağacını ekeceğiz220.“
Ama nasıl yapacaklar bunu?
Müslümanız diyorlar, henüz baĢka bir Ģey de bilmiyorlar. Ġslâmiyet‟i nasıl
yayacaklarını tartıĢıyorlar. KoğuĢ ağası olan Alexander der ki:
„Ben Özbekistan‟da hapiste yattım. Orada insanlar dini çok güzel yaĢıyorlar.
Aramızdan birisi gitsin, orada dini öğrensin gelsin bize de anlatsın!221„
219
Anonim, Rus mafya liderinin müslüman oluĢ hikayesi, http://www.forumselcuk.com/37925/rus-mafya-liderininmusluman-olus-hikayesi, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.
220
Kaynak: Moralhaber, Anonim, Rus mafya babasının Müslüman oluĢ hikayesi, http://www.porttakal.com/haberrus-mafya-babasinin-musluman-olus-hikayesi-75224.htm, En son eriĢim târihi: 10.03.2011
221
Kaynak: Moralhaber, Anonim, Rus mafya lideri müslüman olması, http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/2012723rus-mafya-lideri-musluman-olmasi.html, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.
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Cinkole ve arkadaĢları, hemen aralarından Alexander‟ı görevlendirirler.
Aralarında para toplarlar ve ona:
„Hemen git zamanımız yok, tez öğren, bize de öğretmelisin!‟ derler.
Ama, Özbekistan‟a gitmek için izin gerek…
Oranın müdürü izin çıkarır. Alexander, Özbekistan‟da yolda giderken, orada
Özbek‟ler bakarlar ki bir Rus, “Ben Ġslâmiyet‟i öğrenmeye gidiyorum‟ der. Hemen onu
herkes evine dâvet eder.
Bir Özbekistan‟lı ise, „Gel seni evimde misâfir edeyim‟ der ve Alexander‟ı
götürür.
Alexander, burada ilk defâ Cumâ namazına gider, imamla tanıĢır. Ġmam der ki:
„Bende kalacaksın! Ben imamım her Ģeyi sana öğretirim.222„
Özbek Ġmam, Alexander‟a Ġslâmiyet‟i öğretmeye baĢlar.
Araya ramazan girer, oruç tutarlar, namaz kılarlar, Kuran-ı Kerim‟i okurlar.
Alexander, gittikçe Ġslâmiyeti öğrenmeye devam eder. Berâberce Özbekistan‟ı
gezerler, câmileri dolaĢırlar. Derken 6 ay geçer.
Alexander‟ın Kafası Karışık
Alexander‟ın kafasındaki sorular bitmez. Ġmama, “Hâlâ kafamda bir sürü soru
var‟ der. Ġmam da der ki, „Nasıl soru var, her Ģeyi öğrendin!‟ Alexander:
“Cenâb-ı Hak tektir, ama insanlar çok, nebatat çok, hayvanlar ve yıldızlar çok,
tek bir Allah bunları bir anda nasıl idâre ediyor. Ben bunu anlamak istiyorum.223“
Alexander‟ın, buna benzer soruları pek bitecek gibi, değildir. En sonunda imam
bıkar ve der ki, “Materyalizm sizin beyninizi böyle Ģeylerle doldurmuĢ, al bu kitabı
oku!”
Alexander imamın verdiği kitabı okurken bakar ki bütün suallerinin cevapları
bu kitapta bulunuyor.

222
Anonim, Kaynak:Dünya Bülteni, Bir Rus Mafyası Nasıl Müslüman Oldu, http://www.mumsema.org/dini-guzelyazilar-makaleler/139331-bir-rus-mafyasi-nasil-musluman-oldu.html, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.
223
Anonim,Mafya Lideri Müslüman Oldu, http://www.islamturka.com/ilginc-konular/28011-mafya-lideri-muslumanoldu.html, En son eriĢim târihi: 10.03.2011.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

164
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Bu arada diğer Ruslar da boĢ durmamıĢlar, bir ev kiralamıĢlar ve Ġslâmiyet‟e âit
ne buldularsa, bütün kitaplar toplamıĢlar, evde okuyorlar…
Görevli Alexander Geri Dönüyor
Bir gün Cinkole‟ye bir telefon gelir. Telefonda birisi ona, “Selamünaleyküm”
der. Cinkole, “Kimsiniz?” diye sorar. Telefondaki ses, „Ben Abdulveliyim‟ der.
„Tanıyamadım sizi‟ diyen Cinkole‟ye o ses:
„Ben Alexander idim Ģimdi ise Abdulveli oldum‟ der.
Alexander yâni yeni adı ile Abdulveli, artık geri dönecektir. Cinkole ve
arkadaĢları Abdulveli‟yi karĢılamaya giderler. Ne görsünler? KarĢılarında trenden inen
sakallı, baĢında sarığı, Özbek giyimli biri… SarmaĢ dolaĢ…
Abdulveli, yaĢadıklarını birkaç gün ve gece anlatır. Abdulveli, masanın üstüne
bir kitap çıkartır ve “Bu kitapta bütün soruların cevapları var” der. Cinkole ve
arkadaĢları ĢaĢkındırlar:
“Biz burada yüzden çok kitap okumuĢuz, binden birini halletmemiĢiz. Sen „bir
kitapta bütün soruların cevapları var‟ diyorsun. „Hem 3 tâne mi getirdin? BaĢka kitap
yok mu?224“ derler.
Cinkole kitabı incelemeye baĢlayınca görür ki, yüz kitapta okuduğu her Ģey
burada iki-üç sayfada halledilmiĢtir. Ondan sonra bu kitabı kopyalar ve herkes üzerinde
bunu taĢımaya ve okumaya baĢlar.
Petersburg‟da İlk Cumâ Namazı
Cinkole ve arkadaĢları, Cumâ namazı için, 200 km ileride Petersburg‟a giderler.
Petersburg‟a ilk Cumâ‟ya gittiklerinde, câmiyi bulana kadar vakti geçirirler. Cinkole
ve arkadaĢları, cemaat câmiden çıkarken, ancak câmiye ulaĢırlar. “Buranın görevlisi
kim?” diye sorarlar Cinkole ve arkadaĢları… O zaman orada bulunan, Isparta‟nın
Yalvaç ilçesinden, Mustafa hoca adlı bir Türk, az Rusça bildiği için, sorulan sorulara
cevap veremez ama sonunda anlaĢırlar.
Cinkole ve arkadaĢları Cumâ namazı için Petersburg‟ta olan câmiye 3 sene hep
gidip gelirler225.
224
Anonim, Rus Mafyasının Müslüman OluĢu, http://www.sokaklar.net/2638-rus-mafyasinin-musluman-olusu, En son
eriĢim târihi: 10.03.2011.
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LORD HEADLEY
Giriş
Lord Headley, Lord ünvânına sâhip olan bir Ġngiliz‟dir. Headley, 1913
senesinde Müslüman olmuĢ, Hac‟ca gitmiĢ, ġeyh Rahmetullah-ı Fârûk adını almıĢtır.
1928 senesinde de Hindistânı da ziyâret etmiĢtir226.
Tahkîki İman
ÇeĢitli araĢtırma ve incelemelerden sonra varılan karar sonunda elde edilen
îmana tahkîki Ġman deniyor, biliyorsunuz.
Lord Headley, Ġslâm dinini uzun yıllar inceledikten sonra, tahkîki Ġman ile
Müslüman olmuĢtur227. Diyor ki:
“Ben, Ġslâm dinini, ancak çok iyi inceledikten ve onun hakkında tam bir kanaat
sâhibi olduktan sonra, Müslümanlarla temas ettim ve onların da kendi dinleri hakkında
tıpkı benim gibi îman ettiklerini görerek, iyi bir dine girdiğimi anladım ve çok
sevindim.”
İslâm‟a Göre Dinde Zorlama Yoktur
Lord Headley, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in, bir insanın bütün kalbi ile îman ederek
Ġslâmiyet‟i kabul etmesini emrettiğini ve istemeyerek zorla dine girmeyi ret ettiğini ve
Îsâ Aleyhisselâm‟ın da kendi havârîlerine:
“Her hangi bir yere gittiğiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve
dinlemezlerse, siz hemen oradan ayrılın, onları zorlamayın!” dediğini naklediyor. Lord
Headley devam ederek diyor ki:
225
Anonim, Rus mafya lideri müslüman oldu, http://www.haber7.com/haber/20080812/Rus-mafya-lideri-muslumanoldu.php, http://rethink.azeriblog.com/2008/08/13/mafia
226
Anonim, Ġngiliz Hacı Lord El-Faruk Headley, http://www.knightalemi.com/biyografiler-768/281620-lord-el-farukheadley.html, En son eriĢim târihi: 08.03.2011.
227
Anonim, Herkese Lâzım Olan Îmân,
http://muhiddin.net/kitaplar/hakikat/herkeseiman/03Herkeselazimiman/Kitab/040.HTM, En son eriĢim târihi: 08.03.2011.
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“Ben hayatta birçok mutaassıp Protestan gördüm ki, bunlar Katolik talebe
yurtlarına giderek Katolik talebeleri zorla Protestan yapmaya çalıĢıyorlardı.”
“Bu gereksiz gayret ve zorlamalar birçok kavgalara, dargınlık ve
anlaĢmazlıklara sebep oluyor, insanları birbirine düĢman yapıyordu.”
“Aynı mânasız iĢleri, Hıristiyan misyonerler, Müslümanlara karĢı uyguladılar.
Müslümanları Hıristiyan yapmak için her Ģeyi göze aldılar. Onları türlü türlü
vâsıtalarla aldatmaya çalıĢtılar.”
İslâm‟dan Önce Hak Din Hıristiyanlık Diniydi
Lord Headley, Hıristiyan misyonerlerin yanlıĢ yolda olduklarını,
Müslümanların aslında Îsâ Aleyhisselâm‟ın emirlerini yerine getirdiklerini Ģöyle
açıklamaktadır:
“Halbuki, bu zevallı gâfiller bilmiyorlardı ki, Îsâ Aleyhisselâm‟ın hakîki
emirlerini en iyi tastik eden ve uygulayan din Ġslâmiyet‟tir.”
“Hıristiyanlık o kadar bozulmuĢtur ki, Îsâ Aleyhis-selâm‟ın telkîn ettiği hakîki
Nasrâniyet ortadan kaybolmuĢ, onun telkîn ettiği bütün insânî hususlar unutulmuĢtur.
Bunlar, bugün ancak islâmiyet‟te vardır.O hâlde, ben Müslüman olmakla hakîki, temiz
Nasrâniyet‟e de kavuĢtum.”
“Zirâ, Îsâ Aleyhisselâm‟ın emrettiği kardeĢlik, birbirine bağlılık, merhâmet,
hüsn-ü zan, çömertlik, bugünkü Hıristiyanlarda değil, ancak Müslümanlarda vardır.”
“Size ufak bir örnek vereyim.” dedikten sonra Lord Headley, Ģöyle devam
ediyor:
“Hıristiyanlığın Athnasian Fırkası, Hıristiyanlığın esâsının üç tanrıya (teslîse)
inanmak olduğunu ve her hangi bir kimse aklından buna karĢı ufacık bir Ģüphe bile
geçirse, derhal mahf olacağını ve eğer bir kimse dünyâ ve Âhiret‟te selâmete kavuĢmak
isterse mutlaka, „Tanrı, Tanr‟ının oğlu ve Rûh-ul-kudüs‟ gibi, üç ilâha inanmak
zorunda bulunduğunu tekrarlayıp durmaktadır.228“
Lord Headley, ikinci bir örnek daha veriyor:
“Müslüman olduğum zaman bana birisi bir mektup yazdı. Bu mektupta, „Siz,
Müslüman olmakla mahfoldunuz artık! Sizi kimse kurtaramaz. Zîrâ, Allah‟ın ilahlığına
inanmıyorsunuz‟ diyordu.”

228
Anonim, Lord El-faruk Headley kimdir? hayatı biyografisi otobiyografisi
LORD EL-FARUK HEADLEY, http://www.iyimi.net/lord-el-faruk-headley-hayati-lord-el-faruk-headley-biyografisi-biyografit190803.html?s=2f7de8ecf0e6a5b2a4d453c3bbe36a74&amp;p=210712, En son eriĢim târihi: 08.03.2011.
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“Bu zevallı adam, benim artık Allahü Taâlâ‟ya inanmadığımı sanıyordu. Çünkü
onun kanaatine göre, Allâhü Taâlâ‟nın ilâh olabilmesi için, muhakkak üçlü olması
lâzımdı.”
“Hâlbuki bu ahmak bilmiyordu ki, Îsâ Aleyhisselâm da, temiz Nasrâniyet‟i
teblîğe baĢladığı zaman, Allâhü Teâlâ‟nın bir olduğundan bahsetmiĢ, hiç bir zaman,
O‟nun oğlu olduğunu iddiâ etmemiĢti.”
“Ġslâmiyet, „Ancak bir tek Allah vardır‟ demekle sâf Nasraniyet‟in esâs
kâidesini ortaya koymuĢtu.”
“Bugün, aklı baĢında olan bir insanın, bir tek Allah‟ın varlığına inanması
kadar mantıkî bir Ģey yoktur. Ben, Müslüman olmakla hakîki tek Allah‟a inanıyorum ve
Îsâ Aleyhisselâm‟dan sonra, onun temiz dinine eklenen birçok yalanları reddediyorum.
“Bu mektûbu yazan ve onun gibi düĢünen insanlara, ancak acımak gerektir.229“
“Bugün Hıristiyanlar, günden güne dinlerini terk ederek ateist „dinsiz‟
olmaktadırlar.”
“Zîrâ bugünkü Hıristiyanlık, normal, kültürlü bir insanı artık tatmin
edememektedir. Ġnsanlar, körü körüne efsânelere inanmamakta, Hıristiyanlık
akîdelerini Ģüphe ile karĢılamaktadırlar.”
“Buna karĢılık, ben bütün hayâtım süresinde, hakîki bir Müslümanın, dininden
Ģüphe ettiğini duymadım.”
“Zîrâ Ġslâm dini, insanların bütün rûhî ve bedenî ihtiyâçlarını, en mükemmel ve
mantıkî tarzda, tatmin etmektedir.”
Çoğu Hıristiyanların Kafaları Karışık
Lord Headley, resmiyetin dıĢında, bir Hıristiyanın aslında gizli birer Müslüman
olduklarını ise Ģöyle açıklamaktadır:
“ġuna emînim ki, binlerce Hıristiyan erkek ve kadın, Ġslâm dinini incelemiĢ ve
onu tamâmiyle benimsemiĢtir.”
“Fakat, resmen Müslüman olunca, iĢlerini, me‟mûriyetlerini gaybedecekleri ve
dostları tarafından alaya alınacaklar korkusuyla bir türlü Müslüman olmaya cesâret
edememektedirler”
“Bizim okullarımızda, hâlâ Ġslâmiyet, Allâhü Taâlâ‟ya inanmayanların dini
olarak öğretilmektedir. Ben bütün arkadaĢlarımın, dostlarımın beni „Rûhu mahfolmuĢ

229
Anonim, Lord El-Faruk Headley, http://www.zevkli.org/yazarlarin-biyografileri-t79795p26.html, En son eriĢim
târihi: 08.03.2011.
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bir insan‟ olarak lânet edeceklerini göze alarak Müslüman oldum ve yirmi senedir
Ġslâmiyet‟e iki elle sarılmıĢ bulunmaktayım.230“
Müslüman olduktan sonra Fârûk adının alan Lord Headley, sözünü Ģöyle
bağlamaktadır231:
“Ben Müslüman olmakla, aynı zamanda çok daha doğru ve temiz bir Îsevî
olmayı da baĢardım. Diğer Hıristiyanlar‟a da bir misâl olmak isterim.”
“Müslüman olmak, onları Hıristiyanlığa düĢman yapmaz, aksine onlara hakîki
Îsevîliğin ne olduğunu öğretir ve onları yükseltir.”

230
Anonim, Lord El-Faruk Headley kimdir-Lord El-Faruk Headley hayatı ,biyografisi,
http://www.baktabul.net/biyografi/21776-lord-el-faruk-headley-kimdir-lord-el-faruk-headley-hayati-biyografisi.html, En son
eriĢim târihi: 08.03.2011.
231
Anonim, Lord El-Faruk Headley (1855), http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1806, En son eriĢim târihi:
08.03.2011.
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ALEKSANDER CHEREVATYĠ
Giriş
Ukraynalı elektrik ve Elektronik-Mühendisi olan 40 yaĢındaki Aleksander
Cherevatyi, turist olarak, Bitlis‟in Tatvan ilçesine gelir. Uzun bir süredir Ġslâmiyet‟i
araĢtırdığını söyleyen, Cherevatyi, Türkiye‟deki Ġslâm kültürü, insan sevgisi ve
saygısından da çok etkilenir.
Cherevatyi, Filistin, Çeçenistan ve Irak halkının iĢgal saldırılarına karĢı
gösterdiği, cesâreti Ġslâm dininin mâneviyatından aldığını düĢünür. Saadet Câmisi
imamı Mesut Dağdağan‟le saatlerce, sohbet ettiğini ve sohbet sonrasında, kafasındaki
soru iĢâretlerinin gittiğini, söyleyen Cherevatyi, Müslüman olmaya karar verir,
Ġslâmiyet‟i kabul ederek Müslüman olur, Ahmet adını alır. Cherevatyi, Ģöyle
demektedir232,233:
„„Tatvan‟dan Ağrı‟ya gitmek için yol kenârında araba bekliyordum. Bu sırada
Sebahattîn ġimĢat adlı biri beni arabasına aldı. Beni gideceğim yere kadar götürdü.”
“ġimĢat ve arabadakilerin yaklaĢımlarından ve anlattıklarından çok etkilendim.
Türkiye‟de Müslüman olmaya karar verdim.”
“Uzun süredir Ġslâmiyeti araĢtırıyordum. Türkiye‟ye geçen yıl âilemle turist
olarak geldim. Bu yıl da tekrar gezme amaçlı geldim.”
“Burada yaĢlılara olan sevgi ve saygı, temizlik anlayıĢı, beni ve âilemi çok
etkiledi. Ülkemizde bu kültürü bulmamız mümkün değil. Ġnsanlar sokak ortasında
sarhoĢ geziyor. Ġslâmiyet kültüründen ben ve âilem çok etkilendik.234„„

232
Kaynak: Anonim, Ukraynalı Tatvan'da Müslüman oldu, http://www.haberpan.com/ukraynali-tatvanda-muslumanoldu-haberi/, Kırım Haber Ajansı, En son eriĢim târihi: 09.10.2011.
233
Cihan Haber Ajansı) 17.02.2009, Anonim, Turist Olarak Geldiği Tatvan'da Müslüman Oldu,
http://www.haberler.com/turist-olarak-geldigi-tatvan-da-musluman-oldu-haberi/, En son eriĢim târihi: 09.10.2011.
234
Anonim, Sünnet olan Ukraynalı, Müslüman oldu – BĠTLĠS, 13 ġubat 2009,
http://video.turk.net/video/izle/4928/sunnet-olan-ukraynali--musluman-oldu---bitlis/Sayfa/2/, En son eriĢim târihi: 09.10.2011.
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Müslümanlar‟ın Yardımseverliği
Tatvan Devlet Hastahanesi‟nde sünnet olduğunu ifâde eden Cherevatyi,
sözlerine Ģöyle devam etmektedir:
„„Özgür irâdemle Müslüman oldum. Çok mutluyum. Kur‟an dinlerken çok
etkileniyorum. Kur‟an okuma dersi almaya baĢlayacağım.”
“Adımı da Ahmet olarak değiĢtireceğim. “Ġslâmiyet, özgür ve demokrasiyi
savunan bir din… Müslüman olmayan her insanın bu dini araĢtırmasını istiyorum. 235„„
Kültürümüz‟ün esasları, yardımlaĢmayı sevap saydığı için, Anadolu Halkı yolda
kalmıĢlara yardım etmeyi, bir âdet hâline getirmiĢtir.
Sebahattîn ġimĢat adlı bir Müslüman‟ın, Tatvan‟dan Ağrı‟ya gitmek için, yol
kenârında araba bekleyen Cherevatyi arabasına alması, bu yüzdendir.
Aleksander Cherevatyi yolda arabasına bindiren Sabahattin ġimĢat Ģöyle
demektedir:
„„Adilcevaz‟da bulunan bir akrabâmı almaya gidiyordum. Yol kenârında
bekleyen Aleksander‟ı arabaya bindirdim.”
“Yolda sohbet ettik. Ġslâmiyet‟i çok merak ediyordu. Ben ve arkadaĢlarım
bildiklerimizi paylaĢtık. Gideceği yere kadar götürdüm. Bu yaklaĢımımız onu daha da
etkiledi”
“Dinimizde teklifin var olduğunu ancak zorlamanın olmadığını söyledik. O da
bu teklifimizi kabul etti. Tatvan Saadet Câmisi imamına getirdik. Hocanın verdiği
vaazla Cherevatyi, Müslümanlığı kabul etti236.‟‟
Dinde Zorlama Yoktur
Yukarıda görüldüğü gibi Aleksander‟ı arabasına alan Sabahattin ġimĢat,
“Dinimizde teklifin var olduğunu ancak zorlamanın olmadığını söyledik” diyor. Doğru
söylüyor.

235
Anonim, Sünnet olan Ukraynalı, Müslüman oldu – BĠTLĠS, 13 ġubat 2009,
http://video.turk.net/video/izle/4928/sunnet-olan-ukraynali--musluman-oldu---bitlis/Sayfa/2/, En son eriĢim târihi: 09.10.2011.
236
Anonim, Millî Gazete, 14 ġUBAT 2009,
http://www.milligazete.com.tr/haber/isl%C3%A2miyeti-arastirdi-musluman-oldu-114634.htm
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Ġslâm Târihi incelenirse görülür ki, Ġslâm orduları, düĢman orduları ile karĢı
karĢıya geldiklerinde, Ġslâm ordu kumandanının karĢı tarafın kumandanlarına ilk
yaptığı teklifler, “Ġslâm‟ı kabul edin de kan dökülmesin!” olmaktadır.
Burada görüldüğü gibi, karĢı taraftakiler Ġslâmiyet‟i kabul etmezlerse, o zaman
Ġslâm orduları savaĢmak için, meĢrû olan bir hakkı elde etmiĢ olurlardı.
Görüldüğü gibi, düĢman Ġslâmiyet‟i kabul etmez ise, savaĢarak mağlup edip onu
emri altına alarak, vergiye bağlamak gerekiyordu.
SavaĢı kazanarak, düĢman topraklarını kendi ülkesine katan, Ġslâm ülkelerinin
idârecileri, bu topraklardaki insanları vergiye bağlamıĢ ise, o zaman bu insanların, her
türlü güvenliklerini de, üstlenmiĢ olmaktaydı.
Ġslâmiyet‟e göre vergisini veren ahâli, kendi dinî inançlarını özgürce yaĢama
hakkına sâhiptir, din değiĢtirmesi için zorlanamaz. Bu husus. “Dinde Zorlama Yoktur”
prensibi olarak bilinir.
Nitekim, Fatih Sultan Mehmet Ġstanbul‟u fethettiğinde, Bizanslılar‟ı kendi
dinlerinde serbest bırakmıĢtır. Bu prensip, Kur‟an‟da Bakara Sûresi‟nin 256. âyetinde:
“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırdedilmiĢtir. Artık her
kim tâğutu inkâr edip, Allah‟a iânanırsa, sağlam bir kulpa yapıĢmıĢtır ki, o hiçbir
zaman kopmaz. Allah, her Ģeyi iĢitir ve bilir.” deniyor.
Kâfirûn Sûresi‟nde ise:
“De ki! Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben tapmam! Siz de benim taptığıma
tapıcılar değilsiniz. Ben aslâ sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim
taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” Ģekline
geçmektedir.
Peygamberimiz‟i örnek alan Müslüman yöneticiler, diğer dinden olan insanların
inanç ve ibâdet özgürlüklerine herhangi bir kısıtlamada bulunmamıĢlardır. Hz. Ömer
Kudüs‟ü fethettiği zaman, orada bulunan Hıristiyan ve Yahûdiler‟e iyi
davranmıĢ, aslâ soykırım uygulamamıĢ, dinlerinden dolayı, kimseyi öldürmemiĢtir.
Benzer Ģekilde, fethedilip Müslümanların eline geçmesiyle birlikte Ġstanbul,
Yahûdiler için neredeyse bir umut ülkesi hâline gelmiĢtir.
II. Beyazıt döneminde, Hıristiyanların baskılarından ve soykırımından kaçan,
Yahudiler, Ġstanbul‟un en güzel semtlerine yerleĢtirilmiĢ ve bunlar, kısa zaman içinde,
Ġstanbul‟un en zengin insanları durumuna gelmiĢlerdir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

172
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Günümüzde de durum farklı değildir. Müslümanların, diğer dinlerden olan,
insanlara karĢı hoĢgörülü davranıĢları, onları Ġslâm‟a girmeleri konusunda
zorlamamaları, aksine din baskısı altında yurtlarını terk etmek zorunda kalanları, kendi
ülkelerine kabul etmeleri, Ġslâm‟ın Ġslâm adâlet ve insanlık anlayıĢıdır.
Çoğu insan karĢılaĢtıkları Ġslâm‟ın adâlet ve insanlık anlayıĢına hayran kalıp,
kendi istekleriyle, Müslüman olmayı tercih etmiĢler / etmektedirler. Ġslâm ordularının,
düĢman orduları ile savaĢ yapmalarının, temel amacı da, insanları bu adâlete
kavuĢturarak onları, çeĢitli zulüm ve baskılardan kurtarmak, insanlığı her tarafa
yaymak içindir.
“Tufeyl bin Amr, usta bir Ģâirdi. Onun gibi Ģiirden
anlayan pek azdı. Kur‟an‟ı Kerîm‟i okuyunca, onun Ģiir ve
beĢeri bir söz değil, ilâhî bir kelam olduğunu hemen anlayıp
Müslüman olmuĢtur. 237 “

237
http://www.baktabulum.com/inanc-dunyasi/19212-nicin-musluman-oldum.html,
http://www.islamcenneti.org/index.php/yabancilar-neden-musluman-oldu.html
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CECĠLLA CANNOLY
Cecilla Cannoly Hıristiyanlığa İnanmıyordu
Avusturyalı Cecilla Cannoly, Müslüman olup Reşîde adını almıĢtır.
Cecilla Cannoly daha genç yaĢta iken, dini olan Hıristiyanlığa karĢı, zerre kadar
bir îtikâda sâhip değildi. Bunun için, “Size çok samîmi olarak söyleyebilirim ki, ben
farkına varmadan Müslüman olmuĢtum238.“ diyor.
Çünkü Cecilla Cannoly, Hıristiyanlık‟ta akla ve mantığa uygun, bir Ģey
bulamıyordu. Kendisine öğretilmek istenilen Hıristiyanlığa, körü körüne, inanmak
istemiyordu.
Hıristiyanlık‟taki saçmalıklar onu Hıristiyanlık‟tan gittikçe soğutmaya
baĢlamıĢtı. Hıristiyanlık‟taki 3 tanrı inancına, çocukların suçlu olarak dünyâya
geldikleri inancına, râhiplerin tanrı ile kul arasında vâsıta olmalarına, bir türlü anlam
veremiyordu.
Bu mantıksızlıkları Cecilla‟nın kendi dilinden dinleyelim. O, diyor ki:
“Ben, dinde birçok Ģeyleri bilmek ve anlamak istiyordum. Bana öğretilmeye
çalıĢılan îtikatları, körü körüne kabul etmek yanlısı değildim.”
“Neden üç tanrımız vardı? Neden dünyâya hepimiz günahkâr olarak gelmiĢtik ve
kefâret vermeğe mecbûrduk?”
“Neden ancak râhip vâsıtası ile Allâhü Taâlâ‟ya yalvarıyorduk?”
“Sonra bize gösterilen türlü türlü iĢâretlerin, anlatılan türlü türlü mûcizelerin ne
mânâsı vardı?”
Birden Fazla Tanrı
Birden fazla tanrı, Evreni savaĢ meydanına çevirmez miydi?
238
Anonim, ReĢide Cecilla Cannoly kimdir?, http://bilgi.didikle.com/Reside_Cecilla_Cannoly_kimdir.html, En son
eriĢim târihi: 09.03.2011
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Cecilla Cannoly, bu mantıksız durumlar karĢısındaki tutumunda, aslında
haklıydı. Hakîkaten gerçekte, üç tâne tanrı olsaydı, Evren düzen tutamazdı.
Tanrıların her biri, ayrı bir daldan-havadan hareket edecek, birinin yapmak
istediğine öteki engel olmaya çalıĢacak, aralarında anlaĢamayınca, Evren bir savaĢ
alanı olacak, her an bir kıyâmet kopacaktı.
Böyle anlaĢmazlıkları, insanlar arasında da, sık sık görüyoruz. Dikkat
etmiĢseniz bir kurumda, aynı görevde yan yana gelmiĢ, akıllı ve zekî insanların, çoğu
kere, fikir ayrılıklarından anlaĢamadıklarını, sık olarak, görürsünüz. Meselâ, birer dâhi
olan, Edison‟la Sırplı bilim adamı Nikola Tesla‟nın ortaklaĢa kurdukları Ģirket devam
etmemiĢ, çeĢitli fikir ayrılıkları yüzünden, kısa sürede ayrılmıĢlar, hayatlarının sonuna
kadar da, “birinin siyah” dediğine “öteki kara” diyerek her fırsatta, „birbirlerine
kurĢun atmıĢlardır‟.
ġimdi bir düĢününüz, üç tanrının, Evren denilen, Ģirketi nasıl yürüteceklerini?
Bu imkânsız olan bir durumdur. Meselâ bir tânesinin bir beldeyi haftanın
falanca gününü yağmurlu yapmak istemesine karĢı bir diğeri, pekâlâ kendi tanrılığının
gücüyle, o gün için o beldenin güneĢli olmasını dileyebilir.
Bu ve buna benzer anlaĢmazlıkların mümkün olabileceği akla uygundur.
AnlaĢamadıklarında aralarında, „bir tanrılar savaĢının kopacağı‟ ve sonunda Evren‟in
düzeninin bozulacağı da, akla uygun olduğu gibi, mantığa da uygundur.
Böyle bir durumda Evre‟nin çivisi kopar, düzeni bozulur, her Ģey, „herümerç ve
karmarakarıĢık‟ olur.
Ġslâm inancına göre tanrı BİR‟dir, bir tânedir. Ġlk Hıristiyanlık inancında da
tanrı bir tâneydi.
Hıristiyanlık Düşünmeyi Kısıtlamaktadır
Hıristiyanlık sonradan, papazlar tarafından, bozularak tanrı inancını 3‟çe
çıkarılmıĢtır. Bu bozuk inanca göre, Ġsâ (AS), aynı zamanda bir tanrıdır.
Madem ki Ġsâ (AS) bir tanrıysa, insanın aklı hemen Ģu soruyu sorar:
“Hiç tanrı çarmıha gerilmeye râzı olur mu? Tanrıysa buna neden engel
olmamıĢ?”
Tanrılığını kullanarak insanların elinden kurtulamadı mı?
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Kurtulamadıysa o zaman, bir âcizliği var demektir. Bu noktada yine akıl Ģu
sonuca varıyor:
“Acizlik gösteren tanrı olabilir mi?”
Ġslâm inancında Allah (CC) Bir‟dir-Ehad‟dır. Ehad, 2‟si olmayan 1 demektir.
Ġslâm inancına göre Bir olan Allah (CC), bakınız Kur‟an‟da, Evren‟in düzeni hakkında,
ne diyor:
“O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân‟ın yaratmasında bir aykırılık,
uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?239“
Cecilla Cannoly, akıl ve mantığa uyduramadığı, bozuk Hıristiyanlık hususları
hakkında, mantıklı cevapları duymak için, soru sorduğu durumlarda da, baĢka
mantıksızlıklarla karĢılaĢıyordu.
En iyisi, bunları da yine kendisinden dinleyelim:
„Ben bunları ders veren râhiplere sorduğum zaman, mantıklı cevaplar verecek
yerde onlar bu sorulara kızıyorlar:
“Kilisenin sana öğrettiği Ģeylerin aslını sen soramazsın. Bunlar gizlidir. Sen
yalnız inanmakla mükellefsin.‟ diyorlardı.”
“Ama buna da benim aklım ermiyordu. Ġnsan, anlamadığı, aslını bilmediği bir
Ģeye nasıl inanır?240„
O zamanlar düĢüncelerini açıktan açığa söylemeğe cesâret edemeyen Cecilla
Cannoly, “Ben emînim ki”, diye konuĢmaya baĢlıyor ve:
“Kendilerini Hıristiyan sayan pek çok insan, tıpkı bizim gibi düĢünmekte ve
kendilerine verilen dinî bilgilerin çoğuna inanmamakta, fakat bunu açıklamaktan da
korkmaktadırlar.” diye ilâve ediyor.
Günahkâr Çocuklar
Bir müddet sonra Cecilla Cannoly, son kararını Ģöyle veriyor:

Mülk Sûresi, âyet 3.
Anonim, ReĢide Cecilla Cannoly kimdir? hayatı biyografisi otobiyografisi,
http://www.1forum.us/biyografiler/reside-cecilla-cannoly-kimdir-hayati-biyografisi-otobiyografisi-8290.html, En son eriĢim
târihi:09.03.2011.
239
240
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“Nihâyet biraz daha yaĢlanınca, bana üç tanrıya tapmayı emreden Hıristiyan
kilisesinden uzaklaĢarak, „tek bir yaratıcıya ibâdet etmeyi öğreten baĢka bir din var
mıdır?‟ diye aralaĢtırmaya baĢladım.”
“Çünkü bütün vicdânım, mâneviyâtım ancak bir tek yaratıcının varolabileceğini
bildiriyordu.”
“Sonra etrâfıma bakınca, papazların bize öğretmeye kalktıkları o anlaĢılmaz
kerâmetlerin, kendi baĢlarından geçtiğini söyledikleri garip hikâyelerin, ne kadar
anlamsız olduklarını olaylar bana gösteriyordu.”
“Ġnsanlar, hayvanlar, ormanlar, dağlar, denizler, ağaçlar, çiçekler ve
dünyâdaki her Ģey, bir büyük yaratıcının varlığını göstermiyor muydu?”
“Yeni doğan bir bebek, bir mûcize değil miydi? Hâlbuki kilise, her yeni doğan
çocuğun günahla örtülü bir zavallı olduğunu söylüyordu. Hayır, bu olamazdı. Bu
yalandı.”
“Her doğan çocuk, Allâhü Teâlâ‟nın günahsız bir kulu, bir mahlûku idi. Bir
mûcize idi ve ben ancak tek yaratıcıya, O‟nun yarattığı mûcizelere inanıyordum.241“
İslâm‟a Göre Çocuk Günahsız
Ġslâm‟a göre çocuklar günahsız doğarlar…
“Dünyâda hiç bir Ģey günâhla dolu, kirli ve çirkin değildir” diyen ve devamlı
böyle düĢünen Cecilla Cannoly:
“Ben böyle düĢünürken, bir gün kızım Ġslâmiyet hakkında yazılmıĢ bir kitapla
eve geldi.” diyor ve sözlerine Ģöyle devam ediyor:
“Ana kız oturup, bu kitabı büyük bir dikkat ile okuduk. Aman Allah‟ım! Bu kitap
tam bizim düĢündüklerimiz gibi söylüyordu. Ġslâmiyet, ancak bir tek Allah‟ın
bulunduğunu bildiriyor, insanların mâsum varlıklar olarak dünyâya geldiklerini haber
veriyordu.”
“Ben o zamâna kadar Ġslâmiyet hakkında hiç bir Ģey bilmiyordum. Okulda,
Ġslâmiyet bir alay konusu idi. Bize, bu dinin yapma, saçma ve uyuĢturucu olduğu,
Müslümanların Cehennem‟e gidecekleri öğretilirdi.”
“Bu kitabı okuduktan sonra beni bir düĢünce aldı.”

241
Anonim, ReĢide Cecilla Cannoly, Avusturyalı Bayan ReĢide Cecilla Cannoly,
http://www.yenifrm.com/archive/unlu-kadinlar-t144540.html, En son eriĢim târihi:09.03.2011.
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“Ġslâmiyet hakkında biraz daha bilgi sâhibi olmak için bulunduğum Ģehirde
Müslümanları aradım.”
“Bulduğum Müslümanlar, benim gözümü açtılar. Sorduğum sorulara o kadar
mantıklı cevaplar verdiler ki, artık bu dinin bizim papazların dediği gibi uydurma bir
din değil, Allâhü Teâlâ‟nın hakîki dini olduğuna inanmaya baĢladım.”
“Kızımla berâber Ġslâmiyet hakkında yazılı daha birçok eserleri de okuduktan
sonra onun ulviyetine ve doğruluğuna tamâmiyle inanarak ikimiz birlikte Müslüman
olduk. Ben ReĢîde, kızım da Mahmûde ismlerini aldık.242“
Duâ Karşılaştırması
ReĢîde Hanım, Ġslâm Ve Hıristiyanlık‟ta, duâ karĢılaĢtırması da yapıyor… Öyle
ki, ReĢîde Ġslâmiyet‟te en çok beğendiği Ģeyin, „duâlar‟ olduğunu söylüyor.
„Çünkü!‟diyerek izâhatını Ģöyle sürdürüyor, ReĢîde Hanım:
“Hıristiyanlarda duâlar, Allâhü Taâlâ‟dan Hz. Îsâ vâsıtasıyla servet, mevki,
îtibar ve benzeri dünyâ varlıklarını istemek için yapılır. Hâlbuki Müslümanlar duâ
ederken, Allâhü Teâlâ‟ya Ģükran ve teĢekkürlerini arz ederler ve bilirler ki, onlar
dinlerine ve Allâhü Teâlâ‟nın emirlerine riâyet ettikleri müddetçe, Allâhü Teâlâ, onlara
muhtâç oldukları her Ģeyi, onlar istemeden, verecektir243.”
İslâm‟da Duâ‟nın Mâhiyeti
Ġslâm‟da duânın ayrı bir yeri vardır. “Evrenler ve insanlar duâ etmek için
yaratıldı.” dense, mübalağa edilmemiĢ olur.
Duâ, bir yakınlık vâsıtası olup, ibâdetlerin en üstünüdür ki bunu Peygamberimiz
(SAV)‟in, “Duâ ibâdetin iliğidir.” hadîsinden anlıyoruz.
Duâ Allah‟ın (CC) kudretine, her Ģeyden fazla, saygı duymaktır, bir nevî,
insanın yaratılıĢ sebebidir. Onun için Allah‟a (CC), “her Ģeyden fazla saygı” en büyük
makamdır.
Duâ Allah‟ın (CC), “Ben bir gizli güç idim, bilinip takdir edilmek, methedilmek
için Evren ve insanları yarattım.” Ģeklindeki isteğinin bir gereğidir.
Duâ edeni Allah (CC), yalnız bırakmaz. ReĢîde hanım, bunun için, duânın
anlamını güzel kavramıĢır. Onun:

242
Anonim, ReĢide Cecilla Cannoly Kimdir ? Hakkında , Biyografi,
http://www.yaramazadam.com/nedir/reside_cecilla_cannoly_kimdir_hakkinda_biyografi-t2099.0.html, En son eriĢim târihi:
09.03.2011.
243
Anonim, http://iktibas.net/metin.php?seri=825&gonder=tasnif*6*8*3*gon,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1761, http://www.dmeq.com/biyografiler/HARF-R/residececilla-cannoly-hayati1738.html
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“Müslümanlar duâ ederken, Allâhü Taâlâ‟ya Ģükran ve teĢekkürlerini arz
ederler ve bilirler ki, onlar dinlerine ve Allâhü Teâlâ‟nın emirlerine riâyet ettikleri
müddetçe, Allâhü Taâlâ, onlara muhtâç oldukları her Ģeyi, onlar istemeden,
verecektir.” Ģeklindeki sözleri oldukça anlamlıdır. Hadîs-i Ģerîfte:
“Duâ kapılarının kendisine açıldığı kimseye (yâni duâ nasib olan kimseye)
kabûl kapıları ve Cennet, yâhut rahmet kapıları da açılır.” BuyrulmuĢtur. O hâlde duâ
husûsunda gaflet içinde olmamalıdır!
Kapalı kapıları duâ anahtarı ile açmalıdır. Ġhtiyaçların Allâhü Teâlâ‟dan,
yalvararak ve O´na sığınarak, istemeli, Âhiret kurtuluĢunu onlarda görmelidir.
“Rab‟biniz buyurdu ki, „Bana duâ edin duânıza icâbet edeyim (KarĢılığını
vereyim). Kibirlerinden bana ibâdet etmeyenler (büyüklenip yüz çevirenler), muhakkak
ki küçülmüĢ kimseler (aĢağılık) olarak Cehennem‟e gireceklerdir244.‟”
Duâ insana bahĢedilmiĢ ne büyük bir üstünlüktür: Ġnsan duâ ettikçe Allah (CC),
isterse, o duâ sebebiyle yaratır.
Buradaki yaratma Allah‟ın (CC), kulunun isteğine, dilerse, uyması
anlamındadır.
Duâ bu yüzden, kulluğun önemli bir parçasıdır. Bunu bizzat Allah (CC)
önemsemekte ve Furkan Sûresi‟nin 77. Âyeti‟ndeki, “Duânız yoksa siz ne iĢe
yararsınız.” sözüyle, insanın duâsına verdiği önemi belirtmektedir.
Mehmet Zâhit Koktu Hazretleri tarafından hazırlanan duâ kitabının baĢında
verilen bir hadîsi Ģerife dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hadiste Ģöyle diyor:
„Ebû Mûsâ (RA)‟dan: Resûlüllah (SAV) buyurdu:
“Duâ, Allah Teâlâ‟nın askerlerinden teĢkil edilmiĢ bir ordudur; kesinleĢmiĢ bile
olsa kazâyı önler” 245„. “Çünkü Allah (CC), eğer isterse dilediğini siler, dilediğini de
olduğu gibi bırakır246.”
Duâdaki samîmiyet, Allah‟ın (CC) dilediğini silmekte çok etkili olabilir.
Akıllı ve mantıklı olarak düĢünüldüğünde görülür ki, duâ ile sırf Allah‟a (CC)
bağlananlar, özgürlüğün zirvesine ulaĢırlar.

Tirmizî, Medîne 1978, Daavat 2; bni Mâce, Beyrut, 1975; Duâ 1; Müsned, Beyrut, 1985, IV, 26, 271, 276.
Âyet ve hadislerden duâlar ve zikirler, Evrâd-ı ġerîf ve Meali, Sehâ.
246
Rad Sûresi, âyet 39: “Allah dilediğini siler; dilediğini olduğu gibi bırakır; Ana kitap O'nun katındadır.”
244
245
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ROFE
Giriş
Rofe, Müslümanlığı kabul ederek, Hüseyin adını almıĢtır. ġöyle ki, tahrif olmuĢ
Hıristiyanlıktaki akıl ve mantık dıĢı saçmalıklardan bunalan Rofe‟un içinde bir coĢkun
arzû uyanmıĢtı. Bu arzû sırf, gerçeğe kavuĢma isteğinden kaynaklanıyordu. Rofe, bu
yüzden, tahsilini tamamladıktan sonra, dünyâdaki bütün dinleri incelemeye baĢladı.
Annesi ve babası koyu birer katolik Yahûdî idiler. Fakat bir müddet sonra her
ikisi de, katoliklik ve Yahûdîlik‟ten vazgeçerek, protestan olmuĢlar ve Ġngiliz kilisesine
bağlanmıĢlardı.
Rofe okulda okurken, Ġngiliz kilisesinin âyinlerine düzenli olarak devam etmiĢ,
râhiplerin verdiği dersleri dinlemiĢtir. Fakat, dinledikleri arasında ya da onların
öğretmeğe uğraĢtıkları Hıristiyanlık akîdeleri içinde, anlamadığı ve akıl ve mantıkla
bağdaĢtıramadığı, ona oldukça ters gelen, birçok hususlar vardı. Bu konuyu Ģimdi
ondan dinleyelim:
“Her Ģeyden evvel, üç birlikten, yâni Baba-Oğul-Rûhulkudüs‟ten ibâret bir
birleĢik tanrı inancı bana o kadar mantıksız geliyordu ki, buna inanmak mümkün
değildi. Benliğim bunu Ģiddetle reddediyordu.”
“Sonra, Allah‟a kavuĢmak için kefâret verilmesi îcâbettiği hakkındaki kilise
akîdesini de tamâmen anlamsız buluyordum. Benim düĢündüğüm büyük ilâh,
kullarından mecbûrî kefâret istemezdi.247“
Rofe Yahûdi Dinini İnceliyor
Bu düĢünceler içinde kıvranan Rofe, önce Yahûdi dinini incelemeğe baĢlar.
Rofe Yahûdi‟lerin, Allâhü Taâlâ‟nın birliğini ve azâmetini, çok daha mantıklı olarak,
kabul ettiklerini ve Allâhü Teâlâ‟ya „Ģerîk koĢmadıklarını‟ görür.
Buradan hareket ederek kendi kendine, „Yahûdi dininin bugünkü Hıristiyan dini
kadar bozulmamıĢ olabileceğini‟ düĢünür.
247

Anonim, Hüseyin Rofe, http://www.anadolu-forum.com/printthread.php?tid=9575, En son eriĢim târihi: 09.03.2011.
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Bununla berâber, bu dinde de anlamadığı ve kabul edemediği, garip durumlarla
karĢılaĢır. Bu cümleden olarak, Rofe düĢüncelerini Ģöyle açıklıyor:
“Yahûdi dini o kadar merâsim, duâ, mecbûrî yapılması gereken ibâdetler ile
doluydu ki, eğer dinine bağlı bir Yahûdi bütün bunları yaparsa, dünyâ iĢlerine hiç vakit
ayıramayacaktı.”
“Bu merâsimlerden çoğunun, insanlar tarafından sonradan dine ilâve edilen,
lüzûmsuz ve mantıksız husûslar olduğunu anladım.”
Bu sonuca ulaĢan Rofe:
“Böylece Yahûdi‟lik, sosyal hayattan tamâmen ayrılarak bir azınlık dini hâline
geliyordu. Bunun dünyâya bir fâide sağlayamıyacağını anladım.” diyor ve sözlerini
Ģöyle sürdürüyor:
“Yahûdi dinini bir tarafa bırakarak diğer dinleri incelemeye baĢladım. Hem
kiliseye, hem de havraya devâm ediyordum. Fakat bu ziyâretlerim, sırf dinsiz
kalmamak içindi. Yoksa, ben ne Hıristiyan ne de Yahûdi idim.”
“Ġngiliz kilisesi yanında Roma kilisesini, yâni katolikliği de biraz inceledim.
Gördüm ki, katoliklerin îtikatları, Ġngiliz kilisesine bağlı protestanların îtikatlarından
daha fazla hurâfelerle doludur.”
“Hele, katoliklerin Papaya bağlı olmaları ve onu günâhsız kabul ederek ona
âdetâ yarı ilâhlık vermeleri, onlardan daha fazla nefret etmeme sebep oldu.248“
Rofe Mecûsîliği İncelemeye Başlıyor
Batılıların dinlerinden ümîdini kesen Rofe yüzünü ġark‟a-Doğu‟ya- çevirir, Ģark
dinlerini incelemeğe baĢlar. Önce Mecûsîliği ele alır. Mecûsîlik de onun beğenisini
kazanamaz. Bakınız o Mecûsîliği nasıl anlatıyor:
“Mecûsîler‟in dinini hiç beğenmedim. Çünkü bunlar, râhip sınıfına pek çok
imtiyâzlar veriyorlardı. Paryalara ise, âdetâ hayvan muâmelesi yapıyorlardı.”
“Fakire Ģefkat elini uzatmak akıllarına bile gelmiyordu. Onların fikrince bir
insan fakirse, bu onun kendi kabahatiydi. Eğer, hiç ses çıkarmadan, Ģikâyet etmeden
çile doldurursa, belki râhiplerin duâları sâyesinde, hâli daha iyi olabilirdi.”

248
Anonim, Hüseyin Rofe (Ġngiliz, Müslimânlık Ve Hıristiyanlık, Müslimânlığı Seçenler,
http://muhiddin.net/kitaplar/hakikat/herkeseiman/03Herkeselazimiman/Kitab/050.HTM, En son eriĢim târihi
09.03.2011.
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“Bu fikri, râhipler ahâlinin kendilerinden korkması ve onlara sıkı sıkı
bağlanması için yayıyorlardı. Onun için, Mecûsîliği nefret ile karĢıladım. Hele
Mecûsîler‟in, hayvanlara da tapması, nefretimi artırdı. Böyle bir din, gerçek din
olamazdı.”
Rofe Budistliği İnceliyor
Rofe Budistliği de inceler. Anlattığına göre Budistler, felsefî düĢünce ve
inançlara bağlıydılar. Onlar Rofe‟a, eğer gayret edecek olursa, çok uğraĢırsa, gereken
fedakârlıkları yaparsa, büyük kudretlere varacağını ve dünyâ ile âdetâ kimyâ deneyleri
yapar gibi, oynayabileceğini söylerler.
Rofe Budistlik‟te, hiçbir ahlâkî kâideye rastlayamaz. Burada da râhiblerin,
diğer insanlardan farklı olduklarını ve onlardan çok daha yüksek makamlarda
bulunduklarını görür. Rofe, bu noktada Ģunları söylüyor:
“Bana, hakîkaten insanı hayretlere düĢüren birçok mârifetler öğrettiler. Fakat
bunların din ve Allah ile hiçbir ilgisi yoktu.” dedikten sonra Ģöyle devam ediyor, Rofe:
“Bu mârifetler, spor veyâ hokkabazlık yapar gibi vakit geçirmeğe, bunları
bilmiyenleri hayrete düĢürmeğe yarıyordu. Ġnsanın rûhunu temizlemekten ve onu
Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına, muhabbetine yaklaĢtırmaktan çok uzaktı. Allâhü Teâlâ ile ve
O‟nun yarattığı varlıklarla hiç bir ilgisi yoktu. Biricik yararı, insanı tam bir disiplin
sâhibi yapmasıydı.”
Rofe, Buda‟nın da muhtemelen Îsâ Aleyhisselâm gibi, insanları kötülüklerden
uzak tutmak için, bir emir ve kâideler koymuĢ olabileceğini, fakat insanların zamanla
bunlardan uzaklaĢabileceğini düĢünüyor.
Buna örnek olarak da Hıristiyanlığın baĢlangıcında, Hıristiyanlık henüz tertemiz
iken, insanların bu temiz dini tâkibetmiĢ ve sonra da bırakmıĢ olabileceklerini
gösteriyor.
Sonuç olarak Rofe, Budistliğin de böyle temiz baĢlamıĢ olabileceğini ama
sonraları Hıristiyanlık gibi, bozulmuĢ olduğu kanaatine varıyor. Sonucu kendi
ağzından dinlemek gerekirse Rofe diyor ki:
“Eğer insanlar, Îsâ Aleyhisselâm veyâ Buda kadar temiz olabilseler, belki
onların gösterdiği yollardan giderek Allâhü Taâlâ‟nın rızâsına kavuĢabilirlerdi.”
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“Ama bugün dünyâda bu kadar temiz rûhlu, yüksek ahlâklı, her fenâ Ģeyden
seve seve elini eteğini çekebilen, fedâkâr kaç kiĢi vardır ki?”
“Demek oluyor ki, Buda‟nın koyduğu ahlâk esasları, bugünün insanının
düĢüncelerine uymuyordu.”
İslâm Dini Hiç Akla Gelmiyor
Batı‟da din dendiğinde, Ġslâm Dini hiç akla gelmiyor…
Bütün Batılılar, hayatları boyunca hep Ġslâm dininin tahkîr edildiği bir ortam
içinde bulundukları için, din konusu açıldığında, hiçbir Batılı‟nın aklına ilk baĢta,
Ġslâm dininin geldiğine rastlanmamıĢtır. Bu durumu Rofe‟un hayâtında da görüyoruz.
ĠĢte, Rofe‟un sözleri:
“Ġslâm dünyâsı içinde bulunduğum hâlde, diğer dinleri araĢtırırken, Ġslâmiyet‟i
düĢünmeyiĢim ne garîpti!
Gerçekten garip!
Bu garipliğin ana sebebi Ġslâm dininin Batı‟da her fırsatta karalanması, eğlence
konusu edilmesiydi…
Çünkü Ġslâm‟ın gerçekliğine vakıf olan çoğu Batılı papaz ve papaların, sosyal
mevkî ve makamlarının zarar görmemesi için, târihten de bilindiği gibi, insanları dâimâ
nüfuzları altında tutmak gâyesiyle, Ġslâm‟ın güzelliklerini her fırsatta örtmeleri
gerekiyordu.
“Herkes meyveli ağacı taĢlar.” ata sözü uyarınca, aynı Ģiddette günümüzde de
devam eden, bu karalama kampanyaları ortamında yetiĢenler, peĢînen ĢartlanmıĢ
oluyorlardı.
Rofe‟un, “Ġslâm dünyâsı içinde bulunduğum hâlde, diğer dinleri araĢtırırken,
Ġslâmiyet‟i düĢünmeyiĢim ne garîbdi!“ sözünün temelindeki neden, Batı‟daki bu
karalama kampanyasının ĢartlanmıĢlığından baĢkası değildi.
Rofe‟un bu ĢartlamıĢlık sebebiyle, “..ne garîpti! “ ile biten cümlesinin devâmı
da Ģöyleydi:
“Müslümanlık bir türlü aklıma gelmemiĢti.”
Bu ĢartlanmıĢlığı Rofe da anlamıĢ bulunuyordu, artık:
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“Bunun sebebi ise âĢikârdı. Müslümanlık hakkında bize verilen bilgi, onun
hakkında Avrupa‟da yazılan eserler, dâimâ bu dinin çok yanlıĢ, uydurma, mânâsız,
uyuĢturucu, sahte bir din olduğunu iddiâ ediyorlardı.”
“Hele Rodwell‟in tercüme ettiği Kur‟ân‟ı Kerîm tercümelerini okuyunca, bende
bu fikir hâsıl olmuĢtu.”
“Rodwell, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in birçok kısmlarını anlaĢılmaz bir tarzda tercüme
ederek bir büyük kısmını da, bile bile tahrif ederek onu büsbütün baĢka bir Ģekle
çevirmiĢti.”
“Hakîkati ancak Londra‟da „Ġslâm Cemiyeti‟ ile temas edince ve doğru bir
Kur‟ân‟ı Kerîm tercümesi okuyunca anlayabildim.
Burada, Ģunu teessüf ile söyleyeyim ki, Müslümanlar bu güzel dinlerini dünyâya
tanıtmak için pek az gayret sarf etmektedirler.”
“Eğer onlar hakîki Ġslâmiyet‟i, dikkatle ve bilerek bütün dünyâya yaymak için
çalıĢırlarsa, emînim ki, çok iyi netîceler alacaklardır.
“Yakın ġark‟ta, ecnebîlere karĢı hâlâ çekingenlik gösterilmekte, onlarla temas
ederek onları aydınlatmak yerine, onlardan kâbil olduğu kadar uzak durmak tercih
edilmektedir.”
“Bu çok hatâlı bir harekettir. En büyük örnek, benim… Çünkü, bir türlü Ġslâm
dini ile ilgilenemiyordum.
“Bereket versin ki, bir gün çok muhterem ve kültürlü bir Müslümanla tanıĢtım.
Benimle dost oldu. Beni dikkat ile dinledi; bana bir Müslüman tarafından Ġngilizce‟ye
çevrilmiĢ bir Kur‟ân‟ı Kerîm tercümesi hediye etti; sorduğum bütün süâllere çok güzel
ve mantıkî cevâplar verdi; 1945 senesinde beni alıp bir câmi‟ye götürdü.”
“Hayâtımda ilk defâ orada ibâdet eden Müslümanları büyük bir dikkat ve
hürmet ile seyrettim.
“Allahım, bu ne muhteĢem ve ulvî bir manzara idi! Her ırktan, her milletten, her
sınıftan insanlar ibâdet ediyorlardı.”
“Fakat hepsi Allâhü Tâlâ‟nın huzûrunda hiçbir fark gözetmeksizin yanyana
gelmiĢ, kendilerini tamâmen Allâhü Tâlâ‟ya adamıĢlardı.”
“Zengin bir Türk‟ün yanında çok fakir, âdetâ, bir dilenci kıyâfetinde bir Hindli
bulunuyordu. Onun yanında da, bir tüccar olduğunu zannettiğim bir Arap vardı. Onun
yanında ise, bir zenci yer almıĢtı.”
“Bunların hepsi, büyük bir huĢû‟ ile ibâdet ediyorlardı. Aralarında hiçbir fark
yoktu. Onlar Türklüklerini, Hindliliklerini, Araplıklarını, zenginliklerini, fakirliklerini,
mevkîlerini, rütbelerini tamâmen unutmuĢ, kendilerini Allâhü Tâlâ‟ya yöneltmiĢlerdi.”
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“Kimse, kendisini kimseden üstün görmüyordu. Zengin fakiri küçük görmüyor,
yüksek rütbeliler de diğerlerine kibirli davranmıyordu249.“
Rofe, aradığı dini bulmuĢtu:
“Ben, bütün bunları gördükten sonra, aradığım hak dinin Ġslâm dini olduğunu
anladım.”
“ġimdiye kadar diğer bütün dinleri incelediğim hâlde, hiç birisi, benim
üzerimde böyle bir etki bırakmamıĢtı.”
“Müslümanlığı böyle yakından görünce ve onun esâslarını öğrenince, bu hak
dini tereddütsüz kabul ettim.” diyor, Rofe…
Hüseyin adını alan Rofe, Müslüman oluĢundan çok memnundu; boĢ
durmuyordu.
İslâmî Bilgi, İlim İhtiyâcı
Hüseyin Ġslâm Dini hakkında bilgisini için, bir ara Ġngiltere‟de bir üniversitede,
Ġslâm Kültürü derslerini tâkip etmeye karar verir. Hele ne görsün?
Orta Çağ‟da Avrupa müthiĢ bir karanlık içinde iken, Ġslâm Dünyâsı, çeĢitli
ilimlerin nurları ile dünyâyı aydınlatıyordu. Bir çok büyük keĢiflerin yanında birçok
ilim, fen ve tıp sahâsındaki ilerlemeler, Müslümanlar tarafından geliĢtirilmiĢ ve
kullanılmaktaydı. Müslümanlar yalnız büyük bir medeniyet kurmakla kalmamıĢlar,
antik medeniyeti de dünyâya tanıtmıĢlardı.
Onun Müslüman olduğunu duyan arkadaĢlarının, “Sen Ģimdi gerici oldun!”
sözünden çok rahatsızlık duyan Rofe:
“Aslında gericilik Ġslâm Kültürü‟nde değil, fakat bugünkü tembel
Müslümanların kendi kültürlerinden haberleri olmayıĢında ve Altın Kültür‟ün devamını
sağlamayanlardadır.” diye düĢünerek hakîkati teslim etmektedir.
“Hüseyin adının alan Rofe, Ġslâm‟ın 5 Ģartından birinin de zekât olduğunu
öğrenince:
„Ġslâm dini bu asrın sosyal hayâtına en uygun olan dindir. Onun içindir ki,
Ġslâm memleketlerinde komünizme yer yoktur. Çünkü Ġslâm dini, bu meseleyi çok daha
önceden temelinden halletmiĢtir.‟ demektedir.

249

nonim, Gerçek Hayat, 21 MART 27 MART 2003, http://nesekutlutas.blogcu.com/etiket/bazen
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Batılılar‟ın Ġslâm gerçeğini örtmek için baĢvurdukları her türlü karalamaları, bir
de 1950 senesinde ölen, Bernard Shaw‟dan dinleyelim:
Ġkinci dünya SavaĢı‟nı tâkip eden günlerde Ġngiliz gazetelerinde, Bernard
Shaw‟a atfen, Avrupa‟nın islâmlaĢmakta olduğuna ve gelecek yüzyıl içinde,
Ġngiltere‟nin Ġslâmiyet‟i veyâ ona benzer bir dini kabul edeceğine dâir bir haber
yayınlanır.
Bir takım tartıĢmalara sebep olan bu haber, bâzı Ġslâm âlimlerinin de ilgilerini
çeker.
Bernard Shaw, ölümünden bir müddet evvel, bir dünyâ seyâhatine çıkar.
Bombay‟dan geçerken „The Light‟ gazetesi, „islâmlaĢmak‟ tâbiriyle ne kastettiğini,
bizzat kendisinden öğrenmek üzere, meĢhur yazardan bir söyleĢi talep eder.
Bernard Shaw bu husustaki görüĢlerini, The Light muhâbirine, Ģu Ģekilde îzah
eder:
“Hayret verici bir canlılığa sâhip olduğu için, Muhammed (SAV)‟in dinine karĢı
öteden beri yüksek bir hürmet beslerim.”
“Bana öyle geliyor ki, dâimâ değiĢmekte olan hayâtın değiĢik safhâlarında ve
her devre uyacak bir görüntüsü olan yegâne dindir.”
“Benim gibi, oldukça Ģöhret kazanmıĢ kimselerin gelecek hakkındaki
kanaatlarına önem vermek gerekir. Ben Ġslâmiyet için, yarınki Avrupa tarafından kabul
edileceğini söyledim.”
“Nitekim bugünkü Avrupa, Ġslâmiyet‟i böyle görmeye baĢlamıĢtır. Ortaçağ‟da
kilise, tâbîlerine, taassup veyâ cehâlet yüzünden Ġslâmiyet‟i karanlık renklerle tasvir
etmiĢti.”
“Onlar Muhammed (SAV)‟den de, dininden de nefret etmek üzere
yetiĢtiriliyorlardı. Onların nazarlarında Muhammed (SAV), „Ante-Christ-Ġsâ aleyhtarı
iblis‟ idi.”
“Muhammed (SAV)‟in, bu hârikûlâde adamın, hayâtını inceledim. O Ġsâ
aleyhtarı değil, bütün insanlığın kurtarıcısı olarak bilinmelidir. Onun gibi bir adam,
bugün dünyânın idâresini eline alsa, eminim ki dünyâyı, hasretini çektiğimiz barıĢ ve
saâdete kavuĢturur.250“
“Sırasıyla söyleyelim. 19. yüzyılda Charlyle, Goethe, Gibbon gibi, namuslu
düĢünürler, Muhammed (SAV)‟in dininde hakîki bir kıymet gördüler ve bu sâyede
Avrupa Ġslâ-miyet‟e karĢı daha müsâit bir vaziyet almaya baĢladı.”
“Bugünkü Avrupa bu yolda daha ileri gitti. Muhammed (SAV)‟in dinine âĢık
olmaya baĢlıyor.”
250
Tugay, E.F., Bernard Shaw ve Ġslamiyet , http://nedir.antoloji.com/george-bernard-shaw/, En son eriĢim
târihi:11.03.2011.
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“Gelecek yüzyılda daha da ileri gidecek… Avrupa içine düĢtüğü zorluklardan
kurtulmak için, bu dinin ne kadar kıymetli bir vâsıta olduğunu takdir edecektir.”
“Benim iddiâmı bu yolda anlamalısınız! Hâlihâzırda bile vatandaĢlarımdan ve
diğer Avrupalılar‟dan bir çok kimseler, Muhammed (SAV)‟in dinini kabul etmiĢlerdir.
Sorunuzdaki „islâmlaĢmak‟ tâbiriyle ne demek istediğimi îzah etmiĢ olduğum
kanaatindeyim251.”
Ġslâm Kültürü‟nü inceleyen Rofe, Orta Çağ‟da Avrupa müthiĢ bir karanlık
içinde iken, bugünkü ilimlerin temellerinin de o çağda Ġslâm dünyâsında atıldığını
görünce de hayretler içinde kalmıĢtır.
Rofe‟un bu konudaki haklılığını vurgulamak için Orta Çağ‟da Müslümanların
bilim konusundaki baĢarılarına iliĢkin olarak, Bilim Târihi-İslâm Çağı‟nda, Ön
Rönesans Dönemi‟nde, Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri252 Türk Bilim Adamları‟nı

Ek II‟de; büyük Türk Bilim adamı Câbir bin Hayyan‟ı Ek III‟de; Erken Rönesans
Dönemi‟nde Fizik ve Fen Bilimleri‟ni Ek IV‟de, Erken Rönesans Dönemi‟nde
Matematik Bilimi‟ni Ek V‟de, Erken Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi‟ni Ek
VI‟da arz ediyorum.
Ayrıca, konu ile iliĢkili oldukları için, Kıyâmet ve Karadelikler, Ön Rönesans
Dönemi‟nde Bir Yahûdi‟nin Müslüman OluĢu, adlı iki yazıyı da sırasıyla Ek VII ve Ek
VIII‟de bulabilirsiniz.

Fuad Tugay, E., Bernard Shaw ve Ġslamiyet, http://www.zaferdergisi.com/print/?makale=405
Temiz, M., Bilim Tarihinde ÖN RÖNESANS DÖNEMĠ-ĠSLÂM ÇAĞI Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri Türk
Bilim Adamları, Fatih Haber, Sayı 26-27, 2005, Denizli.
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Ek II
BĠLĠM TÂRĠHĠ-ĠSLÂM ÇAĞI
Ön Rönesans Dönemi‟nde Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri253-Türk Bilim
Adamları‟
Giriş
Bu gün çoğumuz bütün ilimlerin kaynağının, Batı olduğu inancı içindeyiz. Bu
yüzden Eski Türkiye‟de çoğu insanlarımız arasında, Batı‟da bilim ve teknoloji
sahâsında meydana gelen, her geliĢme karĢısında, yeis ve ümitsizliğe düĢenlere
rastlanmaktaydı.
Bu hâl o zamanlarda, bir âcizlik ve aĢağılık kaynağı olmakta, kendi öz
varlığımızı ve benliğimizi, bizzat geliĢtirerek, kendi baĢımıza bir Ģeyler yapma, bir
Ģeyler gerçekleĢtirme çabalarımızı körletmekte, her Ģeyi Batı‟dan bekleyen, Ģahsiyetsiz,
taklitçi ve kopyacı bir ruh yapısının geliĢmesine yol açmaktaydı.
Halbuki bu gün, gerçek ilim târihine bakıldığında, Batı Bilimi‟nin alt yapısını
Müslümanların kurmuĢ olduklarını gördüğümüz gibi, Batı‟da Müslüman ilim
adamlarının buluĢlarını, kendi ilmî buluĢları gibi, göstererek meĢhur olmuĢ, bir çok
„sahte kahramanlara‟ da rastlanmaktadır.
Bu gün mevcut bilim ve teknolojinin temel yapısının, en az yüzde altmıĢının,
sâhiplerinin Müslüman ilim adamları olduğunu, kaynaklar açıklamaktadırlar254.

253
Temiz, M., Bilim Tarihinde ÖN RÖNESANS DÖNEMĠ-ĠSLÂM ÇAĞI Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri
Türk Bilim Adamlar, Fatih Haber, Sayı 26-27, 2005, Denizli.

Sahte kahramanlara bir örnek olarak, meselâ, Villanovanus adıyla anılan Ispanyol Miguel Serveda gösterilebilir.
Serveda, “Eserlerimin benden sonra on bin yıl yaĢa-mayacaklarını bilseydim, onları aslâ kaleme almazdım” diyen, Ġbni-Nefîs‟in,
Ġbni Sînâ‟-nın Kânun adlı ünlü eserine 13. yüz yılda yazdığı Ģerhlerden birini eline geçirmiĢ, o eserden öğrendiği „kan dolaĢımını‟
bilim dünyâsına kendi buluĢu olarak duyurmuĢtur. Serveda, uzun yıllar bilim dünyâsında küçük kan dolaĢımının bulucusu olarak
anılmıĢtır. Mısırlı doktor Tantavî, 1924 yılında Almanya‟da Freiburg Tıp Fakültesi‟nde sunduğu bir doktora tezi ile Miguel
Serveda‟nın sahtekarlığını bilim dünyâsına ispat etmiĢtir. Batı‟da Müslümanlar‟ın eserlerinden faydalanarak, kaynak
belirtmediklerinden dolayı, onların buluĢlarını sâhiplenip meĢhur olmuĢ böyle çok kimseler vardır (Batı‟nın Üzerine Doğan Ġslâm
GüneĢi, Sayfa 184-190, Sigrid Hunke).
254
Döven, ġ., Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.
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Târih boyunca kazanılan her baĢarının temelinde, yüksek bir moral birikiminin
olduğu, Dünyâ‟nın her köĢesine medeniyet ve insanlık götürmüĢ olan Milletimiz‟in
Ģanlı ve üstün târihinin, bu nedenle, binlerce moral kaynakları ile dolu olduğu
bilinmektedir. Bize düĢen, bunların bilincinde olarak, düĢmanlara karĢı bu Ģan ve gurur
potansiyelinden, mahrum olmamaktır.
Kendi öz bilim târihimizin altın sayfalarından bize intikal eden gurur ve gayret
potansiyelinin varlığından habersiz olmak, aslında târihte 16 devlet kurmuĢ ve dünyâya
medeniyet ve insanlığı öğretmiĢ olan, bizlere hiç de yakıĢacak bir Ģey değildir. Tersine
bu, her türlü gayret ve baĢarının çekirdeğini oluĢturan, „itici ve ateĢleyici mânevi bir
güç ve kuvvet kaynağını meydana getirmektedir.‟
Bilim, teknoloji ve medeniyetler yarıĢında, bu kaynağın varlığını bilerek
çalıĢacak ve mücâdele edecek olan, insanlarımızın baĢarıları, bunlardan habersiz
olarak „kendini tanımamanın‟ verdiği, bir eziklik ve aĢağılık kompleksi içinde
mücâdele vermekten çok üstün olacaktır.
Batı‟da Rönesans hareketini baĢlatan, yedi asırlık bir dönemin, Müslüman
bilginlerinin bir çok ilmî buluĢlarını sâhiplenen Batı‟nın, bu gün hâlâ eski tâzeliğini
koruyup geliĢtirdiği haçlı zihniyetiyle255, Ġslâm Dünyâsı‟na karĢı duyduğu kin ve
düĢmanlığını, o ülkelerde yetiĢtirdiği piyonlar vâsıtasıyla, sürdürerek, onları bizzat
kendi öz milletleri, kendi kültür ve medeniyetleri aleyhinde kullanıp, uyguladıkları etkin
propagandalar yüzünden, uzun yıllar varlığından habersiz olduğumuz, Ġslâm Ġlim
Dünyâsı‟nın yaldızlı sayfalarının, bu gün ilim ve fâzîlet kaynağı, seçkin bilim adamları
tarafından araĢtırılarak göz önüne dökülmesi, yukarıda adı geçen, mânevî gücün
kıvılcımlandırdığı bir inançla, Müslüman Milletimiz‟in yeniden silkinip, bilim ve
teknoloji sahâsına doğru ilmî ve insanî atılıĢının müjdeleyici iĢâretlerini vermektedir.
Yeni bir ĢahlanıĢla yetiĢecek olan fâzîletli, onurlu ve vakur ilim adamlarının,
iddiâsız fakat becerikli, üstün, propagandaya ihtiyaç göstermeyecek kadar sağlam olan,
o eski Ģanlı mede-niyeti, üzerine modern teknoloji ve öz Kültürümüz‟ün koruyucu
elbisesini giydirerek, târihteki lâyık ve gerçek yerine oturtup, olgunlaştırdıklarını, bir
„ilim çağı-hikmet toplumları256„ diyebi-leceğimiz, günleri hazırladıklarını görür gibi
olmanın mutluluğu, ne kadar yüce olan bir duygudur.

255
Turna, B ve Uçar, O., Metal Fırtına, Sayfa 102, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul, 2005 (11 Eylül saldırılarından sonra
Bush‟un “Bir Haçlı Seferine baĢladık” demesi, Batı zihniyetinin bir örneğini meydana getirmektedir).

Günümüzde bâzı kitaplarda Türkiye‟mizde, Memleketimiz‟i Batılılar‟a peĢkeĢ çekmek için fırsat kollayan köĢe
baĢlarına yerleĢmiĢ 200 000 hâin olduğu yazılmaktadır.
256
Temiz, M., Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Toplumu Yeterli mi? Sevgi ve Ġnsan Faktörü, Yeni Türkiye, Sayı 19, Sayfa
673-689, Yıl 4, 1998.
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ġunu hemen belirtmekte fayda vardır ki, bu duyguyu herkes duyamaz. Bu tür
yüce duyguları, „vatan ve milletini sevmenin îmandan olduğu‟ inancına sâhip olan,
gerçek vatan evlatları duyabilir.
Batı‟da baĢlatılan Rönesans‟ın çekirdeğini meydana getiren, bu günkü Bilgi
Çağı‟nın temellerini atan, milletçe her zaman gurur duyacağımız bu Müslüman ilim
adamlarımızın her biri, ayrı birer meĢale olarak, geçmiĢimizden insanlığın geleceğine
akan ilim çağlayanlarının kaynak noktalarını meydana getirmektedirler257.
Orta Çağ Karanlığı
Bugün bir çok Batılı yazarın, hâlâ Müslüman ilim adamlarını ve onların bilim
ve teknolojiye katkılarını görmemezlikte ısrar ettiklerini ve yazdıkları kitaplarda bilimi,
bilinçli olarak, Kopernik‟le baĢlattıklarını üzüntü ile görmekteyiz. Bu kadar da kindar
ve yanlı olunmaz ki! Tarafsız bâzı Batılı bilim adamları tarafından ortaya çıkarılan ve
onları karanlıklardan nûra kavuĢturan Orta Çağda‟ki Ġslâm Çağı‟nın hâlâ, bâzı kinci
Batılılar tarafından, bilinçli ve ısrarlı olarak, göz ardı edildiğini görüyoruz.
Çoğu Batılı yazarın bu ısrarlarının perde arkasında, kin, hazımsızlık, Haçlı Rûhu
ve / veyâ “Târihte Endülüs‟ü nasıl ortadan kaldırdıysak, Türkiye‟yi de öylece ortadan
kaldıracağız” iddiaları ve plânları yatmaktadır.
Çok sordum, Ģimdi yine soruyorum! Sık sık duyulan Orta Çağ Karanlığı, kimin
karanlık yüzüdür? Orta Çağ Karanlığı‟nı yaĢayanların, kimlerin aydınlığıyla,
aydınlandıklarını gerçekten biliyor musunuz?
Bu karanlık çağ bizim geçmiĢimiz için değil, Batılılar‟ın geçmiĢi için
geçerlidir258. Bunun böyle olduğunu aĢağıda verilen örneklerden siz de
görebileceksiniz, Ģimdi!
Ancak Ģu kadarını belirtmekte fayda vardır ki, biraz sonra görüleceği gibi, Orta
Çağ, Avrupa Rönesansı‟nın bilim-alt yapısını kuran Türk, Arap ve Ġran‟lı Müslüman
bilim adamlarının, 8-12. yüzyıl arasında, Ön Rönesans Dönemi adıyla, meydana
getirdikleri, Müslümanlar‟ın Altın Çağı‟nı oluĢturmaktadır.
Geç Rönesans Dönemi‟nin Bilim Alt Yapısı
Orta Çağ‟daki Müslüman Bilim Adamları, Geç Rönesans Dönemi de denilen,
Avrupa Rönesansı‟nın Bilim-Alt Yapısı‟nı tesis etmiĢlerdir. Bunları bugün, Batılılar‟ın
günlük yaĢamlarındaki kelimelerden de anlamak mümkündür.
Temiz, M., Batının Üzerine Doğan Ġlim GüneĢi, Zaman G., 29 Ağustos 1992.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarını okuyanlar, Batı‟da gizli mahfillerde Türkiye‟yi ortadan kaldırmanın
plânlarının yapıldığını bilirler.
258
Temiz, M., Batının Üzerine Doğan Ġlim GüneĢi, Zaman G., 29 Ağustos 1992.
257
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Yâni bu etkiler bugün, onların günlük yaĢamlarında da hâlâ görülebilmektedir.
Meselâ günümüzde Batı‟da kullanılan birçok kelime Orta Doğu (Arapça) kökenlidir.
Örneğin, günlük hayatta her zaman kullanılan aĢağıdaki 8-10 cümleyi ele alalım:
“Efendim! Sizi bu kahveye dâvet edebilir miyim? Yorgun musunuz (Ermattet)?
Lütfen ceketinizi çıkarınız, arkanızdaki sofada karmen rengindeki Ģilteye oturunuz.”
“Alkolü tercih etmezseniz, çizgili kasketli, beyaz önlüklü Ģekerci size bir fincan
kahve ile iki parça Ģeker, isterseniz bir sürâhi soğutulmuĢ limonata sunsun mu?”
“Hayır mı? Öyleyse, kayısı ve muz ile mahallî meyveler arzû eder misiniz?”
Görüldüğü gibi, bir Avrupalı‟nın bugün kullandığı 8-10 cümlede bile geçen, 16
tâne kelime, Orta Doğu kökenli olup bunlar Avrupalı‟nın kendi kelimeleri değildirler.
Cümlelerde geçen kelimeler, kahve (Cafe), ceket (Jacke), sofa (Sofa), bir renk
(Karmin), Ģilte (Matroze), alkol (Alkohol), çizgili kasket (Mütze), beyaz önlük (Kittel),
Ģekerci (Konditor), bir fincan kahve (Tasse Kaffee), limonata (Limonade), kayısı
(Aprikose), muz (Banane)‟dur.
Bugün Avrupalı‟nın lisânında buna benzer daha binlerce kelime vardır. Meselâ:
Orange (portakal), Artischocke (enginar), Spinat (ıspanak), Zinç (tarçın), Arrak
(pirinç rakısı), Mokka (Yemen kahvesi), Diwan (divan), Kaffeborne (çekirdek kahve),
Zucker (Ģeker), Tasse (fincan), Matratze (Ģilte), Konditerei (dükkan), Zuckerkand
(Ģekerci), Schahspiel (satranç), Koffer (bavul), Galanterie (lüks eĢyâ), Lila (leylek),
Satin (saten), Damast (kumaĢ), Drogerie (eczâne), Gaze (gaz), Watte (pamuk), Lak
(vernik) gibi, koyu olarak yazılmıĢ olan kelimelerin hepsi, Arapça‟dan Batı dillerine
geçmiĢ, Orta Doğu Kültü‟rünün kelimeleridirler259.
Astronomi‟de bugün kullanılmakta olan bir çok yıldız isimleri de Ġslâm
kaynaklıdır. Batı‟daki bilim adamları hâlâ Aldebaran, Algenib, Algol, Atair, Wega,
Betegeuse, Deneb, Fomalbaut, Rigel gibi, Ġslâm sâbit yıldızlarının isimlerini
kullanmaktadırlar.

259
Hunke, S., Avrupa‟nın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi (Orijinal adı: Allahs Sonne über dem Abendland-Unser
arabisches Erbe. Çeviren: Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, 1972).
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Yalnız yıldız isimleri de değil, bugün Astronomi ilminde, henüz acemi olan her
Ģahsın bile bildiği, Zenit, Azimut, Nâdir, Almugantarat, Alhidade ve Theodolit gibi,
astronomik semboller Ġslâm Astronomisi‟nden gelmektedir.
Benzer Ģekilde günümüzde Tıp alanında da, Ġslâm kaynaklı olan, birçok kelime
ve âlet isimlerine rastlanmaktadır.
Dikkatlerinizi, Türk Bilim Adamları‟nın Avrupa Rönesans‟ına yaptıkları
etkilere yoğunlaĢtırmak için, Ģu soruyu sormak istiyorum:
Matematik derslerinden bilirsiniz, Cebir denklemlerinde ve koordinat
sistemlerinde çoğu kere, bilinmeyeni x harfi ile gösteriyoruz. Acabâ, hiç düĢünen oldu
mu, bu x‟in nereden geldiğini? Bugün bütün Dünyâ‟da kullanılan, Ģu Onlu Sayı
Sistemi‟mizi çekip alsak, Dünyâ‟nın baĢına gelenleri ve olacakları hele bir düĢününüz!
Bâzı Batılı Bilim Adamlarının Sözleri
Müslümanların bilim ve teknolojiye katkıları husûsunda Müslümanlar
tarafından kurulan Ön Rönesans Dönemi‟nin Avrupa Rönesansı‟na, dolayısıyla
bugünkü bilime ve teknolojiye, etkileri konusunda Gustav Lebon diyor ki:
“Avrupa‟nın kara bir barbarlık içine daldığı bir devrede Bağdat ve Kurtuba
gibi, Ġslâm‟ın hüküm sürdüğü iki mühim merkez parlak nurlarıyla dünyâyı aydınlatan
bir medeniyetin ocaklarıydı.”
Batı Almanya‟lı bir kadın yazar olan Dr. Sigrid Hunke, Ģöyle diyor:
“Altı asır önce Pâris Tıp Fakültesi, dünyânın en büyük kütüphânesine sâhipti.
Bu kütüphâne, sâdece „BĠR KĠTAP‟tan müteĢekkildi.”
“Bu kitap bir Müslüman‟ın eseriydi. Bu kitap öylesine kıymetliydi ki, Hıristiyan
krallarının en mutaassıplarından biri olan XI. Lutwing bile, vukûu muhtemel mühim
sıhhî vak‟âlarda, özel doktorlarının ancak tek nüshası bulunan bu kitaba baĢ
vurabilmeleri için, yüz altın taler ve on iki gümüĢ mark yatırarak, üzerinde kirâ hakkı
tesis etmiĢti.”
“Kütüphânenin bu bir tek eseri, Yunanlılar‟ın ilk devirlerinden îtibâren Milâdın
925. yılına kadar, tıp sahâsında mevcut bütün bilgileri kapsıyordu.”
“Bu sebeple, müteakip beĢ yüz yıl içinde kendisine hiç bir Ģey eklenmeyen ve bir
Müslüman‟ın kaleminden çıkan bu muhteĢem dev eser, bütün manastırlardaki mütevazı
ve ince hacimli eserlerin bin misline muâdildi260.”
260

Hunke, S., Aynı eser.
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Sigrid Hunkeyi tanımayan va mı?
“Continents Rhases” adı ile 1279‟da Sicilya‟da tercüme edilerek bütün
Avrupa‟yı etkisi altına alan ve Hipokrat‟tan o zamana kadar geçen devrin tam bir tıp
ansiklopedisi olan, Hunke‟nin bahsettiği bu kitap, Türk Bilim Adamı Er-Râzi‟nin “ElHâvi” adlı eserinden baĢkası değildi.
ġimdi de Prof. E. F. Gautier‟i dinleyelim:
“Rönesans‟ın ilk kekeleme anları öyle bir devreye rastladı ki, barbarlıktan
uyanmakta olan Avrupa, Ġslâm Medeniyeti‟ne bitkin bir hürmetle bakmaktaydı. Taklidi
imkânsız bir örnek karĢısında cesâretini kaybeden Batı‟nın kolları sarkıyordu.”
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“Yalnız Cebir‟i değil, diğer Matematik ilimlerini de Avrupa kültür dâiresi,
Müslümanlardan almıĢ olduğu gibi, bu günkü Batı Matematiği gerçekten Ġslâm
Matematiği‟nden baĢka bir Ģey değildir261.”
Bugün bütün dünyânın kullandığı Onlu Sayı Sistemi ve onun 0‟dan 9‟a kadar
olan rakamları, bilim dünyâsında Arap Rakamları olarak geçmektedir. Bu Arap
Rakamları‟nı iĢleyip Batı‟ya takdim edenler ise, Türk İlim Adamları‟dır262.
ġimdi, Emmanuel Berl‟i dinleyelim:
“Arap rakamlarıyla, Batı‟nın bilmediği ve Ġslâmiyet‟ten öğrendiği Cebir ilmi,
Ġslâm Kültürü‟nün ihtiĢâmını göstermeye yetiyordu263.”
Fransız fizikçisi Pierre Curie, Endülüs Ġslâm Medeniyeti‟nin bilime yaptığı
katkılar husûsundaki bir değerlendirmesinde Ģöyle diyor:
“Endülüs‟ten bize 30 (bâzı kaynaklarda 24) kitap kaldı, bu sâyede uzaya gittik.
Ġslâm kütüphânelerini yakıp yıkmasaydık, Ģimdi galaksilerde Ģehirler kurup yaĢıyor
olacaktık”

Doğru söze baĢka ne denir
Döven, ġ., Aynı eser.
Hunke, S., Aynı eser.
263
Hunke, S., Aynı eser.
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Brifoult‟un sözleri ise Ģöyledir:
“Roger Bacon ve gerekse adaĢı, deney metodunu Avrupa‟ya sunma Ģerefini
kazanmaya lâyık değildirler. Onlar Ġslâm Ġlim ve Metodu‟nu Avrupa‟ya nakledici
olmaktan öteye gidememiĢlerdir.”
“Deney metodunu kimlerin îcat ettiği konusunda münâkaĢaya giriĢmek, Avrupa
medeniyetinin kaynaklarını inkar etmekten baĢka bir Ģey değildir264“.
Brifoult, bugünkü tabiat ilimleriyle ilim zihniyetinin kaynağının da Orta Doğu
Bilim Zihniyeti olduğunu “Ġnsanlığın OluĢu” adlı eserinde Ģu sözleriyle
vurgulamaktadır:
“Ġslâm Medeniyeti‟nin modern dünyâya en büyük hediyesi ve yardımı ilimdir.
Fakat Avrupa‟yı yeniden hayâta kavuĢturan Ģey sâdece ilim de değildi. Ġslâm
medeniyetinden gelen daha baĢka tesirler de Avrupa hayâtına ilk parlaklığı vermiĢti.”
“Avrupa‟nın
ilerlemesinde
Ġslâm
Kültürü‟nün
kesinlikle
tesirini
göremeyeceğimiz bir basamak yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam eden
gücüyle kendini gösterdiği en büyük zaferlerin kazanılıĢına sebep olduğu alan, tabiat
ilimleriyle ilim zihniyeti olmuĢtur265.”
G. Rivoire, Müslüman devletlerin medeniyetleri hakkında diyor ki:
“Bu yükseliĢ ve geliĢmenin sırrını bize Kur‟an‟ı Kerim‟in bir çok âyeti ile (Hz.)
Muhammed‟in hadisleri vermektedir. Bu âyet ve hadisler Müslümanlar‟ı ilme, yükseliĢ
ve medeniyete teĢvik etmiĢ, bunu Müslümanlar için dînî bir vazîfe saymıĢtır.”
Gerge Sarton‟un Tasnifi
Orta Çağ Bilim Târihi‟nde Abbâsi Halîfesi Me‟mun, (786-833) ile baĢlayan bu
bilim çağı, çoğu kere Ön Önesans Dönemi, Avrupa Rönesansı ise, Geç Rönesans
Dönemi olarak, anıl-maktadır.
TanınmıĢ daha yüzlerce Bilim Adamı‟nın Ön Önesans Dönemi‟ni hayranlıkla
tasvir ettikleri daha binlerce yazı ve görüĢler mevcuttur.
Ġslâm Dünyâsı‟nda ilimlerin en parlak dönemi, MS 750-1100 yılları arasında
olmuĢtur. Büyük bilim târihçisi George Sarton‟a göre, Ġslâm Çağı olarak anılan bu
dönem, her 50 yıl, o döneme bilimde yaptıkları katkıları ile hâkim olmuĢ veyâ dam-

264
265

Döven, ġ., Aynı eser.
Döven, ġ., Aynı eser.
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gasını vurmuĢ olan, bir ya da birkaç büyük Müslüman ilim adamının ismiyle anılmaya
layıktır.
Sarton, İlim Târihi isimli 5 ciltlik eserinde, 750-800 arasına „Câbir Çağı‟;
800-850 arasına “Harizmî Çağı”; 850-900 arasına „Râzi Çağı‟; 900-950 arasına
„Mesudî Çağı‟; 950-1000 arasına „Ebu‟l-Vefâ Çağı‟, 1000-1050 arasına „Birûnî ve
Ġbn-i Sînâ Çağı‟ ve 1050-1100 arasına „Ġbnü‟l-Heysem ve Ömer Hayyam Çağı‟ demek
gerektiğini belirtmektedir. Bu bilim adamlarının 7 tânesi Türk‟tür. 1100‟den 1300
yılına kadarki dönemde ise, Sarton‟a göre, 50‟Ģer yıllık bilim çağlarına, artık Avrupa
kökenli bilim adamlarının da isimleri konmalıdır.
Ama bu arada da onlarla birlikte İbni Rüşd, Nâsirüddin Tûsî ve İbnü‟n-Nefis
de zikredilmektedir266.
Ġsimleri Ay Coğrafyasına Verilen
Müslüman Ġlim Adamları
Müslüman ilim adamları, Avrupalılar‟ın gök yüzünü tepsi gibi düĢündükleri,
Orta Çağ‟da, Dünyâ‟nın yuvarlak olduğunu ispatlamaktan baĢka Ay‟ı da incelemiĢler,
onun bir çöl olduğunu gördükleri için, ekonomik açıdan daha fazla üzerinde durmanın
yersiz olduğuna karar vermiĢlerdir.
Günümüzde Ay‟ın yüzeyi, incelemelerin kolayca yapılabilmesi için, 25 bölgeye
ayrılmıĢ ve her bölgeye, birer isim verilmiĢtir. Ay‟ın muhtelif bölgelerine verilen 11
Müslüman Âlim ve Bilim Adamları‟nın isimleri, Ģu Ģekilde sıralanabilir267:
1. Masha‟Allah-Bu isim, Abbâsi Halîfesi Mansur zamânında, Mısır‟da
yaĢamıĢ, değerli eserler meydana getirmiĢ ve eserleri 16. yüzyılda Batı dillerine
çevrilmiĢ Müslüman bir ilim adamının ismidir. Bu Ġsim, Ay‟ın 13. bölgesinde bulunan,
bir ovaya Masha‟Allah olarak verilmiĢtir.
2. Al Memun-Bu isim, Bağdat‟ta kurduğu, Beyt-ül Hikmet‟te çağın en büyük
ilim adamlarını yetiĢtiren ve ayrıca ilk rasathâneyi kuran, Hârun Reşit‟in oğlu
Abdullah el Memun‟dan gelmektedir. Ay‟ın 9. bölgesinde bulunan, bir kritere Al
Memun adı verilmiĢtir.
3. Al Fargânî-Bu isim, Halîfe Memun‟un astronomlarından, Ahmet İbn-i
Kathir el Fergânî‟den gelmektedir. Ay‟ın 2. bölgesinde bulunan, bir kritere Al
Fargânî adı verilmiĢtir.
266
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Döven, ġ., Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.
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4. Al Battânî-Bu isim, 9. yüzyılda yaĢayan ve doğruya çok yaklaĢmıĢ
astronomik ölçümleri ile bilinen, Müslüman bir ilim adamının adıdır. Ay‟ın 1.
bölgesinde bulunan, bir ovaya Al Battânî adı verilmiĢtir.
5. Thabit-Bu isim, Matematik alanındaki çalıĢmaları ile de tanınan, Harran‟lı
Sâbit İbn-i Kurrâ (Thabit=Sâbit) ile bilinen astronomun adından gelmektedir. Ay‟ın 8.
bölgesinde bulunan, dâire Ģeklinde ünlü bir ovaya Thabit adı verilmiĢtir.
6. Al Sufî-Bu isim, 10. asırda yaĢayan, Ortaçağ‟ın en ünlü astronomlarından,
Abdurrahman El Sufî olarak tanınan, Kitâb-ı „Süverül Ve Kevâküb üs Sâbit‟ adlı
ünlü eserlerin sâhibi olan, bir Müslüman astronomun adından gelmektedir. Ay‟ın 9.
Bölgesinde bulunan, dağlık bir arâziye Al Sufî adı verilmiĢtir.
7. Al Hassan Al Haytham-Bu isim, Ebû Ali Ġbn-ül Hasan el Haysem olarak
bilinen, optik ilminin kurucusu olarak tanınan Müslüman ilim adamının adından
gelmektedir. Ay‟ın 12. Böl-gesinde bulunan, halka Ģeklindeki bir ovaya Al Hassan Al
Haytham adı verilmiĢtir.
8. Al Zargâlî-Bu isim, diğer astronomlarla ortaklaĢa olarak çalıĢan, ünlü
Toledo tablolarını hazırlayan Ebû Ġshak Ġbrâhim ibn-ül Zerkâlî adındaki, Endülüs‟lü
Müslüman bir ilim adamının adından gelmektedir. Ay‟ın 8. bölgesinde bulunan, bir
ovaya, Al Zargâlî adı verilmiĢtir.
9. Câbir ibn-i Eflâh-Bu isim, Endülüs‟te yaĢayan, gök cisimlerinin
hareketlerini açıklamak için taĢınabilir küre Ģeklindeki cisimlerle yaptığı modeller
vâsıtası ile mühim açıklamalarda bulunan ve 1145 târihinde ölen, bir Müslüman ilim
adamının adıdır ve Ay‟ın 9. bölgesinde bulunan, bir yaylaya Câbir ibn-i Eflâh adı
verilmiĢtir.
10. Nasrüddîn-Bu isim, Ġlhanlı hükümdarı 2. Hülâgû‟nun sarayında bulunmuĢ
ve ünlü Maraga Rasathânesi‟nde çalıĢarak bir çok ölçümler yapan, hazırladığı cetveller
ve sâbit yıldızlar kataloğuyla, kendisinden sonra yüzyıllarca, Çin‟den Batı Avrupa‟ya
kadar baĢvurulan ölmez ana kaynaklar meydana getiren ve keĢiflerde bulunan, bir
Türk ilim adamının adıdır ve Ay‟ın üzerinde 30 mil çapındaki, bir kritere Nasrüddîn
adı verilmiĢtir.
11. Al Butricî-Bu isim, 12. yüzyılda Fas‟ta yaĢayan, Ptelemy‟nin seyyar
yıldızlarla ilgili çalıĢmalarını sistemleĢtiren, yazdığı Kitâb-ül Hey‟eh adlı eseriyle,
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Avrupa‟ya ıĢık tutan Nurettîn İbn-i İshak el Bitrucî adı ile tanınan Müslüman ilim
adamının adıdır ve Ay‟ın 8. bölgesinde bulunan, bir kritere Al Butricî adı verilmiĢtir.
“Bu gün Dünyâ‟da en çok okunan kitaplar hangileridir?” sorusuna kaynakların
cevâbı Ģu olmaktadır: Birincisi Kur‟an, ikincisi ise Ġbni Sînâ‟nın Kânun adlı tıp
kitabı... Ġbni Sînâ, Avrupa‟da Avicenna olarak tanınmaktadır.
Bugün Avrupa Birliği‟nde düzenlenen bilime âit projelere de çoğu kere ilim
adamlarının ismi verilmektedir. Görüyoruz ki, bu projelerin bir tânesi Avicenna Projesi
olarak geçmektedir.
ġimdi aĢağıda, Ġslâm Ġlim Târihi‟nin altın sayfalarından aktaracağım,
Matematik ve Tıb‟ba âit örneklerden, 8-12 yüzyılları arasında, Müslüman Ġlim
Adamları tarafında kurulan ve George Sarton tarafından, eserlerinde Ġslâm Çağı olarak
anılan, Ön Rönesans Dönemi hakkında az da olsa bir fikir elde edilebilir.
Onlu Sayı Sistemi Ve Müslümanlar
Ünlü Türk ilim adamı Muhammed bin Musâ el-Harizmî (780-850), ilk Cebir
Kitabı‟nı yazan, Batı‟ya Cebiri, 0-9 rakamlarını ve bunların kullanılıĢını öğreterek,
onları Roma Rakamları‟ndan kurtaran, ismi bugün özellikle bilgisayarcılar tarafından
kullanılan „algoritma‟ kelimesine kaynak olan, Ġtalyan hekimi Cardano (1501-1576)
tarafından, Dünyâ‟nın 12 dâhisin-den biri sayılan, „kitapları Batılı matematikçilerinin
kitaplarına kaynak olan‟ bilim adamımız El-Harizmî, Özbekistan‟ın Harizm (Ģimdiki
Hîve) Ģehrinde doğmuĢtur.
Roma Rakamları içinde debelenen Batı yarım küresi Matematiğe:
“Ġyi bir Hıristiyan, matematikçilerden ve boĢ kehânetlerde bulunan herkesten
sakınmalıdır! Matematikçilerin rûhu karartmak, insanı Cehennem‟in demir
parmaklıkları arkasına kapatmak için ġeytan‟la bir anlaĢma yapmaları tehlikesi hep
vardır268.”
Ģeklindeki bir görüĢ ile yaklaĢırken, Müslüman bilginleri bu gün hâlâ kullanmakta
olduğumuz, Onlu Sayı Sistemi‟ni kullanıyorlardı.
Aritmetiği pratik günlük hayatta kullanmanın, ondan ilimde faydalanmanın
yolunu ilk defâ açan ve onu sistematik bir Ģekilde geniĢleten Harizmî‟dir. El-Harizmî,
bilhassâ, Matematiğe âit iki eser ile ebedîleĢmiĢtir. Pratik hayat yönünden çok
enteresan bir eser olan birinci kitabı, “El-Cebr vel Mukâbele” adını taĢıyordu.

268
Adrian, B., Bilimin Arka Yüzü, Sayfa 215, (Çeviren:H. Levent Aysever), TÜBĠTAK Popüler Bilim Kitapları, (14.
Basım), 2003.
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Öneminden dolayı bir kere daha bahsetmek gerekirse:
Eser, Orta Çağ‟da Latince‟ye çevrilirken, bu Arapça unvan tercüman tarafından
aynen alınmıĢtır. El-Harizmî‟nin ismini asıl ebedîleĢtiren kitap, dört iĢlemi ve kesir
hesâbını öğrettiği, “Hesap San‟âtına Dâir” isimli ikinci küçük eseridir ve bu 12. asır
baĢlarında Latince‟ye tercüme edilmiĢtir.
El-Harizmî‟nin Viyana Saray Kütüphânesi‟nde bulunan en eski el yazma
nüshası, 1143 târihini taĢımaktadır.
Bu bilim adamımız Matematikte, bir devrim sayılan, sıfırı, Matematiğe
kazandıran, Orta Çağ‟daki dehâlardan bir tânesidir269.
Hintlilerin “kha”, “sunya” veyâ “sunyabinde” dedikleri, sıfır kavramını,
mânasına uygun bir Ģekilde olgunlaĢtırarak, Arapların “es-sıfır” adını verdikleri sıfır‟ı
Batı‟ya hediye edenler, Müslüman ilim adamlarıdır. Avrupalılar‟ın kıymetli talebesi
Pizâlı Leonardo, Arapça sıfır kelimesini Latince‟ye “ceprium” Ģeklinde geçirmiĢtir.
Bu kelime daha sonra “zefero”, bu gün ise, Ġngilizce‟de zero Ģekline dönüĢmüĢtür.
Fransızca‟da, gizli iĢâret mânasına gelmek üzere, ciffre Ģeklinde adlandırılan
ceprium, ciffrerr (hesap yapmak) Ģekline dönüĢerek, yaĢamaya devam etmektedir270.
Modern Seviyede Bilime Dayalı Bir Tıp Dünyâsına KarĢı ġeytanlarla
UğraĢan Bir Tıp Düyâsı
Tıp konusuna, Müslümanlar‟ın yaptıkları hizmetleri ve bulunduğu seviyeyi
özetleyen ve araĢtırmacı Sigrid Hunke tarafından verilen, ilginç bir hasta mektubu ile
baĢlamak istiyorum. Mektup, bulunduğu Müslüman hastânelerinden birinde taburcu
olmak üzere, sırasını bekleyen bir hasta tarafından babasına yazılmıĢtır.
“Sevgili babacığım.... Para göndermene ihtiyacım bulunup bulunmadığını
soruyorsun. Taburcu edilince, bana bir kat yeni elbise ile ilk devre zarfında hemen
çalıĢmak mecbûriyetinde kalmamam için beĢ altın verecekler.”
“Böylece süründen hayvan satmaya ihtiyaç yoktur. Beni henüz burada iken
görmek istiyorsan, hemen gelmelisin.... Ben ameliyat salonunun yanındaki ortopedi
pavyonunda bulunu-yorum.”
“Eğer büyük kapıdan gelirsen, cenuptaki dıĢ holden geç... Burası düĢmemden
sonra beni getirdikleri polikliniktir. Orada her hasta evvelâ asistan doktor ve talebeler
tarafından muayene edilir. Mutlaka hastâne tedâvisine ihtiyacı bulunan, bitiĢik hastâne
eczânesinde hazırlatabileceği reçetesini orada alır.”

269
270

Hunke, S., Aynı eser.
Hunke, S., Aynı eser.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

199
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

“Muayeneden sonra orada kayıt olup baĢ hekime sevk olundum. Bir hasta
bakıcı beni erkekler pavyonuna taĢıdı. Banyoda yıkandıktan sonra bana hastânenin
temiz elbisesini giydirdi.”
“Solda baĢ hekimin talebelere ders verdiği konferans salonu ile kütüphâneyi de
arkada bırakırsın. Koridorun solundaki yol, kadınlar pavyonuna çıkar.”
“Böylece sağ tarafı tâkiben dâhiliye ve cerrâhi kliniklerini geçmelisin. Bir
odadan Ģarkı ve müzik duyarsan içine bak! Belki ben o sırada nekâhet devresinde
bulunanların gündüzün kitaplar okuyup, müzik dinlemek sûretiyle vakit geçirdikleri o
odadaımdır.”
“Bu gün sabah vizitesini asistan ve hasta bakıcılarıyla birlikte yaptığı sırada
baĢ hekim beni muayene etti ve pavyon doktoruna anlayamadığım bâzı Ģeyler
yazdırdı.”
“Daha sonra doktor yarın yataktan kalkacağımı ve beni hemen taburcu
edeceklerini söyledi. Halbuki, ben buradan ayrılmak istemiyordum. Burada her Ģey
aydınlık ve güzeldir. Yataklar yumuĢaktır. ÇarĢaflar beyaz ġam patiskalarından,
yorganlar kuĢ tüyünden olup kadife gibi de zariftirler.”
“ Her odada akar su vardır. Soğuk gecelerin baĢlamasıyla odalar ısıtılır. Her
gün midenin kaldırabildiği kadar tavuk ve koyun kızartması verilir271.”
“KomĢu, zarif piliç göğüslerinden bir kaç gün daha tadabilmek için, tam bir
hafta boyunca, sanki daha fazla hasta imiĢ gibi tavırlar takınmıĢtı. Lâkin baĢ hekim
Ģüphelendi ve sıhhatinin delîli olarak bir bütün ekmekle tavuğu yemesine müsaadeden
sonra, onu evine gönderdi.”
“Böylece benim de önüme son kızartılmıĢ tavuğum gelecek... 272.”
Okuduğunuz bu hasta mektubu, gerçekten, 1000 yıl önce Endülüs‟teki
hastânelerden birini anlatıyor. Görüyoruz ki, Erken Rönesans Dönemi‟nde
Müslümanlar‟ın hastâneleri bâzı bakımlardan günümüz hastânelerinden bile ileri
seviyededirler.
Sigrid Hunke ise, bu husustaki görüĢünü Ģöyle dile getiriyor:
“Bu mektup bin yıl önce Himalayalar‟la Pirene‟ler arasındaki her büyük
Müslüman Ģehrinde, zarûri tesisler hâlinde mevcut bulunan hastânelerden birini tasvir
etmektedir273.”

Hunke, S., Aynı Eser, Sayfa 107.
Hunke, S., Aynı eser.
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Onuncu asrın ortalarında, sâdece Kurtuba‟da, 50 tâne hastâne vardı. Kezâ
Bağdat‟ta Abûdî Hastânesi, Kâhir‟de Nasırî Hastânesi ile ġam‟da bulunan Nûrî
Hastânesi, bunlar arasında dillere destan olmuĢtu.
Ġslâm tıp ve tabâbetinin zirveye ulaĢtığı bu sırada, biliyorum ki, Ģu andaki
geliĢmeleri dikkate alarak, Batı ĢartlanmıĢlığının tesiri ile, „Ġslâm Tıbbı‟nın bu seviyede
olduğu böyle bir durumda, Batılılar‟ın Tıbbı, Ģüphesiz, bambaĢkadır.‟ diye
düĢüneceksiniz. Acabâ öyle mi?
Ġsterseniz, bu düĢüncenizin haklı olup olmadığını, o sıradaki Avrupa tıp ve
tababetinden, bir örnek vererek görelim:
Haçlı Seferi sırasınd, kendi milletlerinin tabâbetine güvenleri olmayan, Haçlı
hükümdarları, Filistin‟de bulundukları sırada sivilce, kolik ve ishallerini, tercîhen,
Müslüman doktorlarına tedâvi ettiriyorlardı.
Bu maksatla, hasta Fransızları tedâvi etmek için, giden Müslüman doktorlardan
Sâbit, on gün gibi kısa bir zamanda, geri dönmesi üzerine, arkadaĢları tarafından,
Hıristiyan hastaları böyle kısa bir sürede, bu kadar çabuk nasıl tedâvi edebildiği
husûsunda, hayretle karĢılanınca, durumu Ģöyle îzah eder:
“Bacağında çıban bulunan bir Ģövalye ile sıtmadan fazla zayıflamıĢ bir kadın
getirdiler. ġövalyenin ayağına yakı sardım. Çıban patladı; tehlikesiz bir seyir tâkip
etmeye baĢladı.”
“Kadını diyete tâbî tuttum. Vücut durumunu nebâtî gıdalar vermek sûretiyle
iyileĢtirdim. Bu sırada oraya gelen bir Fransız doktoru, hastalara dönerek beni
gösterip, „Bu sizi tedâvi etmeyi bilmiyor‟ dedi. ġövalyeye tek ayakla yaĢamayı mı,
ölmeyi mi tercih edeceğini sordu.”
“ġövalye, „Bir ayak ile‟ Ģeklinde cevap verdi.
“Fransız doktoru, kendisine kuvvetli bir Ģövalye ile keskin bir balta
getirilmesini istedi. ġövalye elinde balta ile göründü”.
“Henüz oradan ayrılmamıĢtım. Doktor, hastanın bacağını bir kütüğün üzerine
koydu. Bir balta darbesiyle bacağı kesmesini Ģövalyeye emretti.”
“ġövalye, gözlerimin önünde hastanın bacağına bir balta darbesi indirdi.
Ancak, bu birinci darbe ile, bacak ayrılmadı. ġövalye, ikinci defâ tekrar vurdu.
Bacağının ilikleri dıĢarıya fırlayan felâketzede, hemen öldü.”
“Doktor, onu tâkiben kadını muayene etti. “Bu kadının baĢında aĢık olduğu bir
Ģeytan var. Saçlarını kesin” dedi.”
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“Kadının saçları kesildi.”
“Kadın, tekrar hemĢerilerinin yemeğinden sarımsak ile hardal yedi. Böylece
ateĢi tekrar yükseldi.”
“Doktor, „Kafasına Ģeytan girmiĢtir.‟ diyerek onu yakalayıp baĢının derisini
haça benzer Ģekilde yüzdü. Kafasını örten kısım tamâmen açılıncaya kadar derisini
ortadan çekip sıyırdı ve kafasını sâdece tuz ile ovdu. Kadın aynı anda öldü274.”
“Yapılacak bir hizmetin bulunup bulunmayacağını oradakilere sordum. Hayır,
diye cevap verdiler.”
“Böylece, o zamana kadar benim için meçhul bulunan onların bu hârikûlâde
tabâbetini öğrenmiĢ olarak oradan ayrıldım.”
Okuyucu bu sûretle, verilen bu iki örnekle, Orta Çağ‟da Ġslâm Tıp ve tabâbeti ile
Batı‟nın tıp ve tabâbeti hakkında yeteri kadar bir fikir elde etmiĢ bulunmaktadır.
Bundan sonra burada, Ġslâm tabâbeti ile Batı‟nın tabâbeti hakkında söylenecek baĢka
bir söze gerek yoktur.
Onikinci asrın sonlarına kadar Batı‟da sâdece hasta kabul eden hastâneler yoktu.
Müslümanların hastânelerine benzer Ģekilde, yalnızca hastalarla onların bakım ve
tedâvilerine mahsus müstakil hastâne binâları Batı‟da ancak, Haçlı Seferleri‟nden
sonra kurulmuĢtur.
Henüz son derece iptidâî bulunan bu hastânelerin ilki ve o devirde yaĢayanların
kanaatlerine göre en iyisi, Pâris‟teki Hotel Dian idi. ġimdi bir Batılı‟nın kaleminden
Hotel Dian‟ı öğrenelim:
“Tuğla döĢemeli zeminde kat kat olmuĢ samanlar... Hastalar zemine serpili bu
samanlara basarak, itiĢe kalkıĢa geziniyorlardı. Birinin ayakları diğerinin baĢına
bitiĢik...”
“Çocuklarla ihtiyarlar yan yana... Belki inanılmaz ama gerçek! Kadınlarla
ihtiyarlar birbirlerine karıĢmıĢ vaziyette... Salgın hastalıklara yakalananlarla diğer
hafif hastalıklardan muzdarip bulunanlar bir arada... “
“Doğum sancısı çeken bir kadın, göğüs göğüse sıkıĢmıĢ bir vaziyette inliyor, bir
süt çocuğu ihtilaç içinde dönüyor, tifüslü bir hasta ateĢ içinde tutuĢuyor, bir veremli
öksürüyor, bir cilt hastası son derece kaĢınan cildini öfkeli tırnaklarıyla koparıyordu.”
“Hastaların en zarûrî ihtiyaç maddeleri noksandı. Son derece sefâlet içinde
yaĢayan insanlara has yiyecekler kifâyetsiz miktarda verilmekteydi.”
274
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“Bâzen Ģehrin hayırsever hemĢerileri, onlara bol yiyecek getiriyorlardı. Bu
maksatla, gece ve gündüz açık bulunan hastânenin kapılarından herkes içeri
girebilmekte, istediğini görebilmekteydi.”
“Bir gün açlıktan yarı ölmüĢ bir duruma gelen hastalar, ertesi günü ölçüsüz
derecede fazla Ģarap içebilmekte, Ģiddetli mide yorgunluğu neticesinde bâzıları
ölmekteydiler. Bütün binâ-da açıkça iğrenç haĢereler kaynaĢmaktaydılar.”
“Hasta koğuĢları o kadar mülevvesti ki, hemĢire ve hasta bakıcılar, ancak
ağızlarında sirkeli sünger ile içerilerine girmeye cesâret edebilmekteydiler.”
“Cesetler uzaklaĢtırılmadan evvel, umûmiyetle yirmi dört saat veyâ fazla bir
zaman ölüm döĢeğinde bekletiliyor, bu müddet zarfında mütebâkî hastalar, cehennemî
atmosfer içinde koku neĢrine baĢlayan, etrafında yeĢil at sineklerinin uçuĢtukları yatağı
ölünün katılaĢan vücûdu ile birlikte paylaĢıyorlardı275.”
Verilen bu pasajlar, Ġslâm ve Batı‟nın Tıp ve tabâbetinin Orta Çağ‟daki
durumlarını bütün açıklığıyla göz önüne sermeye yetmektedir. Literatürde bu konuda
bulunan daha çok örnekler vardır.
Sonuç
Arapça‟da “El-İlm” kelimesinin Türkçe telaffuzu olarak Allah‟ın (CC)
sıfatlarından bir tânesi olan “İlim” kelimesi, Türklerin 9. yüz yılda toplu olarak
Müslüman olmaları ile Kültürümüz‟e girmiĢ ve ondan sonra Kültürümüz‟ün en önemli
kavramlarından bir tânesi olmuĢtur.
Çünkü Ġslâm Dini, “ilim, amel (iĢ) ve ihlâs olarak üç kavramda özetlenebilir.
Burada ihlâs, aĢk ve sevgi ile Dünyâ ve Âhiret iĢi yapmak olarak düĢünülebilir.
Görüldüğü gibi, üç ana bölümde özetlenebilen, Ġslâm Dini‟nde “ilim kavramı”, bir
Müslüman için, Ģeklen dinin üçte bir kısmının ilkini meydana getirmekte, esas olarak
Aklî Ġlimler veyâ bilim, yâni „Pozitif Ġlimler‟ ya da ve Naklî Ġlimler, yâni „Bâtınî
Ġlimler-Vahyî Ġlimler‟ diye iki ana kavramı içermekte276,277, neticede Müslüman olarak
kalabilmenin temel esaslarından bir tânesini oluĢturmaktadır.
Bilim Târihi‟nde Müslümanlar‟ın, bütün dünyânın beğenisini toplayan, Ġslâm
Çağı‟nı kurabilmelerinin temelinde ilme, ayırım yapmadan, her iki cephesine birden

Hunke, S., Aynı Eser, Sayfa 153.
Nasr, S.H., Ġslâm ve Ġlim, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul, 1989.
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Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sehâ NeĢriyat, Ġstanbul, 1994.
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bir, „ibâdet aĢkı‟ ile sarılarak, çalıĢmaları yatmaktadır. Bu yüzden onlar, ilimde “iki
kanatlı” olmuĢlardır.
Bugün Pâris Tıp Fakültesi‟nde heykelleri bulunan ve birer Türk olan, İbni Sînâ
ile Er Râzî, naklî (vahiy) ilimlerde de, nasipli kimselerdi. İbni Sînâ, daha 10 yaĢında
iken, Kurânı hatmetmiĢti.
Batılıların bilim ve fende ileri gitmeleri, kendilerini mânevî yönden tatmin
etmeyen, Hıristiyanlık dinine karĢı cephe alıp, yaradılıĢlarındaki bu mânevî boĢluğu,
sâdece, maddî çalıĢmalarla telâfî etme gayretlerinden ileri gelmiĢtir.
Bu sebepledir ki günümüzde, Batıda kafaları çalıĢan, bilim adamlarının çoğu
ateistliği seçmektedir. “Üç tâne tanrının varlığı, bunların birbirleriye hiç kavga
etmeden kuzu-kuzu geçinmeleri, her yeni doğan çocuğun suçlu olduğu ve yıkanmanın
günah sayıldığı” öğretisine sâhip olan Hıristiyanlık dini, bir bilim adamının kafasın,
elbette karmakarıĢık edecektir.
Dolayısıyla bugün Hıristiyanlık dini, modern insanı tatmin edici değildir.
Nitekim bir düĢünürün, “Bir Hıristiyan ilimde ilerledikçe Müslümanlığa; bir
Müslüman câhilleĢtikçe Hıristiyanlığa yaklaĢır” Ģeklindeki sözünü herkes
dillendirmektedir.
Bu yüzdendir ki, her ne kadar bilim ve teknolojide ilerde görünseler bile,
bunlar, Ġstiklâl MarĢı‟mızda da belirtildiği gibi, “tek diĢi kalmıĢ” canavarlarla temsil
edilmektedirler. Bu yüzden bugün çoğu canavar ruhlu bu Batılılar, mânevî boĢluk
içinde bulundukları için, mutlu değildirler.
Buna karĢılık, Kur‟an‟ın çeĢitli âyetleri ve Peygamberimiz, “Zamânınızın
silâhları ile silahlanınız” gibi uyarmalarıyla, ilim, bilim ve teknolojiyi Ģiddetle
emretmesine rağmen, ilmin bilim ve teknoloji cephesine önem vermeyi ihmal eden,
Müslümanlar da, ilmin bu yönünü ihmal etmelerinin cezâsını, bugün en azından, “geri
kalmışlık” damgasının verdiği zillet psikolojisi içinde, çekmektedirler.
“Ġyi öğretilmeyen Matematik dersinde, kabahatin Matematikte olmadığı”
örneğinde olduğu gibi, zillet içindeki Müslümanlar‟ın bu cezâsı, Ġslâm ve Kur‟an‟ı,
gereği gibi, algılamayanların yanlıĢ yorumlarından ileri gelmektedir.
Zıddı olmayan bir Ģey eninde sonunda yok olur. Varlıklar, zıtlarının
mevcudiyetleriyle, ayakta kalırlar. Benzer Ģekilde gerçekler de zıtların çarpıĢmasından
doğar. Ġlmin „aklî ve naklî‟ cephelerinin her biri, diğerinin bir varlık sebebidir. Bu

Dev zekâlı Edison‟la, bir müddet yanında çalıĢan diğer dev zekâlı Tesla fikir ayrılığından birlikteliklerini kısa
zamanda bitirmiĢler, ondan sonra birbirlerinin en baĢ tenkitçileri olmuĢlardır. Bu zıtlaĢma, hayatları boyunca birinin “beyaz”
dediğine diğeri “kara” diyecek kadar ileri gitmiĢtir. Böyle akıllı iki kiĢiyi bir arada tutmak mümkün olmazken, üç tâne tanrı hiç
fikir ayrılığına düĢmüyorlar mı? Gerçekte böyle üç tanrı olsa, evren bir anda büyük bir savaĢ meydanına dönmez mi? Ne dersiniz?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

204
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

bakımdan, milletimizi ilelebet ayakta tutmak istiyorsak, Ön Rönesans Dönemi‟nde
olduğu gibi, ilmin her iki cephesini de canlı tutmak zorundayız.
Bu “geri kalmıĢlık” zilletinden bir an evvel kurtularak dünyâda tekrar “muâsır
medeniyet seviyesini yakalayıp onu geçmek” ve böylece medeniyet ve insanlık
yarıĢında, hak ettiğimiz yeri bulmak için, ilmin hem maddî ve hem de mânevî
cephesine, aynı oranda, sarılmamız gerekmektedir. “Batan gemi içindekilerle birlikte
batar” bilinci içinde, birlik ve berâberliğimizin temel unsurlarından olan, değer
yargılarımıza karĢı, eğer varsa, millet ve Memleketimiz‟in geleceği adına Ģahsî kapris,
kuruntu ve nefretlerimizden kurtularak parolamız, Peygamberimiz‟in:
“Dünyâyı isteyen ilme sarılsın, Âhireti isteyen ilme sarılsın; hem dünyâyı ve
hem de Âhireti isteyen yine ilme sarılsın!” hadîsini bir hayat felsefesi olarak kabul
etmeliyiz.
Tersi davranıĢlar devam ettiği müddetçe; içki, esrar, zînâ, gibi,
çürümüĢlüklerden; kapkaççı, hırsızlık ve hortumculuk gibi, ahlâksızlıklardan; rüĢvet,
adam kayırma, iĢin ehliyetsiz kimselere verilmesi, zulüm, adâletsizlik, adâletsiz gelir
dağılımı, nezâket-sizlik, duyarsızlık, kabalık, „bana dokunmayan yılan bin yaĢasın‟ gibi,
ahlâkî zâfiyetlerden, “Avrupa‟nın hasta devleti” gibi yakıĢtırmalarla, hak etmediğimiz
aĢağılanmalara mâruz kalmaktan kurtulamayacağımız gibi; Cennet kadar güzel olan
memleketimizi, millî zenginliklerimizi, kuvvetli ve güçlü devletlerin tasallutlarından
koruyamayacağımızı; hâttâ Allah (CC) korusun, bağımsızlığımızı korumakta bile,
güçlük çekeceğimizi akıldan çıkarmamalıyız!
Ek III
Câbir bin Hayyan
Türk olup Horasan-Tus‟ta doğmuĢ, Harran (Urfa)‟da yaĢamıĢtır ve modern
kimyânın babası sayılmaktadır. Batı‟da Geber olarak tanınır.
Bundan 1200 yıl kadar önce, zamânın en büyük üniversitelerinden olan, Harran
Üniversitesi baĢmüderrisi (Rektörü) Câbir bin Hayyan, bütün heybetiyle, zihinlerde
ĢimĢekler çaktıran, herkesi hayrette bırakan, ama gerçek mâhiyeti ancak asırlar sonra
anlaĢılabilecek olan, buluĢunu açıklıyordu:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü lâyetecezza) yoğun bir enerji
vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O
da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesne bir güç meydana gelir ki, bu Bağdat‟ın
altını üstüne getirebilir. Bu Allah‟ın Kudret niĢânıdır.”
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Kendisine irili-ufaklı 2000‟den fazla eser isnat edilen Câbir‟in, Kimyâ baĢta
olmak üzere, Tıp, Fizik, Astronomi ve Felsefe alanlarında bir çok hizmetleri olmuĢtur.
Bunların içinde, Ģüphe yok ki, en önemlisi atomla ilgili buluĢudur.
Yukarıda sözü edilen bu buluĢu ile Câbir, John Dalton (1766-1844), Otto Hahn
(1779-1868), Enrico Fermi (1901-1954) ve Albert Einstein (1879-1955)gibi, Avrupalı
bilginlerden 1000 sene kadar önce, atomla ilgilenmiĢ ve atomun târifini yaparak, Yunan
bilginlerinin tezlerinin aksine, onun parçalanabileceğini söylemiĢtir. Bilindiği gibi,
atom, Yunanca‟da parçalanamaz anlamındadır.
Lavoisier (1743-1794) prensibinin keĢfi de, Câbir bin Hayyan‟a âittir. Bu
prensibi Câbir, daha o zamanlar, Ģöyle ifâde etmiĢtir:
“Hiç bir Ģey yoktan var olmaz. Var olan bir Ģey de yok olmaz. Ancak Allah ise
yoğu var, varı yok edebilir.”
Câbir‟in burada eklediği son cümle aynı zamanda, inancının bir tezâhürüdür.
Batılılar Câbir‟in bu sözünün ilk kısmını, kaynak göstermeden, almıĢlar, Lavvezya
Prensi olarak yayımlamıĢlardır.
Câbir‟in, 2000‟den fazla olduğu tahmin edilen, eserlerinin bilinenlerinin sayısı
826‟dır. Bunlardan 112‟si Fizik ve Kimyâ‟ya, 70‟Ģi teorik Kimyâ‟ya, 144‟ü maden,
Fizik ve Kimyâ ile izah edilemeyen güçlere, 500‟ü Teorik Fizik-Kimyâ, Astronomi,
Felsefe ve Dinler Târi‟hine âittir.
Câbir, kitaplarında tâkip ettiği metodu, Ģöyle özetlemektedir:
“Bilinmelidir ki, kitaplarımızda sâdece gözlemlerimizle elde ettiklerimizin
özünü veriyoruz. Duyduklarımızı ve bize söylenenleri değil... Okuduklarımızdan ve
dinlediklerimizden ancak doğru olanları aktarıyoruz. YanlıĢ olanları ise attık...”
Câbir bin Hayyan‟ın adı, Kimyâ ilim târihinde ölümsüzdür. Bacon (1214-1294)
ondan, hayranlıkla bahseder. Onun Kimyâ ilminde açtığı çığır, Priestley (1733-1804)
ve Lavoisier‟in açtıkları çığırdan daha önemlidir. Max Meyerhof (1884-1951) Câbir‟in Kimyâ‟daki hizmetlerini Ģöyle sıralamaktadır:
BuharlaĢtırma (Evaporation), Süzme (Filitration), Tasfiye etme (Sublimation),
Eritme (Melting) Damıtma (Distallation) ve BillurlaĢtırma (Cyristallization)... Bir çok
kimyevî cevherin, me-selâ zincifre (Cinnabarciva Sülfidi), Arsenik Oksidi ve buna
benzer bir çok kimyevî maddenin nasıl hazırlanacağını açıklamıĢtır.
Saf kibrit tuzları (vitriol), Ģap, alkali, niĢadır tuzu ve güherçilenin elde
edilmesini, kükürt ve alkaliyi ısıtarak, kükürt sütünün yapılmasını göstermiĢtir.
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KurĢun asetat, tamâmen saf cıva oksit ve süblime elde edilmesi, ham sülfirik
asitler ve bunların karıĢımının hazırlanması, tuz rûhu ile kezzap suyunu karıĢtırarak,
altın eritmede kullanılan özel sıvının hazırlanması da, onun çalıĢtığı konulardır.
Matematik‟te, “Bir eĢitliğin her iki tarafına aynı miktar ilâve edilirse, iki
tarafından aynı miktar çıkartılırsa, iki tarafı aynı miktarla çarpılır ve bölünürse, bu
eĢitlik katiyen bozulmaz” teoremi de Câbir‟e âittir.
Câbir‟i Ģu tesbitle bitirmek istiyorum:
Câbir bin Hayyan‟ın bir kitabını, 14. asırda tercüme eden, Batılılar onu, ancak
16. yüzyılda anlamıĢlar, bundan hepimizin bildiği Lavoisier Prensibi ortaya çıkmıĢtır.
17.asırda diğer bir eserini anlamıĢlar, bundan Geylusak Prensibi doğmuĢ,
19.yüzyılda anladıklarından ise, Nevton Prensibi meydana gelmiĢtir.
Câbir bin Hayyan, ilim târihinde ilk defâ laboratuvar kuran ve deney ve gözlemi
ilme getiren kimsedir. O laboratuvarında ilk sun‟î hücreyi yapmıĢtır. Cardano (17201783), onu dünyânın 12 dâhîsi arasında göstermiĢtir.
Ek IV
Ön Rönesans Dönemi
Fizik ve Fen Bilimleri
Batı‟ya en fazla etki eden bilim adamlarından bir tânesi de, Batılılar‟ın Alhazen
dedikleri İbn‟ül Heyzem‟dir (965-1051).
Ġbn‟ül Heyzem‟in, ıĢınların kırılmasına âit, devir açan teorisi yanında, gök
yüzündeki bütün cisimlerin, sâbit yıldızlar dâhil, kendilerine has bir ıĢık
gönderdiklerine dâir keĢfi, Astronomi‟de çok önemli bir sonuç olmuĢtur.
Öklit ile Batlamyus gözün, görülebilen cisimler doğrultusunda, ıĢınlar
neĢrettiğini zannetmiĢler ve onu o Ģekilde öğretmeye çalıĢmıĢlardı.
Ġbn‟ül Heyzem ise, “Göz görmeye etki eden bir ıĢık neĢretmez, görülebilen
cisimler, göze pek çok ıĢınlar gönderirler; bunlar mercekten geçerek göze ulaĢırlar”
demek sûretiyle, on-ların teorilerinin yanlıĢlığını ileri sürmüĢtür.
Ġbn‟ül Heyzem yaptığı sayısız denemeler sonunda, Antik Bilim‟e âit, zihnî
faaliyetin üstüne çıkmıĢtır. Bu sebepten dolayı, pozitif araĢtırmanın mûcidi, Roger
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Bacon (1214-1294), Leonardo da Vinci (1452-1519), Galile (1564-1642) değil, İbn‟ül
Heyzem‟dir.
Ġbn‟ül Heyzem, yapmıĢ olduğu araĢtırma ve denemeler neticesinde, geometrik
optiğin bütün dallarına girmiĢtir. Fotoğrafın ilk modelini, bir çeĢit karanlık odayı, ilk
defâ denemiĢtir. IĢık kırılmalarının, hava ve su gibi, ortamlara bağlı olduğunu, ilk önce
o söylemiĢ, hava tabakasının on beĢ kilometre olduğunu hassas bir Ģekilde
hesaplamıĢtır.
Ġbn‟ül Heyzem, bilgilerini optik âletlerinin geliĢmesine harcamıĢ, ıĢığın
aynalardaki yansımasını araĢtırmıĢ, gerekli hesaplamaları yapmıĢ ve projektörün etki
kânunlarını bulmuĢtur.
Ġbn‟ül Heyzem‟in Batı‟ya yaptığı etkiler çok büyüktür:
Onun optik fizik sahâsındaki teorileri, Yeni Çağ‟ın ortalarına kadar, Batılılar‟ın
bilimine hâkim olmuĢtur. Ġngiliz Roger Bacon‟dan Fransız Witello‟ya kadar geçen
devre boyunca optiğin tümü, Alhazen‟in teorilerine dayanır. Leonardo da Vinci, bir
çok yönlerden, Müslüman bilim adamlarına tâbî olmuĢ, Ġbn‟ül Heyzem‟in eserlerinden
kuvvetli ilhamlar almıĢtır.
16. asırda Kepler‟in (1571-1630) araĢtırdığı kânunlara dayanarak, o zamana
kadar gizli kalmıĢ yıldızları gözler önüne seren Galile teleskopunun arkasında, İbn‟ül
Heyzem‟in büyük gölgesi yatmaktadır.
Ġbn‟ül Heyzem,‟Görüntüler Kitabı‟ adlı kitabııyla, Roger Bacon (1214-1294),
Kepler (1571-1630), ve Leonardo, (1452-1519), gibi, bilginlerin çalıĢmalarında rehber
olmuĢtur.
Ġslâm bilgin ve ilim adamları, çok çeĢitli âlet ve enteresan fantâzi buluĢlar da
ortaya koymuĢlardır. Özellikle Ahmet Ġbni Mûsa, bunların baĢında gelir. Halife
Hârun‟ur-ReĢid‟in elçilerinden Abdullah isimli bir kimse 807 yılında Aachen‟de,
Kayzer Büyük Karl‟a Müslümanların saatlerinden bir tânesini takdim eder. Kayzerin
târihçisi Einhard, kaleme aldığı salnâmesinde, “saatin pirinçten yapıldığını, hayrete
Ģâyan bir hünerle monte edildiğini” bildirmekte ve devamla:
“Bu su saati, on iki saatin geçiĢini hesaplıyor ve saat baĢlarında olmak üzere
on iki kürecik düĢürüyordu. Her bir kürecik alttaki zile çarpınca, etrâfa ses
çıkarıyordu. Açılan kapılardan aĢağı düĢen kürecikler, bir saatlik zamanın
tamamlanması ile dıĢarı fırlıyordu. Bu sıçrayıĢların sonunda on iki kapı da teker teker
kapanıyordu.”
“Bu saatin Ģimdi anlatılması uzun sürecek, görülmeye değer, dikkate Ģayan
tarafları vardı.” demek sûretiyle hayretini belirtmiĢtir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

208
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

Ahmet Ġbni Musa “Harika Düzenler” adlı eserinde, 1000 kadar otomatik
kontrol sistemi çizmiĢtir. O, her modern ev kadınının ve her köylünün
vazgeçemeyeceği, günlük pratik hayatta kullanılacak, o zaman için birer fantâzi îcat
gibi görünen, en basitinden en karıĢıklarına kadar değiĢen, çeĢitli âletler, çok üstün bir
zekâ ile tertiplenmiĢ teknik oyuncaklar yapmıĢtır.
Her defâsında bir miktar su akıtabilen testiler, sıvıların izâfî yoğunluklarını
hesaplayan kaplar, ihtiyaca göre ayrı veyâ karıĢık su akıtabilen ĢiĢeler, fitilleri
yandıkça kendi kendine çıkan, içlerine otomatik Ģekilde yağ akan, rüzgârda sönmeyen
lâmbalar, su muayyen bir seviyeye vardığında vereceği otomatik sinyallerle sulamanın
tamamlandığını belirten düdüklü âletler, dâimâ değiĢik figürlerle su fıĢkırtan fıskiyeler
ve su sanâtının en çeĢitli türleri, onun yaptıklarından bâzılarıdır.
O suyu otomatik düzenlerde, bu günün mühendisinin elektriği kullandığı gibi,
kullanmıĢtır.
Sibernetik, bir haberleĢme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimidir278.
Modern sibernetiğin kurucularından sayılan Ġngiliz nöroloji Profesörü Dr. Ross
Ashby, 1925 yıllarında üstün denge durumunu ortaya attığı zaman, otomatik olarak
iĢleyen sistemlerin üstünde, bunları kontrol eden, sistemlerden söz etmiĢti.
Halbuki bu bilginden tam 800 yüzyıl önce bir Türk Bilim Adamı olan Ebü‟l Ġz
Ġsmâil El-Cezerî (?-1206), otomatik çalıĢan sistemler üstünde, bunları otomatik olarak
kontrol eden denge durumu sistemlerini kurmayı baĢarmıĢ ve bunları çalıĢtırmıĢtır.
Ebu‟l İz el-Cezerî, Diyarbakır‟da Artuk Türkleri zamanında yaĢamıĢ bir ilim
adamımızdır.
Ebu‟l İz, Kitabü‟l-Görüntüler Kitabı adlı eseriyle, sibernetik ilminin ilk
kurucusu olmuĢtur. Zamanımızdan 8 asır önce, Diyarbakır‟da Artuklu hükümdârı
Sultan Mahmut bin Mehmet bin Karaaslan, sarayın baĢ mühendisini olan, El-Cezerî‟yi
huzûruna çağırarak Ģöyle diyor:
“Mühendis BaĢı!”
“Bilirsin ki, abdest iĢlerinde adamlarımın bana su dökmelerine rızâm yoktur.
Bana öyle bir Ģey yapasın ki, ben onunla iĢtigal edeyim”.

278

Akman,T.,Târihi GeliĢimi Ġçinde Sibernetik, Bilgi Toplumu ve Eğitimimiz Sempozyumu, Sayfa, 10, 8 Nisan 1995,

Ġstanbul.
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Bu emri alan baĢ mühendis El-Cezerî, derhal iĢe koyuluyor ve otomatik bir su
dökme makinesi yapıyor. Onun yaptığı otomatik makineleri, bu arada su dökme
makinesinin resimlerini, Bilim ve Teknik dergisinin 110 ve 112. sayılarında merak
edenler görebilirler.
Bilim adamımızın 55 âdet, su, mekanik veyâ sedef bilyeler ve miller yardımıyla,
türlü türlü yürüyen ve hizmet eden robot adamlar, mızıkalar, orglar, eğlence araçları,
bentler ve barajlarda kullanılan, çark sistemleri ve kilit mekanizmaları gibi âletler
yapmıĢtır.
Ebü‟l İz‟in, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Yararlanmayı Kapsayan
Kitap” olarak bu günkü dile çevirebileceğimiz Arapça yazılı bir kitabının orijinal
nüshalarından bir tânesi, Ġstanbul‟da Topkapı Sarayı III. Ahmet Kitaplığı‟nda
bulunmaktadır.
Ebü‟l Ġz bu kitabını, 1205-1206 yılları arasında, yazmıĢtır. Bu kitabı ecnebiler
Dortrecht ve Boston‟da, Ġngilizce olarak basmıĢlar ve 96 dolar fiyatla satıĢa
çıkarmıĢlardır. Nature adlı dergi 1974 yılının Mart sayısını, ünlü Türk bilgini Ebü‟l Ġz‟e
ayırmıĢtır.
Derginin 286. sayfasına Ebü‟l Ġz‟in hidromekanik güç ile iĢleyen, Tavus KuĢları
bulunan, eserlerinin resimleri konulduktan sonra, bu resmin altına, özetle Ģu satırlar
yazılmıĢtır:
“Onun mekanik aygıtlardan bir tânesi su gücü ile iĢleyen saati idi. Oldukça
büyük bir havuzdan boĢalan su, her yarım saatte bir boĢalarak pistona hareket
sağlıyordu.”
“Bu nedenle de bütün sistem saat baĢı makaralar ve palangalarla dönüyordu.
Bu anda da erkek tavus kuĢu ile diĢi tavus kuĢu, karĢılıklı dönüĢ hareketinde
bulunuyorlar ve bu anda da diĢi tavus kuĢu ötüyor.”
“Dönen bu su çarkı, iki genç tavus kuĢunun birbirine karĢı bağırıp
çağırmalarını düzenliyordu. Sol tarafta bulunan kaldıraç kolu ise, suyun boĢalmasını
ve tekerleğin dönüĢünü sağlıyordu.”
Ebü‟l İz‟in söz konusu kitapta târif ettiği makinelerden bir kaç tânesi Alman
profesörlerinden Widemann tarafından yapılmıĢ ve bunlar mükemmel olarak
çalıĢmıĢtır. Bu gün bu makineler, Almanya‟da Erlangen Üniversitesi‟nde
bulunmaktadır279 280.
279
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Ebü‟l Ġz‟in yaĢadığı çağda elektrik gücü, manyetik güç, foton etkisi ya da
elektromanyetik güç olmadığı halde, yalnız su gücü ve basınç etkisinden faydalanarak
bu sistemleri kurabilmiĢ olması, atalarımızın ilmin bir ana kolu olan bilime de ne kadar
yatkın olduklarını ve önem verdiklerini ve ilmin asıl sâhibi olduklarını göstermektedir.
Ayrıca bu ilim adamlarımızın faydalandığı, sâdece su gücü ve basınç etkisi
olduğu hâlde, bu kadar muazzam hidromekanik prensiplerle çalıĢan otomatik makineler
yapabilmiĢ olmaları, Milletimiz‟in, Avrupalıların prensiplerini 1925 yıllarında
kurduklarını söyledikleri, sibernetik bilimi târihi içinde de, ne kadar eski ve ileri
olduğunu belgelemektedir281.
Farabi (870-950) sesin fiziksel izâhını yapmıĢ, Ġbni Kara (?-1100) ilk torna
tezgahını kurmuĢtur. Uçağın öncülüğünü 880‟de Ġbni Firnas adındaki bir ilim adamı
yapmıĢtır. Firnas uçağıyla uzun sürede havada kalmıĢ ve süzülerek yere inmiĢtir.
Batı‟da ise ilk uçuĢu Orville Wright KardeĢler ancak 1903‟de baĢarabilmiĢlerdir.
Firnas‟tan sonra Ġlk uçuĢ denemesini Ġsmâil Cevherî (950 -1010) yapmıĢ ve bu
hayâtına mal olmuĢtur.
Hazerfen Ahmet, 17.yüzyılda gazasız ilk uçuĢu baĢarmıĢ; Galata kulesinden
Üsküdar‟daki Doğancılar‟a uçmuĢtur. Ġlk füze denemesini, 4. Murat zamanında,
Lagarî Hasan Çelebi baĢarmıĢtır.
Yerçekimi ile Newton‟dan evvel, Câbir bin Hayyan, Râzî, Birûnî ve Hazinî adlı
âlimler uğraĢmıĢlar, boĢlukta çekimin ispatını Râzî yapmıĢtır.
Will Durant, “The Age of Faith” adlı eserinin 328. Sayfasında, Hazinî‟nin
yerçekimi ile ilgili bir teori kurduğundan bahseder. Hazinî ayrıca terâziler hakkında
bilgi vermiĢ, havanın yoğunluğunu hesaplamıĢ, rüzgarın hızıyla hava yoğunluğu
arasındaki bağıntıyı, Toriçelli (1608-1647)‟den önce bulmuĢtur.
Sarkacı saate Galile‟den (1564-1642) evvel, Ġbni Yunus uygulamıĢtır. Atomdaki
enerjiden ilk bahseden Câbir bin Hayyan (721-805)‟dır. GökkuĢağı olayını, Dekart‟tan
300 yüz sene evvel, izah eden Kudbeddîn ġirâzî‟dir.
Havan topunu ilk kullanan ve hattâ hesaplarını yapan ise Fâtih Sultan Mehmet
olmuĢtur.
Einstein‟ın (1879-1955) üzerinde çalıĢma yaptığı BirleĢik Alan Teorisi üzerinde
Prof. Abdüsselam (1926-1996), 1979‟da Nobel Ödülü kazanmıĢtır.

280
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Ġslâm ilim adamı ve filozoflarından Ebûbekir Râzî, Türkistanlı Farabî,
Özbekistanlı Ġbni Sînâ, Harzem‟li Birûnî, Azerbeycanlı Sühreverdî, Belh‟li Mevlânâ
Celâleddîn Rûmî ve Horasan‟lı Nasuriddin Tusî‟nin Türk olmaları da ayrıca bir övünç
kayna-ğımızdır.
Ek V
Ön Rönesans Dönemi
Matematik Bilimi
Batı‟da baĢlatılan Rönesans‟ın çekirdeğini meydana getiren bu günkü Bilgi
Çağı‟nın temellerini attıklarından söz ettiğimiz Müslüman ilim adamları da, milletçe
her zaman gurur duyacağımız Ģahsiyetlerdir.
ġimdi Ġslâm Târihi‟nin bu altın yaldızlı sayfalarını yazan bilim adamlarımızın
uğraĢtıkları bilimlerden biri olan Matematik bilimine bir göz atalım:
Almanların bir sayıyı okurken, meselâ 23 sayısını söylerken, “dreiundzwanzig”
demeleri, yânî önce üçü sonra yirmiyi ifâde etmeleri, sayılarını sağdan sola doğru yazıp
okuyan Araplar‟ın bu ilmin öncülüğünü yapmıĢ olmalarından kaynaklanmaktadır282.
Bu gün sâdece Almanlar değil, dünyânın bütün medenî toplumları, „Arabic
Numerals‟ dedikleri, Müslümanların sayı ve rakamlarını kullanmaktadır283.
Müslümanların bu sayı ve rakamlarını, her sahâda inat bir gaflet içinde
kullanan, bu günkü zorba dünyâ milletleri ve özel yobazlar, ilimden yoksun gerçek
gerici ve statikocular, hakîkatte kimlere neler borçlu olduklarını, yüzleri kızara kızara,
çok iyi düĢünmelidirler!
Batı yarım küresi, Roma Rakamları içinde debelenirken, Müslüman bilginleri,
bu gün hâlâ kullanmakta olduğumuz, Onlu Sayı Sistemi‟ni kullanıyordu.
Aritmetiği pratik günlük hayatta kullanmanın, ondan ilimde faydalanmanın
yolunu, ilk defâ açan, onu sistematik bir Ģekilde geniĢleten ilim adamı, Muhammed bin
Mûsa el-Hıvarizmî‟dir (780-850).
Bilhassâ Ġranlı ilim adamlarının da katılmalarıyla, bu geliĢme Batı aritmetiğinin
temeli olmuĢtur. El-Hıvarizmî‟nin geliĢtirdiği Cebr ilmini, daha sonraki Müslüman

282
Hunke, S., Avrupanın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi, Sayfa 57, (Orijinal adı: Allahs Sonne über dem AbendlandUnser arabisches Erbe. Çeviren:Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, 1972).
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Bartee, T.C., Digital Computer Fundamentals, Sayfa 48, Internatinonal Student Edition, McGraw-Hill Book Comp.,
1960. 3. Hunke, S., Aynı Eser, Sayfa 107.
4. Döven, Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

212
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

ilim adamları, bir geometri bilimi hâline sokmuĢtur. Cebir, inkiĢâfının en yüksek
noktasına, Ömer Hayyam, (?-1123), ile ulaĢmıĢtır.
El-Hıvarizmî, bilhassâ, matematiğe âit iki eser ile ebedîleĢmiĢtir. Pratik hayat
yönünden çok enteresan bir eser olan birinci kitabı “El-Cebr vel Mukâbele” adını
taĢıyordu. Eser, Orta Çağ‟da Latince‟ye çevrilirken, bu Arapça unvan tercüman
tarafından aynen alınmıĢtır. Bu gün okullarımızda okutulmakta olan Cebir dersinin adı
buradan gelmektedir.
El-Hıvarizmî‟nin ismini asıl ebedileĢtiren kitap, dört iĢlemi ve kesir hesâbını
öğrettiği “Hesap San‟atına Dâir” isimli ikinci küçük eseridir ve bu 12. asır baĢlarında
Latince‟ye tercüme edilmiĢtir. Viyana Saray Kütüphâsi‟nde bulunan en eski el yazma
nüshası 1143 târihini taĢımaktadır.
Müslüman bilim adamları, küresel trigonometrinin de kurucularıdırlar. ElBattanî‟nin,(858-929), büyük eserinin “De Motu” veyâ “De Scientia Stellarum” ismi
ile yapılan tercümeleri sâyesinde, sinüs kelimesi bütün milletlerin matematiklerine
yayılmıĢtır. Sinüs kelimesi, Araplar‟ın cebi, çıkıntılı veyâ kavisli bir kısmı ifâde için
kullandıkları “ceyb” kelimesinin Latince tercümesidir. Jacques Raisler‟e göre
trigonometrinin gerçek mûcidi El-Battanî‟dir.
Ondalık kesir konusunda ilk eser veren bilim adamı Gıyâseddîn Çemsid‟dir(1429). Binom formülü‟nü Matematiğe kazandıran bilim adamı ise, Ömer Hayyam (1123), olmuĢtur. Binom adındaki Batılı‟nın, Ömer Hayyam‟ın bu buluĢunu nasıl
sâhiplendiğini bir düĢününüz!
Matematikte fonksiyon kavramını ilk defâ kullanan Birûnî,(973-1051), açıların
pergel ile ölçülmesini geometriye getiren El- Kindî‟dir (803-872). Yunanlılar‟ın
tamamen geometrik olarak yaptıkları bir açının üçe, bir dâirenin beĢe bölünmesi gibi
mevzûları Müslüman bilginler cebir kalıbına dökerek sırf hesap yoluyla çözmüĢlerdir.
Matematiğin bir kolu olan Calculus‟u ilim dünyâsına kazandıran Sâbit ibni
Kurrâ, (?-901), aynı zamanda entegral hesâbı, Batı‟dan 7 asır önce Avrupalı‟ların
Avicenna dedikleri Ġbni Sînâ ile Algazel ismi ile andıkları El-Gazâlî ortaya atmıĢlar,
Infinitestimal Hesap‟ta, (Sonsuz Küçükler Hesâbı), Newton ve Leipniz‟e yine Ġbni Sînâ
etki etmiĢtir.
Trigonometriyi Müslüman ilim adamları geliĢtirmiĢ Gıyâseddîn CemĢid (?1429) bir derecenin sinüsünü 0.017 452 404 437 238 571 olarak daha o zamanlar
hesaplamıĢtır.
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Aynı bilim adamı pi sayısını 3.141 592 635 589 743 olarak sonuçlandırmıĢtır.
Ondalık sayıyı bulan, bu konuda ilk eser veren de Gıyâseddîn CemĢid‟dir. Virgülü de
ilk defâ o kullanmıĢtır.
Hintliler‟in “kha”, sunya veyâ “sunyabinde” dedikleri sıfır kavramını,
mânâsına uygun bir Ģekilde olgunlaĢtırarak “es-sıfır” adını verdikleri sıfır‟ı Batı‟ya
hediye eden Müslüman ilim adamlarıdır. Avrupalılar‟ın kıymetli talebesi Pizalı
Leonardo, Arapça sıfır kelimesini Latince‟ye ceprium Ģeklinde geçirmiĢtir.
Bu kelime daha sonra zefero, bu gün ise, zero Ģekline dö-nüĢmüĢtür.
Ġngilizce‟de bu gün sıfıra zero dendiğini hatırlayalım.
Sıfırın Müslümanlardan Avrupa‟ya geçiĢine kadar geçirdiği merhâleler henüz
bitmemiĢtir. Bu kelime Fransa‟da, gizli iĢâret mânâsına gelmek üzere, “ciffre” Ģeklinde
adlandırılan “ceprium”, “ciffrerr” (hesap yapmak) Ģekline dönüĢerek yaĢamaya devam
etmiĢtir.
Bu gün koordinat sistemlerinde kullandığımız x, y, z değiĢkenlerinin seçiliĢi de
gene Müslüman bilginlerin eserlerinden kaynaklanır.
Matematikte denklem sistemlerinde çözülmesi istenen bilinmeyenlere
Müslüman ilim adamları Ģey, kısa Ģekli olarak da, “ġ” adını verirlerdi. ġ sessiz harfinin
Ispanyolca karĢılığı ise, x‟dir284. Bu da gösteriyor ki, bu gün Batı‟nın malı
zannettiğimiz çoğu notasyonların kaynağını da, Ġslâm Kültürü oluĢturmaktadır.
Ek VI
Erken Rönesans Dönemi
Astronomi Bilimi 
Astronomi‟de yeni bir inkiĢaf ve ilerleme Müslümanlarla baĢlamıĢtır.
Astronomi‟nin ayrıca, pratik yönden de, Müslümanlar için büyük bir önemi vardır.
Zamanın doğru olarak bilinmesi, Ġslâmiyet‟te ibâdet saatleri bakımından, etkili
bir yol oluyordu. Bu yüzden Müslümanlar nazârında gök yüzü ile ilgilenmek, günlük
yemeklerden daha lüzûmluydu.
Yıldızların ve de GüneĢ ile Ay‟ın seyir ve hareketleri, Allah‟ın (CC) mutlak
kudretinin açık birer deliliydi. En büyük Ġslâm astronomlarından olan El-Battanî:
“Yıldızlar ilmi, her insanın, eĢyânın kânunlarını öğrenmeye çalıĢması gibi,
dinin de kânun ve nizamlarını bilmek ihtiyâcından doğmuĢtur.”
Döven, Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.
Bu yazı Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ tarafından hazırlanmıĢtır.
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“Ġnsanlık, yıldızlar ilmi sâyesinde Allah‟ın (CC) birliğini ispata; O‟nun
emsalsiz büyüklüğünü, yüce hikmetini, muazzam kudretini ve eserinin mükemmeliyetini
idrâke muvaffak olur.” demektedir.
Ömer isimli iki astronom bir gün, önlerinde bir astronomi kitabı olan
„Almagest‟ olduğu hâlde, bir câmi avlusunun sütunları arasında otururlarken,
yanlarından geçen iki câhil din adamı onlara, zihinlerini ne ile tâzelediklerini sorunca,
ömerlerden bir tânesi, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in:
“Onlar, semaya dikkatle bakmıyorlar mı? (Onun ve) dağların nasıl yaratıldığını
araĢtırmıyorlar mı? meâlindeki âyetinin Ģerhini okuyoruz” Ģeklinde cevap verir.
Dikkat ediyor musunuz? Bizler bu gün atalarımızın bu ilmi görüĢünü kaybetmiĢ
ve onu Batılılar‟a kaptırmıĢ durumdayız285.
Müslümanlar, pek çok rasathâneler kurmuĢlardır. Bunların en meĢhurları, ElMemun‟un Bağdat ve ġam‟da, Fâtımî halîfesi El-Aziz ve El-Hakem‟in Kâhire‟de,
daha sonra da Sultan Aduddevle‟nin yeniden Bağdat‟taki sarayının bahçesinde;
Selçuklular‟dan Melik ġah‟ın Batı Ġran‟da NiĢabur‟da, Moğol Hanı Hülâgû‟nun Doğu
Ġran‟daki Maragha‟da, bir Türk prensi Uluğ Bey‟in Semerkant‟ta yaptırdıkları
rasathânelerdir.
Müslüman astronomlardan ders alan Batı bu gün hâlâ, Aldebaran, Algenib,
Algol, Atair, Wega, Beteiguse Deneb, Fomalbaut, Rigel gibi, Ġslâm Sâbit Yıldızları‟nın
isimlerini kullanmaktadırlar. Yalnız yıldız ismi değil, Zenit, Azimut, Nâdir,
Almugantarat Alhidade ve Theodalit gibi, astronomik kelimeler de Ġslâm
Astronomisi‟nden kaynaklanmaktadır.
Ġslâm astronomlarından Muhammed Ġbni Mûsâ, El-Memun‟un yaptırdığı,
Bağdat‟taki rasathânenin müdürü Yahyâ‟nın idâresinde, gezegenlerin hareketlerini
sistematik bir Ģekilde gözlemiĢtir.
Bu rasathânenin astronomları, Batlamyus‟un Astronomi Cetvelleri‟nde cesur
revizyonlar yaparak, bunları Denemeler veyâ Memun Cetvelleri adı altında
iĢlemiĢlerdir.
Muhammed ve kardeĢleri, halîfenin emriyle, Musul‟daki Sincar Ovası‟nda,
meridyen dâiresinin bir derecesini, çok hassas bir Ģekilde ölçmüĢ ve hesaplamıĢlardır.
Daha sonra Muhammed, Dicle civârında bir rasathâne kurarak oraya çekilmiĢ ve
kendini tamamıyla hesaplara vakfetmiĢtir. O, burada bir çok astronomi eserlerini,
285
Hunke, S., Avrupanın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi, Sayfa 107, (Orijinal adı: Allahs Sonne über dem AbendlandUnser arabisches Erbe. Çeviren: Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, 1972).
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ayrıca kardeĢleriyle birlikte, Cremona‟li Gerhard tarafından Latince‟ye çevrilen, Orta
Çağ Avrupası‟nda “Üç KardeĢlerin Kitabı” ismi ile tanınan, düz ve küresel yüzeylerin
ölçümüne âit eserini kaleme almıĢtır.
Muhammed‟in kardeĢi Ahmet, özellikle, Yunanlıların semâyı dokuzuncu bir
kürenin kuĢattığına dâir yanlıĢ görüĢlerini, bir astronomi eseri yazarak çürütmüĢtür.
Daha çok teknik bir kâbiliyete sâhip olan Ahmet, Muhammed ile birlikte büyük bir
bakır saat yapmıĢtır. Ayrıca Muhammed‟in yıldızlarla ilgili hesaplarını, görenleri
hayrete düĢüren, bir cihaza intikal ettirmiĢtir. Ġbn-i Rabbânî Et-Tabarî, âlet hakkındaki
görüĢlerini Ģöyle belirtmektedir:
“Samarra‟daki rasathânenin önünde Mûsâ‟nın astronom ve mekanisyen
oğulları Muhammed ile Ahmet kardeĢlerin yapmaya muvaffak oldukları cihazı gördüm.
Küre Ģeklindeki bu âlet, zodyakların (burçların) sinyalleri ile yıldızların resimlerini
tespit ediyordu.”
“Su ile müteharrik (hareketli) idi. Gökyüzünde bir yıldız batınca, aynı anda
resmi de ufku gösteren dâirenin altına doğru batarak kayboluyordu. Aynı yıldız tekrar
doğunca altta ufak çizginin üzerinde resmi görünüyordu.”
Batı biliminin, doğrudan doğruya, faydalandığı Ġslâm astronomlarından bir
tânesi de El-Fargânî‟dir (9.Yüzyıl). Fargânî arz derecelerinin uzunluklarını
hesaplamıĢtır. El-Fargânî, GüneĢin de gezegenler gibi fakat aksi istikâmette seyreden,
bir yörüngesi bulunduğunun, ilk farkına varan, ilim adamıdır. Batı‟da Alfranganus adı
ile tanınan Fargânî‟nin „Astronominin Unsurları‟ adlı eseri, bir çok defâlar
Latince‟ye tercüme edilmiĢ ve 1537‟de Melenghton tarafından yeniden basılmıĢtır.
Ekliptik Meyli, ekvatora göre, GüneĢ yörüngesinin eğilme açısını, ilk defâ tespit
Ģerefi de, Fargânî‟ye âittir. GüneĢ yüzeyindeki lekeleri de ilk defâ keĢfeden odur.
Fargânî‟nin astronomi alanındaki eserleri Avrupa‟da tam 700 yıl ders kitabı olarak
okunmuĢtur.
Mûsâ KardeĢler, dokuzuncu ve onuncu yüzyılda, Dünyâ‟nın çevresini
ölçmüĢlerdir. El-Battânî‟nin hazırladığı, Sabî Cetvelleri adındaki astronomi cetvelleri,
Kopernik (1473-1543) devrine kadar, Avrupa‟da temel cetveller olarak kabul
edilmiĢtir.
Battânî GüneĢ yılını, bu günkünden sâdece 2 dakika 24 sâniye farklı,
hesaplamıĢtır. Eski Mısrlı âlim Batlamyus (Ptoleme), bir güneĢ yılının 260 gün
olduğunu zannetmiĢ, Ġslâm âlimi El-Battânî ise bir güneĢ yılını, 365 gün 5 saat 46
dakika 22 sâniye olarak, hesaplamıĢtır.
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Bitrucî 13. Yüzyıl‟da, gezegenlerin sürüklendikleri dıĢ merkezli dâirelere âit
teoriyi çürüterek, Kopernik‟e yol açmıĢtır.
Câbir bin Eflah‟ın, yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen, 12. Yüzyıl‟daki
Azimut Kadranı, Avrupa‟da ancak 300 sene sonra, Alman Astronom Regiomontanus
tarafından, aynı modele uygun olarak, yapılabilmiĢtir.
Yeni Müslüman olmuĢ bir Batılı olarak, Rofe‟un, Ġslâm Kültürü ve onun bilime
de, verdiği değer konusundaki hayranlığını bildirmesi dolayısıyla, yukarıda geniĢ
olarak arzedilen bilgilere ilâveten, bütün çağlara hitâbeden Kur‟an‟ın, bilimi
ilgilendiren, içeriği hakkında bir fikir sâhibi olabilmek için ise ayrıca, aĢağıdaki yazıyı
da arz ediyorum…
Ek VII
Kıyâmet ve Karadelikler
27 Mayıs 1994 târihli gazete ve haberlerde, Amerikalı bilim adamları
tarafından, Hubble uzay teleskopu yardımıyla, Virgo M87 galaksisinde, iki kara
deliğin ortaya çıkarıldığı haberi vardı.
Aynı haberlere göre önceleri, sâdece teorik olarak düĢünülen, kara deliklerin
gerçekten var oldukları, GüneĢ‟in 3 milyar misli kütleye sâhip ve 52 milyon ıĢık yılı
uzaklıkta bulunan bu iki kara deliğin, resimlerinin çekilmesiyle, ispat edildiğinden
bahsedilmekteydi. Onun için bu günkü konumuzu „Kıyâmet Ve Karadelikler‟ olarak
seçmiĢ bulunuyorum.
Bilimin ve dînî kaynakların bildirdiği gibi, zamânın sonuna yaklaĢıyoruz.
YaklaĢıyoruz derken, belki neĢenizi kaçırmıĢ oldum. Ama gerçeklerden
kaçılamayacağını da elbette bilirsiniz. Zamânın sonu, iki son hatırlatıyor, bizlere:
Kendi zamânımızın sonu ve Evren‟imizin sonu...
Bizim, Ģimdiki konumuz bunların ikincisi... Buna Kıyâmet de diyorlar.
Ġngilizler buna Dooms Day adını vermiĢler. Bununla berâber, birincisine de Küçük
Kıyâmet dendiğini, her hâlde biliyor, ona göre de, hazırlanıyorsunuzdur. Her ikisinde
de isim ortaklığı olduğuna göre, fonksiyonları bakımından da, birbirine benzer
olduklarını hiç Ģüphesiz hissetmiĢsinizdir.
“Evrenin ömründen geriye ne kadar zaman kaldı, dersiniz?”
Bunu kesin olarak söylemek mümkün değil, ama belki, dünyânın daha önce
geçtiği bir noktaya, ilk defâ geldiği ana kadar, sürecek bir zaman olmalı bu...
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Bilimin verilerine göre, Big Bang patlamasından bu yana, Evrenimiz, sabun
köpüğü gibi geniĢlemektedir. ġu anda da geniĢlemesine devam etmektedir. Evrenimiz,
geniĢlemesini kendi üzerine dolanarak, nabız gibi zonklayarak sürdürmektedir. Batılı
Müslüman bir bilim adamı, eserinde bu zonklamayı, „Evrenin Zikri‟ olarak,
adlandırmaktadır. Bu teĢhiste, uyanık bilim adamları, çok haklı olmalılar. Bütün
hayvanların, yaĢadıkları süre içinde, Allah‟ı (CC) zikrettiklerini, zikri kestikleri anda
ise öldüklerini, dînî kaynakların bildirmesine bakılırsa, maddenin ve Evren‟in de, bir
yaratılıĢ hik-meti olarak, yaratanını zikretmesi, en azından, mantık kâidelerine ters
düĢmemektedir.
Kendi üzerine dolanımı, salyangoz kabuğuna benzeyen, Evren‟imiz, Ģimdiye
kadar, 7. turunu tamamlamaya çalıĢmaktadır. Dolanımı esnâsındaki Ģekli, tam küre
hâline geldiğinde, 7. tur bitecektir. ĠĢte burada Dünyâ, daha önce geçmiĢ olduğu, bir
noktaya, ilk ve son defâ, gelmiĢ olacaktır. Bundan sonra Evren‟in 8. tura
baĢlayamayacağı, kendi çöküĢüne yöneleceği söylenmektedir.
Evren‟imiz‟in muazzam hareketliliği içinde her birimiz, Evren boĢluğu içinde,
bir yörünge çizmekteyiz. Hem de Evren içinde, geçmiĢ olduğumuz noktalara, bir daha
hiç bir zaman, uğramayan, bir yörünge bu...
Öyle ki GüneĢ‟in çevresinde sâniyede, 28900-30 000 km, Samanyolu Galaksisi
içinde 250 000 km olan hızlarımızla ilerleyerek, kozmik spiral kıvrımına katkımızı
tamamlamaya çalıĢıyoruz. Bu değiĢik hızlarımızın bileĢke yörüngesi ise, Evren boĢluğu
içinde oluĢan, bir tip zaman izimiz olmaktadır.
Dünyâmız‟ın zaman izi, kozmik Evren boyutları yanında, her birimizin ve her
maddî zerrenin zaman izlerinin bir araya gelmesinden oluĢmuĢ, tıpkı demet hâlindeki
telefon kabloları ya da ninelerimizin yün veyâ keçi kılından dokudukları urgan gibi,
kendine tanınan bir süre için, sürekliliğini korumakta... Her birimizin zaman izi de
öyle...
Dünyâ‟nın zaman izine göre bizimkiler, belli noktalarda son bulmakta ya da
yeni özlerin zaman izleri oluĢup filizlenmekte... Ġnsanoğlunun, gücü, kuvveti, güzelliği,
zenginliği ve mağrurluğunu ortaya döktüğü, filizlenme ve yok olma noktaları
arasındaki ömür denen zaman izi, evrensel zaman izine göre ne kadar da kısa kalıyor!
Tıpkı karanlıkta ateĢ böceklerinin yanıp sönmesi kadar kısa... Bir varmıĢbir yokmuĢ, o
kadar...
Ama bâzen Dünyâ‟nın zaman iziyle Kıyâmet‟e kadar, yarıĢmak sevdâsına
düĢmekten de çekinmeyen, yine insanoğlundan baĢkası değil...
Zaman izimize hâkim değiliz. Onu yönlendiremiyoruz. Kendi arzûmuzla
baĢlatamadığımız zaman izimizi, yine arzûmuzun tersine, bir gün noktalayıp bırakmak
zorunda kalacağız. Bu bizim Küçük Kıyâmetimiz olacak... Madem ki öyle, bizim de bu
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iz üzerinde, bir sadâmız olmalı değil mi? Fakat bu sadâ, sonsuz Evren boĢluğunda,
Aknokta‟mızdan baĢlayan zaman izimizin akıĢının farkında bile olmadan sâdece,
yeyipiçip, eğlencelerle geçip gitmekle kazanılamaz. En azından Gerçek Sevgi‟yi arama
gayretine girmek bile, büyük bir kazanç olacaktır.
Kıyâmet, Evren‟in kendi zaman izinin sonuna varması, ömrünü tamamlaması
demektir. Bu ânı bilim bu gün, kesin olarak, tespit etmiĢ değil... Bu ya bir Karadelik
Kıyâmeti, ya da Evren‟in 8. turdan sonra kendi çöküĢüne yönelerek, Big Bang
olayının tamâmen ters bir iĢlemi olan, bir Karanokta‟da yok olması, ya da bir baĢkası
olabilir.
Son günlerde Karadelik güncel bir konu durumunda.... Öyle ki Karadelikler,
bilim adamlarını ĢaĢkına çevirmiĢtir. Târih boyunca bilim adamları bu kadar dehĢete
kapılmamıĢlardır.
Gökyüzüne doğru bir taĢı atabildiğiniz kadar atınız. TaĢ bir müddet sonra, geri
döner değil mi? Çünkü taĢın hızı, sınırlı bir büyüklüktedir.
Eğer bu taĢın hızı sâniyede 25 000 mile ulaĢırsa, taĢ yer çekiminden kurtulacak,
bir daha geri dönmemek üzere, uzay boĢluğuna doğru akıp gidecektir. Geri dönenler bu
hızın altında kalanlardır.
Yer küresinin çapını, maddenin elektronlar ile çekirdeği arasındaki muazzam
boĢluğu sıkıĢtırarak yoketmek sûretiyle, 2.5 mm‟ye indirebilseydik, maddenin
yoğunluğunun ve yer çekim kuvvetinin muazzam büyüklükte artması sebebiyle, bu sefer,
cisimlerin Dünyâ‟nın çekiminden kurtulma hızı, sâniyede 186 000 mil olacaktı.
Böyle bir durumda ıĢık huzmesi bile, Dünyâ‟dan kurtulamaz, 2.5 mm çaplı,
Dünyâ tarafından emilirdi. Dolayısıyla, yer küresini dıĢtan görmek imkânsız olurdu.
BaĢka bir ifâdeyle, Dünyâmız o zaman, bir karadelik olurdu. 2.5 mm çaplı,
Dünyâ ağırlığında, gözle görülmesi mümkün olmayan, bir kara bilya gibi...
Evren‟de sayılamayacak kadar karadelik bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Big
Bang esnâsında ortaya çıkmıĢlardır. Ayrıca sonradan, GüneĢ‟ten yaklaĢık 3 kat (2.95
kat) büyük olan yıldızların çökmesinden ortaya çıkan, karadelikler de vardır.
Karadeliğe, Karanokta da derler. Böyle bir karanoktayı düĢününüz. Bilim
adamlarını ĢaĢırtan Ģey, böyle bir kara noktanın rastladığı her Ģeyi yutarak yokettiğinin,
bilimsel olarak ortaya çıkmasıdır. Çevresini yutan bir karadelik sonra, içinde
bulunduğu, galaksiyi yemeye baĢlar. Sonra her galaksinin karanoktaları, ötekilerle
birleĢir, sonunda Evren ağırlığında, bilim adamlarının Sur Borusu Tüneli adını
verdikleri, tek bir karanokta kalır. Kaynaklar bu olaya, Karadelik Kıyâmeti ya da Kara
Kıyâmet adını vermektedirler.
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Bilim adamları Evren‟de yıldızların, yıldız çiftleri veyâ üçlüleri hâlinde,
bulunduğunu söylemektedirler. Bu kâideye yalnız Güneş‟imizin uymadığı
söyleniyordu; çünkü GüneĢ‟in tek olarak bulunduğunu görüyorduk.
Son yıllarda GüneĢ‟imizin, Galaksi içindeki, hareketlerinin normal olmadığı,
özel bir yönlenmeyle, görünmeyen bir noktaya doğru çekildiği gözlenmiĢtir. Voyager
uydusundan alınan bilgiler, GüneĢ ile Ploton arasındaki mesâfenin 50 katı kadar
uzağında, bir karadeliğin mevcûdiyetini doğrulamıĢ bulunmaktadır. GüneĢ bu
karadeliğe doğru çekilmektedir. Bu durum, GüneĢ ve dolayısı ile Dünyâ‟mız için, baĢka
bir Kıyâmet tehlikesini meydana getirmektedir.
Söz konusu bu karadelik, belki de, bir gün GüneĢ‟imizin bir ikiziydi; ikisi
birden bir yıldız çifti oluĢturuyordu. Bu ikiz kardeĢ, GüneĢ‟imizden daha önce bir
Karadelik hâline gelmiĢ olabileceğinden, Ģimdi onu görmek mümkün olmuyordu.
YaratılıĢ Bilimi ile ilgili Batılı bilim adamları bunun, “Biz, geceyi ve gündüzü
kudretimize delâlet eden iki alâmet yaptık da, sonra gece alâmetini giderip yerine
gündüz alâmetini gösterici kıldık...286” ilâhî kelâmının (âyetinin) bir tecellîsi olduğunu
vurgulamaktadırlar.
Karadelik tehlikeleri bu kadarla bitmiyor. GüneĢ‟imizin ve Galaksi‟mizin
merkezinde de birer karadelik bulunmakta, bu da benzer diğer tehlikeleri
oluĢturmaktadır. Bu karadelikler, GüneĢ ve Galaksi‟mizi, günden güne, içinden,
kemirmektedir. Sıranın Dünyâ‟mıza gelmeyeceğini, kim garanti edebilir.
Andromeda ve Vigor (BaĢak) galaksilerinde de karadelikler, gözlenmiĢ
bulunmaktadır. Kıyâmet hâdisesi, bir karadelik olayı ile meydana gelmese bile, bilim
l01027 yıl sonra Evren‟de, tek bir kuantum ve zerrenin kalmayacağını söylemektedir.
Maddenin ve hiç bir Ģeyin olmadığı bir yerde, zamânın da olmayacağı açıktır. Bu da
baĢka bir kıyâmet sayılmaz mı?
Karadeliğin, maddeyi ve hattâ zamânı dahî, yutup yoktme-sinin bu gün, bilim
yoluyla ortaya çıkması, Ģimdiye kadar maddeye ölümsüzlük atfederek tesellî bulan
ateist bilim adamlarını, büyük bir dehĢet ve hayrete düĢürmüĢtür.
Bunların bilhassâ, Einstein‟in halefi sayılan, bâzı kaynaklara göre Müslüman
olduğunu gizleyen meĢhur bilim adamı Stephan Hawking‟in, Matematik ve bilim
metotlarıyla, yaratılıĢı ispat etmesinden sonra, hiç mecalleri kalmamıĢ, bunların çoğu,
çâresizlik içinde inanma yollarını aramaya baĢlamıĢlardır.
Eskiden asırlar süren geliĢmelerin bu gün, günler içinde zuhur etmesi, özellikle
bilim ilerledikçe, bilimin en büyük teĢvikçisi olan, Ġslâm‟ın ve Kur‟an‟ın, Dünyâ‟nın en
önemli, gündemini oluĢturmaya doğru gitmesi, gezegenimizin çehresinin değiĢmesinde
büyük roller oynayan, bilim adamlarının fikir ve inançlarındaki bu büyük devrimin
286
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etkisinin payı gizlenemez. Zirâ günümüzde bâzı kaynakların, Batı‟da
Müslümanlıklarını gizleyen Dünyâ çapında çok sayıda, bilim adamının varlığından söz
etmesi ve bunların sayılarının günden güne artması, “Bir Müslüman ilimde fakirleĢtikçe
Hıristiyanlığa; bir Hıristiyan ise ilimde ilerledikçe Müslümanlığa yaklaĢır” tespitini
hatırlatması bakımından çok çok anlamlıdır.
Ek VIII
Ön Rönesans Dönemi‟nde Bir Yahûdi‟nin Müslüman Oluşu
Abbasî halifelerinden El-Me‟mun döneminde Hıristiyan bütün ilim adamları
ondan îtibar görmüĢ, yabancı dildeki bütün ilim kitapları Arapça‟ya tercüme edilerek
Ön Rönesans Dönemi baĢlamıĢtır.
Me‟mun‟un ilim meclisinde, zekî davranıĢlarıyla dikkatini çeken, bir de Yâhûdi
ilim adamı vardır. Me‟mun birgün, bu Yahûdi ilim adamına, “Ġslâm‟la bilimin bu
kadar iliĢkisini ve bilim açısından, Kur‟an ile, Ġncil ve Tevrat arasındaki farkı
biliyorsun ve görüyorsun da neden Müslüman olmuyorsun? diye sorar.
Yahûdi Ģöyle cevap verir:
“Bu konuda bir çalıĢma yapıyorum. ÇalıĢmam bitince vardığım sonucu size
bildireceğim.”
Yahûdi‟ye baskı yapmak Me‟mun‟un aklından bile geçmiyordu. Çünkü
biliyordu ki, Ġslâm dininde zorlama olmadığından, baskıyla îmana gelinmez, korkuyla
Müslüman olunmazdı. Bu yüzden Yahûdi‟yi kendi hâline bırakan Me‟mun, ona bir
daha bu konuyu açmaz.
Aradan bir seneye yakın zaman geçer ve Yahûdi yine, Me‟mun‟un meclisindeki
ilim adamlarıyla, tartıĢtığı bir sırada dikkatleri üzerine çeker. Sanki Ġslâm‟ı bütünüyle
benimsemiĢ, Kur‟ân‟ın ahkâmını tamâmıyla kabullenmiĢ görünmektedir.
Me‟mun buna ĢaĢırır. Der ki:
“Hayırdır! Bir sene önceki Kur‟an‟la bir sene sonraki Kur‟an arasında ne fark
gördünüz de o zamanki inancınızla bu seneki inancınız arasında bu kadar far olsun?”
Yahûdi Ģöyle der:



Bu olay Ġmâm-ı Süyûtî‟nin „Hasâis‟inde kayıtlıdır.
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“Efendim! Bir sene önceki Kur‟an‟la bir sene sonraki Kur‟an arasında Ģüphesiz
hiç bir fark yoktur. Ama beni Ġslâm‟a yaklaĢtırıp, îmana girmeme sebeb olan da budur
zâten…”
Yahûdi konuĢmasını Ģöyle sürdürür:
“Evet ben Müslüman oldum! Nasıl? Onu Ģimdi size arz edeyim:”
“Önce evime kapandım. Üç adet Ġncil nüshası yazdım. Birinci Ġncil‟de birkaç
satırı eksik bıraktım. Ġkincisinde hiç bir eksik yoktu. Üçüncüsünde ise birkaç satır fazla
yazarak kafamdan ilâve âyetker yazdım. Tekrar vurgulamak istiyorum ki, bu ilâveyi
bilerek kendimden yapmıĢtım.”
“Ben bu üç Ġncil‟i alıp kiliseye gittim, papaza gösterdim. Papaz üçünü de
inceledi. Sonunda Ġncil‟leri satın aldı ve yaptığım hizmetten dolayı da beni tebrik
ederek teĢekkürlerini bildirdi.”
“Bundan sonra aynı Ģekilde üç adet Tevrat nüshası yazdım. Bunun birincisinde
de bâzı âyetleri yazmadım, eksik bıraktım. Ġkincisi tamdı. Üçüncüsünde de birkaç satır
ilâve ederek fazlalık yaptım.”
“Tevrat‟ları alarak bu sefer bunları Haham‟a gösterdim. Haham inceledi,
üçünü de beğendi, parasını vererek satın aldı, teĢekkür de etti.”
“Son olarak Kur‟an‟ı ele aldım. Kur‟an büyük olduğu için tamâmını
yazamazdım, ancak üç cüzünü yazabildim. Birinci cüzünde birkaç satırını eksik
bıraktım. Ġkinci cüzü tam yazdım. Üçüncü cüzününe birkaç satır ilâve yaptım.”
“Büyük bir heyecanla bütün Ġslâm din adamlarını dolaĢtım. Hepsine yazdığım
Kur‟an‟ı gösterdim, almalarını istedim. Hepsi önce memnun oldular, alacaklarını
söylediler. Fakat önce Ģöyle bir bakıp inceleyince hepsi de aynı eksik ve fazla yerleri
yakaladılar. Dediler ki:
“Birinci cüz için bu cüzde Ģu, Ģu satırlar eksik, ikinci cüz için tamam, üçüncü
cüz için Ģu Ģu satırlar ilâve edilmiĢ, fazla yazılmıĢ, „Kur‟an‟ın aslında böyle kelime ya
da cümleler yoktur‟ dediler. Bütün Ġslâm din adamları benim yazdığım Kur‟ân‟ı
ezberlerinden eksiksiz okudular, bana âit eksiklik ve fazlalıkları düzelttiler.”
Yahûdi sözlerini Ģöyle bitirdi:
“Ben anladım ki, Kur‟an nasıl nâzil olmuĢsa aynen muhâfaza edilmiĢ, aynı
tâzelik ve sağlamlığı da korunmuĢtur. Kur‟an‟da ilâve ve noksanlık söz konusu
değildir, hepsi de Allah(CC) kelâmıdır.”
“Kur‟an, nâzil olduğu Ģekli aynen koruyan en son kitaptır. ĠĢte ben bundan
sonra Müslüman oldum!”
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Yahûdi‟nin bu Ģekilde Müslüman oluĢu, her taraftan duyulur. O sırada Basra
kadısı olan, Yahya bin Eksem, bu olayı Hac‟ca gittiğinde büyük velî Süfyan bin
Uyeyne‟ye de anlatır. Süfyan bin Uyeyne bu olay üzerine Ģöyle konuĢur:
Bu hâdise, Kur‟an‟ın Hicr Sûresi‟inin, “Hiç Ģüphe yok ki, Kur‟ân‟ı biz indirdik,
elbette onu yine biz koruyacağız.” Meâlindeki 9. ayetinin âyetinin de somut ve fiilî bir
tasdîki olmuĢtur. Allah (CC), geçmiĢte Tevrat ve Ġncil için, „Ben muhâfaza edeceğim‟
diye bir teminat vermemiĢtir.” der287.

NĠCOLE QUEEN
Nicole Queen‟in Çocukluğu
Amerikalı ünlülerin fotoğrafçısı Nicole Queen, uyuĢturucu bağımlısı olan, genç
bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyâya gelmiĢtir. UyuĢturucu sattığı için,
tutuklanıp hapse atılan annesi, 30 yıl hüküm giydiği sıralarda, Nicole Queen daha 4,5
yaĢında bir çocuktur. Bu yüzden ağabeyiyle birlikte, annesinin kuzenine, evlâtlık olarak
verilmiĢtir. Queen, evlâtlık verildiği âilenin yanında, çok zor günler geçirir… Onun o
sıralarda, 17 yaĢına kadar devam eden, bir alıĢkanlığı vardır: O her pazar otobüse
binerek kiliseye gitmektedir…
Queen, 17 yaĢına geldiği sıralarda bir dâire kiralayarak, yalnız baĢına
yaĢamaya baĢlar. Aynı zamanda hem okur, hem de çalıĢır.
Bir fotoğraf stüdyosunda makyöz olarak iĢ hayâtına baĢlayan Queen, bir
müddet sonra fotoğraf çekmeye, sonra menajerlik yapmaya baĢlar. Amerika‟nın değiĢik
kentlerine gidip, fotoğraf stüdyoları kurar.
Tam beĢ yıl Ģehir Ģehir dolaĢan Queen, yorulur ve Dallas‟a geri dönerek,
burada kendisine bir stüdyo açıp, meĢhur W otelindeki Ghost Bar‟da, ünlülerin katıldığı
dâvetlerde iĢini yapmayı sürdürür…

287
ġahin, A., Kur‟an‟ın DeğiĢmezliği Yahûdi Bilgini Nasıl Müslüman Etti?,
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Mutluluk Arayışı
Nicole Queen, ünlü bir iĢ kadını olmuĢtur ama mutlu değildir. Zaman ilerler.
Ünü artan Queen‟in çektiği fotoğraflar Amerika‟nın en çok okunan magazin
dergilerinin vazgeçilmezi olmuĢtur.
Ünlülerin gittiği diğer eğlence merkezlerinde de fo-toğraflar çeken ve bunları
her hafta hem Dallas‟taki gazetelerde, hem de People ve Paper City gibi, hattâ Vogue
dergisi gibi, dergilerde yayınlayan Queen, ne yazık ki mutlu değildir. Bu hayatta bu
yaĢantıya bir anlam bulamaz!
“AĢırı seksî, dekolte kıyâfetler giyiyor ve bir ton makyaj yapıyordum. Çok
popülerdim. Çoğu zaman hayranlarımla karĢılaĢıyordum. Benimle fotoğraf çekiliyor ve
bunları myspace ya da facebookta yayınlıyordum. Ġçtim, eğlendim…288“ diyen Queen
buna rağmen, can sıkıntısından bir türlü kurtulamaz. Queen yaptığı iĢin, hayâtını ve
özellikle de rûhunu yıpratmaya baĢladığını fark eder. Queen, o günleri için:
„Fenâ bir hayat tarzı bu…‟ tespitini yapmaya muvaffak olur. “Hayâtımda güzel
olan nedir‟ diye merak etmeye baĢladım.” diyor, Queen… ġöyle devam ediyor:
“Etrâfımdakilere iyilik olarak ne yapıyordum ki sanki? Hiçbir Ģey… Sâdece
eğlenen ve içen insanların resmini çekiyordum. Wow! ĠĢte bu da benim Amerika‟ya
katkımdı; dünyâyı daha materyalist ve boĢ bir yer yapmak için!289”
Queen bu sözleriyle, farkında olmadan, dünyayâ geliĢ sebebinin yerine
getirilmediğini, hayâtını boĢuna geçirdiğini rûhunda hissetmektedir…
Derken zaman ilerledikçe Queen, dünyâya niye geldiğini, hayatta yaptıklarını
sorgulamaya baĢlar. Konuya tam anlamıyla yoğunlaĢınca, kendi kendine sorulacak olan
bir soru, artık tam anlamıyla kafasında berraklaĢmıĢtır:
“Allah‟a hayâtını açıklamak zorunda kaldığında ne diyeceksin?” Cevap anını
Ģöyle hayal ediyor:
“Aman Allah‟ım! Ne diyebilirim ki? Mmm… Üzgünüm Allah‟ım ama çok
meĢgulüm! Ġçki içmekten ve insanlara takılmaktan Sen‟i düĢünmeye hiç ayıracak
vaktim olmadı… BaĢkalarına yardım edecek vaktim de…290“ mi diyecektim?
288
Baki, G., ABD'nin ünlü 'paparazzi'si Müslüman oldu, Zaman, 21.02.2009,
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=817470&title=abdnin-unlu-paparazzisi-musluman-oldu, En son eriĢim târihi:
11.03.2011.
289
Anonim, Teksaslı fotoğrafçı Nicole, YouTube'da Ġslam'ı anlatan videolar sayesinde Müslümanlığı kabul edip
kurtuluĢa erdi, Kuran'da Münafık Karakteri, ZAMAN, 22 ġubat 2010
http://kurandamunafikkarakteri.blogcu.com/abd-nin-unlu-paparazzi-si-musluman-oldu/7169422, En son eriĢim târihi: 11.03.2011.
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Nicole Queen, bu karıĢık düĢünceler içinde bocalarken, bir arkadaĢı
youtube‟da, Müslüman olan Teksaslı bir papazın, Yusuf Estes‟in, videolarını
seyretmesini tavsiye eder. O da öyle yapar, Estes‟i izler.
Estes, sabahları uyandığında, artık hayâtın daha anlamlı hâle geldiğini
söylemektedir. Queen bu sözleri duyunca, “Ah, söyledikleri kulağa ne kadar hoĢ
geliyor.” diye mırıldanır. Nicole Queen, artık youtube‟u sık sık yoklamakta, iĢten
geldikten sonra internete girip Güneş doğana kadar, araĢtırma yapmaktadır. Ġslâmiyet‟i
kabul eden insanları dinlemektedir.
Bunlardan biri de Yusuf Ġslâm‟dır. Diyor ki:
“Yusuf Ġslâm‟ın Müslüman olmasının sebepleri benim sebeplerimle aynıydı.”
“Aman Allah‟ım! Sonunda aradığımı bulabildim!” diyen Queen, sözlerine Ģöyle
devam ediyor:
“Hatırlıyorum, bir arkadaĢım (Ģimdiki eĢim) bana o zaman Ģöyle demiĢti:
„Seni çekici ve hoĢ bulan insanlar kim ki? Ne tip in-sanlar onlar? Onlar aynı senin
gibi tipler, hayatta sâdece kendini düĢünen ve baĢka bir idealleri olmayan insanlar‟.291“
Queen Sözlerini Ģöyle sürdürüyor:
“Bu sözler çok acıydı. Ġçimi parçalamıĢtı. Fakat arkadaĢım geçiĢ dönemimde
benim en büyük destekçim oldu.”
“Bir gün evime yakın bir câmide yeni Müslüman olanlara verilen derse
katılmak istedim. Üstüme giyecek uygun bir kıyâfet bulmak için dolabıma baktım. Ġyi
Ģanslar!292“
“ĠĢte o gün delirdim. Dekolte ve seksî kıyâfetler ve dar kot pantolonlardan
baĢka bir Ģey yoktu.”
“Ağlamaya baĢladım. Nasıl bir hayâtım vardı? Kıyâfetlerimin çoğunu büyük bir
utançla atmaya baĢladım.”
“Sonra da 2007‟nin Nisan ayında Ģehâdet getirip Müslüman oldum293.“
290
Baki, G., Nicole Queen ABD'nin ünlü 'paparazzi'si Müslüman oldu, Zaman Gazetesi, 21 ġubat 2009, Cumartesi,
http://www.biriz.biz/tesettur/NicoleQueen.htm
291
Anonim, Ünlü paparazzi, Müslüman oldu!, http://www.kenthaber.com/Haber/Genel/Normal/unlu-paparazzi,musluman-oldu/706a9028-021a-452b-a78f-47e031093cd1, En son eriĢim târihi: 11.03.2011.
292
Anonim, Ünlü paparazzi Müslüman oldu, ZAMAN – CUMARTESĠ,
http://www.ntvhaber.org/haber_detay.asp?haberID=7460, En son eriĢim târihi: 11.03.2011.
293
Aslan, S. ġ., ABD‟nin ünlü „paparazzi‟si Müslüman oldu,
http://www.gencyolcu.com/wordpress/2009/02/22/abdnin-unlu-paparazzisi-musluman-oldu/
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Queen, Müslüman olduktan sonra gittiği iĢlerde ve mekanlarda daha seçici
davrandığını, eski arkadaĢlarıyla irtibâtını kesmediğini fakat, meselâ onlarla artık bara
gitmediğini vurguluyor.
Queen, aynı seçiciliği artık mesleğinde de uygula-maktadır. Bir Ürdün‟lü ile
evlenerek, daha çok vakıf top-lantılarında ve düğünlerde fotoğraf çekimlerinde ve
Müslüman Amerikan Derneği ve Ġslâmiyeti Kabul Eden Hanımlar organizasyonlarında
faal olarak çalıĢıyor294.

Queen ve Kocası

294
http://www.megaforum.com/magazin-bayan/274653-abdnin-en-unlu-quotpaparazziquotsi-nicole-queen8220musluman8221-oldu.html, http://www.osmaniyeportal.com/Din-Ve-Ahlak/ABD-Vatandasi-Nicole-Queen-Musluman-oldu2299.htm, http://www.radyoyuksel.com/2550_ABD-nin-unlu--paparazzi-si-Musluman-oldu.html,
http://guncelbildiriler.blogspot.com/2009/02/nicole-queen-youtubela-musluman-oldu.html
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LEYKO-LEYLÂ
Giriş
Bir zamanlar, Budizme inanan, Mss. Leyko; Ürdün, Sûriye ve Türkiye‟ye
yaptığı ziyâretler sonucunda, Müslüman olmaya karar vererek Müslüman olmuĢ ve
ismini Leylâ olarak değiĢtirmiĢ, Leylâ Hanım olmuĢtur. Leylâ Hanım, Müslüman
oluĢunun üzerinde bıraktığı etkiyi:
“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuĢ gibi hissetmeye baĢladım.
Bu his beni hiçbir zaman terk etmedi.295“ diyerek dile getiriyor.

Mss. Leyko Ġslâm‟la yeniden doğdum diyor

295
Anonim, Müslüman Olan Japon LEYKO HANIMIN hayat hikayesi, Alındığı elektronik adres,
http://www.webhatti.com/hikayeler/538395-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son eriĢim târihi:
16.03.2011.
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Âilesi ve çevresi Budist olan Mss. Leyko, HiroĢima‟da doğup büyümüĢtür.
Evlerinde küçük bir Buda Heykeli vardı. Leyko, Müslüman olmadan önce, âilesiyle
birlikte onun önünde eğilerek, ona ibâdet ederdi. Diyor ki:
“Özellikle liseye baĢladığım yıllar Buda için evde yapılan törenlere
katılmamaya, Buda‟ya ibâdet etmemeye baĢladım.”
Âilesi, bâzı özel günlerde de evlerindeki Buda Heykeli için törenler düzenler,
ona çeĢit çeĢit tatlılar, meyveler ve yemekler ikram ederdi. Buda‟nın yaĢayan rûhunun
ikram ettikleri yiyecekleri yediğine inanırlardı. Bu konuda da Leyko Ģöyle diyor:
“Bir gün geçtikten sonra da annem Buda‟ya ikram ettiğimiz yemekleri bu sefer
bize yedirirdi.296
Mss. Leyko‟nun Buda Yılları
Leyko, Müslüman olmadan önce de, Buda‟dan hoĢlanmıyordu. Bu da hakkında
diyor ki:
“Kalbim istemiyordu. Buda‟ya secde etmeye baĢladığım andan îtibâren içimde
büyük bir acı hissediyordum ve kalbim patlayacak gibi yanmaya baĢlıyordu.”
“Sanırım fıtratım Buda‟ya îbâdet etmemi kabul etmiyordu. Hattâ annem bu
durumumu fark edince, benim Buda‟nın rûhunun azâbına uğradığımı düĢünmeye
baĢladı.297“
O sıralarda hakkında çok fazla bir Ģey bilmediği, Ġslâm ve Müslümanlar
hakkındaki, düĢünceleri Ģöyleydi, Leylâ Hanım‟ın:
“Ġslâm hakkında çok fazla bir Ģey bilmiyordum. Sâdece okul kitaplarında diğer
dinler hakkında olduğu gibi Ġslâm‟la ilgili de kısa bilgiler vardı.”
“Bir de televizyonda Ġslâm Ülkeleri‟yle ilgili birkaç belgesel seyretmiĢtim.
Ġslâm hakkında zihnimde net bilgiler yoktu, fakat her Japon gibi ben de, Buda‟ya
inanmadıkları için Müslümanların sapkın kâfirler olduklarını düĢünüyordum298.”
Mss. Leyko Aklı ve Vicdanıyla Başbaşa
Leyko hanım liseyi bitirdikten sonra, Tokyo‟ya gider ve Tokyo‟da bir elbise
Ģirketinde çalıĢmaya baĢlar. Tokyo‟da bulunduğu yıllarda, zihni sorularla dolar:
296
Anonim, Müslüman Olan bir Japon'un dinimize bakıĢı..., Alındığı elektronik adres: http://forum.islamiyet.gen.tr/bizeayiracak-5-bes-dakikaniz-var-mi/85066-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son eriĢim târihi:
16.03.2011.
297
Anonim, ''Ġbret Vesikasi'', Alındığı elektronik adres: http://forum.islamiyet.gen.tr/bize-ayiracak-5-bes-dakikaniz-varmi/63319-ibret-vesikasi.html, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
298
Anonim, Günde 5 Japonun Ġslam'i Seçtiği Japonya'dan Budist Leyko'nun Müslüman Olma Öyküsü, GERÇEK
HAYAT DERGİSİ- Alındığı elektronik adres: http://tr-tr.facebook.com/note.php?note_id=171914602832870
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“Sabahlara kadar düĢünüyordum ve kendi kendime sorularıma cevaplar
arıyordum.299“diyor, Leyko…
Doğmadan önce, 3 kardeĢinin aralıklarla ölü olarak doğduğunu söyleyen,
Leyko hanım, bir çok gencin aklına getirmediği, sorularla yatıp kalkıyordu. Bu onun
gerçekten akıllı bir kız olduğunu gösteriyor. Diyor ki:
“„Niçin kardeĢlerim dünyâya gelmeden öldüler ve ben niçin dünyâya geldim‟
diye soruyordum. Ayrıca bu dünyâda niçin yaĢadığımı, ölünce nereye gideceğimi,
hayâtın anlamının ve hakîkatin ne olduğunu merak ediyordum.”
“Budizim‟den iyice uzaklaĢmıĢtım. Çünkü Budizm‟in felsefesi ve Buda için
yapılan ibâdetler bana çok saçma geliyordu. Bu arada Japon Toplumu‟nun yaĢamını
da sorgulamaya baĢladım.”
“Ġnsanlar sürekli çalıĢıyorlardı ve makinelerden pek fazla farkları yoktu. Bu
insanlar dünyâya sâdece çalıĢmak için mi gelmiĢlerdi.300“
Mss. Leyko İslâm Yolu‟nda
Mss. Leyko, kendi kendine soru sormaya aynen devam ediyor. “Fakat” diyor:
“Bu sorulara cevap bulamıyordum. Ġyice bunalıma girmiĢtim. Bu nedenle yaz
gelince iznimi kullanmak için Ģirketten ayrıldım.”
“Seyâhat etmenin bana iyi gelebileceğini düĢündüm. ġirketteki arkadaĢlarımın
bir çoğu tâtillerini geçirmek için Amerika veyâ Fransa gibi meĢhur Batı ülkelerine
gitme kararı almıĢlardı.”
“Bu tercih bana çok câzip gelmedi. Ġnternette araĢtırma yaparken Sûriye ve
Ürdün dikkatimi çekti. Arap ülkeleri Japonya‟da pek fazla bilinmiyordu. Benim içimde
de Arap ülkelerine karĢı uzun zamandır merak vardı. Bu nedenle bir tur Ģirketiyle
Ürdün ve Sûriye‟yi ziyâret etme kararı aldım.301“
Mss. Leyko, seyâhatindeki anılarını da Ģöyle anlatıyor:

299
Anonim, Müslüman Olan Japon LEYKO HANIMIN hayat hikayesi, Alındığı elektronik adres,
http://www.mumsema.org/bizi-ilgilendiren-haberler/105924-musluman-olan-japon-leyko-hanimin-hayat-hikayesi.html, EriĢim
târihi: 16.03.2011.
300
Özköse, A., Leyko Hanim / Leyla, Alındığı elektronik adres:
http://my.opera.com/myhicran/blog/show.dml/12280772, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
301
Rasul, A., Müslüman olup Leyla adını alan Japon kız, GERÇEK HAYAT DERGĠSĠ, Alındığı elektronik adres:
http://www.alisiasi.com/forum/index.php?topic=8237.0;wap2, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
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“Ürdün‟de 3 gün kaldıktan sonra Sûriye‟ye geçtik. Sûriye‟yi gezmeye ilk olarak
Emevî Câmisi‟nden baĢlayacaktık.”
“Emevî Câmisi‟ne girdikten birkaç dakika sonra ezan okunmaya, ezanı
dinledikçe kalbime huzur dolmaya baĢladı. Câminin avlusunda bir köĢeye oturup ezanı
bitene kadar dinledim ve daha sonra da câmiyi gezmeye baĢladım.”
“Çocukluğumdan beri sanâtla uğraĢan biriydim. Hattâ, kendime âit bâzı
sanâtsal çalıĢmalarım da vardı. Câmiyi gezerken Arapça yazılmıĢ hat yazıları dikkatimi
çekti.”
“Hayâtımda bu kadar muhteĢem bir sanât eseri görmemiĢtim. Yazıları
anlamıyordum; fakat yazılardaki sanâtsal yön beni aĢırı derecede etkiledi.”
“Emevi Câmisi‟nde Ģimdiye kadar hiçbir mekânda hissetmediğim bir huzur
vardı ve hatları incelerken rûhumdaki bu huzur daha da artıyordu. Arapça yazılara
hayran kalmıĢtım.302“
Mss. Leyko, Japonya‟ya döner dönmez Arapça‟yı ve Arapça yazmayı öğrenmek
için bir kursa baĢlar. Diyor ki:
“Arapça Ġslâm‟la ilgili yeni bilgiler öğrenmemi de sağlıyordu ve Ġslâm‟a olan
ilgim her geçen gün daha da artmaya baĢladı. Bir sene böyle geçti.”
“Daha sonraki yaz tâtilimde de Türkiye‟ye gittim. Ġstanbul, Bursa, Kayseri ve
Konya‟yı gezdim.”
“Bu gezim esnâsında sürekli olarak câmileri ziyâret etmek istiyordum. Câmileri
her ziyâret ediĢimde rûhum size anlatmakta zorlanacağım derecede huzûra eriyordu.”
“Özellikle Konya ve Kayseri‟de insanlar, bize çok iyi davrandılar. Türk
Kadınları bizi evlerine dâvet edip yemek ikram ettiler.”
“Bu durum bana çok garip geldi. Çünkü Japonya‟da insanlar tanımadıkları
yabancıları evlerine kesinlikle dâvet etmezler. Türkler‟in bu sıcak tavırları Ġslâm‟a
olan ilgimi daha da arttırdı.”
“ Türkiye‟den Japonya‟ya döndükten birkaç gün sonra da Kur‟an‟ın
tercümesini okumaya baĢladım303.“
Mss. Leyko,‟nun bundan sonraki cümlesine bilhassâ kulak veriniz:
“Kur‟an zihnimdeki bütün sorulara cevap veriyordu. Bana hayâtın mânasını
öğretiyor ve dünyâda nasıl yaĢamam gerektiğini anlatıyordu.”
“Özellikle, Dünyâ‟nın yaratılması ve kâinatın iĢleyiĢiyle ilgili âyetlerden çok
etkilendim.”

302
Anonim, Müslüman olan Japon..!, Alındığı elektronik adres: http://www.rojinliyiz.net/din-amp-islamiyet/108970musluman-olan-japon/, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
303
Anonim, Müslüman Olan Japon LEYKO HANIMIN hayat hikayesi, GERÇEK HAYAT DERGĠSĠ, Alındığı
elektronik adres: http://www.facebook.com/note.php?note_id=176210132715, En son eriĢim târihi: 16.03.2011
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“Kur‟an okudukça Allah‟ın büyüklüğünü daha da iyi kavrıyordum ve yaratıcı
karĢısındaki konumumu fark ediyordum.”
“Ġki hafta içinde Kur‟an‟ın Japonca tercümesini baĢtan sona bitirdim304.“
Mss. Leyko, Ġslâm‟ın hakîkat olduğunu anlamasına rağmen, Müslüman olmaya
hemen karar vermedi. Zirâ, Ġslâm‟a girmeye henüz hazır değildi. Diyor ki:
“Çünkü Müslüman olmaya karar verdiğimde yeni bir hayâta adım atacaktım ve
yıllardır sürdürdüğüm alıĢkanlıklarımın bir çoğunu terk etmem gerekecekti.”
“Kur‟an okuduktan sonra Ġslâm‟la ilgili araĢtırmalarımı daha da arttırdım.”
“Özellikle, hadis kitapları beni Ġslâm‟a hazırladılar.”
“Hadisler sâyesinde eski alıĢkanlıklarımın yerini alacak yeni alıĢkanlıklar
edindim.”
“Altı ay kadar süren bu araĢtırma sürecinin ardından Tokyo‟daki Ġslâm
Merkezi‟ne giderek Kelime-i ġehâdet getirdim ve Müslüman oldum.305“
Mss. Leyko, Müslüman olduktan sonra, Leylâ adını almıĢtır.
Leylâ Hanım Başörtüsü Mağduru Oluyor
Mss. Leyko, Müslüman olduktan hemen sonra, örtünür ve örtüsünü bir daha da
çıkarmaz. Hattâ Müslüman olduktan bir gün sonra, çalıĢtığı Ģirkete, baĢı örtülü bir
Ģekilde gider.
ġirketin müdürü ona, baĢörtülü bir Ģekilde, orada çalıĢamayacağını söyler. O da
hemen Ģirketten istifâ eder.
Leylâ Hanım, iĢsiz kaldığı için hiç üzülmez. Bu konuda diyor ki:
“Çünkü kalbimde Allah‟a karĢı büyük bir îman oluĢmuĢtu. Ona tevekkül
ediyordum ve Allah‟ın beni yalnız bırakmayacağını biliyordum.”
“Allah‟a îman etmiĢtim ve ne olursa olsun onun bana emrettiği gibi bir hayat
sürmeye karar vermiĢtim. Daha sonra da baĢörtülü olarak çalıĢabileceğim baĢka bir
Ģirkette iĢe baĢladım.306“

304
Anonim, Müslüman Olduktan Sonra Yeniden Doğdum, Alındığı elektronik adres:
http://www.turkalife.com/Yasam/138-Musluman-Olduktan-Sonra-Yeniden-Dogdum-.html, En son eriĢim târihi: 16.03.2011
305
Altun, A. Japonya´da “Günde” 5-50 arasında KiĢi MÜSLÜMAN OLUYOR, Leyla Hanım'ın hem Müslüman oluĢ
serüveni, Alındığı elektronik adres: http://www.melamiler.com/Display_Topic.asp?ID=9394, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
306
Özköse, A., Müslüman Olup Leyla ismini alan Japon Kız, Gerçek Hayat Dergisi, Alındığı elektronik adres:
http://www.snlhznem.com/diger-cesitli-konular/135909-musluman-olup-leyla-ismini-alan-japon-kiz.html, En son eriĢim târihi:
17.03.2011.
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Leylâ Hanım‟ı Ağlatan Durum
Leylâ Hanım, sözlerine Ģöyle devam ediyor:
“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuĢ gibi hissetmeye
baĢlamıĢtım. Bu his beni hiçbir zaman terk etmedi.307“
BaĢörtüsü yüzünden iĢinden olan Leylâ Hanım, baĢ örtüsünü çok
önemsemektedir. ġöyle diyor:
“BaĢörtüsü benim her Ģeyim! Örtüm baĢımda olduğu zaman Allah‟ın bana olan
Ģefkat ve sevgisinin daha fazla arttığını hissediyorum.”
Müslüman olanların bâzen hayal kırıklığına uğradığı en önemli hususlardan
birisi, Müslümalarla karĢılaĢıp da onların, maalesef, Müslümanca davranmamaları
geliyor. Bu durumu Leylâ Hanım da yaĢamıĢ… Diyor ki:
“Bâzı Müslümanlar‟ın Ġslâm‟ın emirlerini yerine getirmemeleri beni çok
ĢaĢırttı, hattâ bu durum nedeniyle bir çok kez ağladığımı hatırlıyorum.”
Hz. Hatice‟yi Kendime Örnek Almaya Çalışıyorum
“Müslümanlar Ġslâm‟ı çok iyi yaĢamasalar da Ġslâm‟a ve Peygamber
Efendimiz‟e karĢı içimde çok büyük bir sevgi var. Bir de Hz. Hatice‟yi çok seviyorum
ve elimden geldiği kadar Hz. Hatice‟yi kendime örnek almaya çalıĢıyorum.308“
Leylâ Hanım‟ın Ģu sözü beni çok etkilemiĢtir:
“Ġki sene daha ġam‟da kalıp Arapça‟yı öğrendikten sonra Japonya‟ya geri
döneceğim. Çünkü Japonlar‟ın Ġslâm‟ı iyi bilen dâvetçilere ihtiyâcı var309.”
Leylâ Hanım:
“Peygamber Efendimize karĢı içimde çok büyük bir sevgi var. Bir de Hz.
Hatice‟yi çok seviyorum ve elimden geldiği kadar Hz. Hatice‟yi kendime örnek almaya
çalıĢıyorum.310“ diyor.
307
Anonim, Leyko Hanım, Alındığı elektronik adres: http://www.haykiris.net/hidayeteerenler-goster-73leyko_hanim.html, En son eriĢim târihi: 17.03.2011.
308
Anonim, Ġslam'la Yeniden Doğdum, Gerçek Hayat Dergisi, kaynak: zehranet.com, Alındığı elektronik adres:
http://forum.islamiyet.gen.tr/kutlama-ve-tebrik-mesajlari/82948-islama-doganlar-nasil-musluman-oldular.html, En son eriĢim
târihi: 17.03.2011.
309
Anonim, Ġslâm‟la Hayat Bulan Japon Kızı Müslüman Oldu,
http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2009/02/09/islamla-hayat-bulan-japon-kizmusluman-oldu/
310
Sipahi, M.,Müslüman Olan Japon Leyko hanım“Ġslam‟la yeniden doğdum”, Gerçek Hayat, Alındığı elektronik adres:
http://zehranet.com/5221_%E2%80%9CIslam ... 80%9D.html, Alındığı elektronik adres:
http://www.samanyolufanlari.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=7654&start=15
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Müslümanların kendi nefislerinden önce en çok Peygamberimizi sevmeleri
gerektiğini biliyor musunuz?
Bir gün Hz. Ömer:
“Ey Allah‟ın Resûlü! Kendim hâriç, her Ģeyden çok seni seviyorum.” deyince,
Peygamberimiz (SAV):
“Olmadı! Ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah‟a yemin ederim ki, beni
canından da daha çok sevmedikçe olgun mü‟min olamazsın.” buyurmuĢlardır.
Peygamberimizi dikkatle dinleyen Hz.Ömer, “Ey Allah‟ın Resûlü! Vallâhi ben
Ģimdi sizi canımdan da daha çok seviyorum.” diyince, Peygamberimiz (SAV), “ĠĢte ya
Ömer! ġimdi olgun bir mü‟min oldun.311“ dediler.
Leylâ Hanım, sevilecek insanları güzel seçmiĢ, öyle değil mi?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, özel yaratılmıĢtır ve onun yaratılıĢı bütün
âlemlere rahmet olmuĢtur.
Çünkü Allah (CC) Kur‟an‟da, “(Ya Muhammed!) Biz, Seni ancak Âlemler‟e
rahmet olarak gönderdik.312“ buyurmuyor muydu?

Gül, Divan Edebiyatı‟nda Peygamberimiz Mıhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟in sembolü
veyâ iĢâretidir
311
312

Buharî.
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
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Ġmâm-ı Kastalânî Mevâhib adlı eserinde diyor ki:
“Âdem (AS), ArĢ‟ta Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü Aleyhi ve
Sellem Efendimiz‟in Nûru‟nu görünce, bunun neyin nûru olduğunu sordu. Hak Teâlâ
da:
“Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir
peygamberin nûrudur. O olmasaydı seni de, yerleri ve gökleri de yaratmazdım”
buyurdu. Yine buyurdu ki:
“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı seni yaratmazdım.”
Âdem, (AS), Cennet‟ten çıkarılınca:
“Muhammed Aleyhisselâm hakkı için, onun hürmetine beni affet!” diye duâ etti.
Hak Teâlâ ise:
“Onu henüz yaratmadım, nerden bildin?” dedi. Âdem, (AS), da:
“ArĢ‟ta „Lâilâhe illallah Muhammed‟ün Resûllulah‟ yazılı olduğunu gördüm.
Anladım ki, Ģerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin ismini lâyık görürsün.” diye
cevap verdi.
Allah‟ü Teâlâ da Ģöyle buyurdu:
“Yâ Âdem! Doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine
duâ ettiğin için seni afettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı, seni
yaratmazdım313“.
“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm‟ın ismi ile her ne isteseydin kabul
ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım314“.
“Ey Resûlüm! Ġbrâhim‟i Halîl (dost) edindimse de, seni de habîb (sevgili)
edindim. Senden daha sevgili hiçbir Ģey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek
derecenin bilinmesi için Dünyâ‟yı ve ehlini yarattım.”
“Sen olmasaydın, kâinâtı yaratmazdım315.
Mi‟râc‟da Allâah‟ü Teâlâ Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e:
Teberânî.
Hâkim.
315
Mevâhib, Mektûbat. Deylemî.
313
314
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“Senden baĢkasını senin için yarattım.” buyurunca, Peygamberimiz (SAV) de:
“Ben de senden baĢkasını senin için terk ettim.” demiĢtir316
Bunun için, o büyük Peygamber (SAV)‟in, değerini bilip onun yolundan ve
sünnetinden zerre kadar sapmamalıdır! Bu, kurtuluĢ için, insanlara Allâh‟ü Teâlâ‟nın
bir emridir de:
“ġüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey îman edenler! Siz
de O‟na salât edin ve tam bir teslîmiyetle O‟na selâm verin.317“
O büyük Peygamber‟e sırt çevirenler, bunun ötesinde “Çöl Bedevîsi‟ gibi,
aĢağılayıcı kelimelerle O‟nu aĢağılamaya çalıĢanlar için, bakınız Yüce Yaratıcı ne
buyuruyor:
“Gerçek Ģu ki, Allah‟a ve elçisine eziyet edenler; Allah, onlara aünyâda ve
Âhiret‟te lânet etmiĢ ve onlar için aĢağılatıcı bir azap hazırlanmıĢtır.318
Onun için akıllı olanlar, kurtuluĢları için, O‟na tam teslîmiyette bulunanlardır:
“Sana “biat” edenler, gerçekte Allah‟a biat etmiĢlerdir. Allah‟ın eli, onların
ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuĢ olur.”
“Ve kim Allah‟a verdiği sözü tutarsa, Allah O‟na büyük mükâfat verecektir319.”
“Sana (Resul) îtaat eden, Allah‟a îtaat etmiĢtir.320“
“Ey Nebi! Sana da, mü‟minlerden Sana biat edenlere de Allah yeter321.”
Hz Hatice (RAh)
Hz. Hatîce‟tül Kübrâ (RAh) Hz. Muhammed (SAV)‟in, temiz, iffetli ve yüce
ahlâk sâhibi olan, ilk hanımıdır. Doğum târihi, kesin olarak bilinmemekle berâber,
Milâdî 555 yılında olabileceği söylenmektedir.

Mîrât-ı Kâinât.
Ahzab Sûresi, âyet 56.
318
Ahzab Sûresi, âyet 57.
319
Fetih Sûresi, âyet 10.
320
Nîsâ Sûresi, âyet 80.
321
Enfal Sûresi, âyet 64.
316
317
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Hz. Hatîce‟tül Kübrâ(RAh), Arapların KureyĢ kavminin HâĢîmiler boyundan ve
HâĢimîler boyunun da, en asîl, pak âilelerindendir. Babası Hüveylid, annesi
Fâtıma‟dır.
HâĢimî hanım,larından olan Hz. Hatîce (RAh), çok zengin ve ticâretle
uğraĢmaktaydı. Ücretle tuttuğu adamlarla ġam‟a ticâret kervanları gönderirdi. O
sıralarda Peygamberimiz (SAV), “Emin” lakâbı ile tanınıyordu.
Hz. Muhammed (SAV)‟in, doğru sözlü, güzel ahlâklı ve son derece kendisine
güvenilen, bir insan olduğunu öğrenince, ona ticâret ortaklığı önerdi:
“Benim mallarımı ġam‟a götürmek ve benim ticarî iĢle-rime bakmak istersen,
kendi kölem Meysere‟yi senin yanına katarım ve ġam‟a gidersiniz. Ne kazanırsanız,
baĢkalarına verdiğim haktan size daha fazlasını veririm” dedi.
Hz. Muhammed‟in (SAV) Efendimiz, Hz. Hatîce (RAh)‟nın, bu teklifini kabul
etti. Hz. Hatîce onun baĢkanlığında bir ticâret kervanını ġam‟a gönderdi.
Aynı zamanda hizmetkârı Meysere‟yi de onun yanına verdi. Meysere, yolculuk
sırasında, Hz. Muhammed (SA V)‟de, çok üstün hallere Ģâhit oldu.
Gittikleri yerde Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz, satacaklarını sattı ve
alacaklarını da aldı. Ondan sonra geri döndüler.
Hz. Hatîce, bu ticâret kervanından çok memnun kaldı. Daha önce gönderdiği
ticâret kervanlarına göre, bu sefer daha fazla kâr etti.
Hz.Hatîce (RAh), Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz hakkında, Meysere‟yi de
dinleyince, ona olan güven ve sevgisi daha da arttı. Ona anlaĢtıkları ücretten fazlasını
verdi.
Hz.Hatîce (RAh), etraflıca bir araĢtırma daha yaptı. Kendilerinde onunla
evlenme arzûsu ağır bastı.
Nefîse ismindeki câriyesi ile haber gönderip, Hz. Muhammed (SAV)‟e, evlenme
teklifinde bulundu.
Hz.Muhammed (SAV), bu durumu amcası Hz. Ebû Tâlib‟e anlattı. Hz. Ebû
Tâlib, Hz. Hatîce (RAh)‟yı, Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz için istedi.
Ġki âile anlaĢtılar. Düğünleri, o zamanın örf ve âdetlerine göre, Hz. Hatîce‟nin
evinde yapıldı. Düğünde Hz.Ebû Tâlib ile Hz. Hatîce (RAh)‟nın amcası Amr bin Esed,
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birer konuĢma yaptılar. Ġkisi de konuĢmalarında, hikmetli sözlerde bulundular ve
evlenecekler hakkında güzel Ģeyler söylediler.
Ondan sonra misâfirlere ikram yapıldı, yemekler yenildi. Daha sonra Hz.Ebû
Tâlib, nikâhlarını kıydı, mehir olarak 500 dirhem altın tespit edildi. Hz.Hatice‟tül
Kübrâ, Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz ile evlendiğinde, 38 veyâ 40 yaĢlarında,
Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz ise, 25 yaĢlarında idi.
Hz.Hatîce (RAh), Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz ile evlenmeden önce, iki
evlilik yapmıĢtır. Ġlk eĢinin ölümünden sonra, tekrar bir evlilik daha yapmıĢ ve ikinci
eĢinin de ölümümden sonra, bir müddet dul olarak yaĢamıĢtır.
Hz.Muhammed (SAV)‟in evlendiği ilk eĢi, Hz. Hatice‟tül Kübrâ (RAh)‟dır. Hz.
Hatîce (RAh)‟nın Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz ile evlenmesinde; onun güvenilir,
dürüst ve güzel ahlâklı olmasının büyük rolü vardır.
Hz. Hatîce (RAh) ve Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz‟in evliliklerinden, iki
erkek, dört kız olmak üzere, altı evlâtları olmuĢtur. Ġlk erkek çocuklarının adı
Kâsım‟dır. Ġkinci erkek çocukları Abdullah‟tır. Kâsım ile Abdullah arasında, Zeyneb,
Rûkiye, Fâtıma ve Ümmü Gülsüm adlı kızları dünyâya gelmiĢlerdir.
Hz. Hatîce (RAh), Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz‟e peygamberliğinden
evvel, son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi, Peygamberliği döneminde de,
kadınlardan ona ilk inanan kiĢi olmuĢtur.
Ġlk vahiy geldiğinde Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz, târife sığmaz bir
heyecan içinde, evine ulaĢmıĢ ve bütün vücûduna bir titreme gelmiĢtir. Hz.Hatîce‟ye,
“Beni ört!” demiĢ ve yatmıĢtır.
Önemli bir Ģey olduğunu anlayan Hz.Hatîce (RAh), hiçbir Ģey sormadan, evde
bulunan örtülerle üzerini örtmüĢtür. Bir müddet sonra kendilerine gelen Hz.Muhammed
(SAV) Efendimiz olayı, ilk olarak, Hz.Hatîce(RAh)‟ya anlatmıĢlardır.
Hz.Hatîce (RAh):
“Allah sana kötülük vermez; sen yakınlarını unutmazsın, emânete hıyânet
etmezsin, yoksulları gözetirsin, konukları ağırlarsın. Allah sana hayır ihsân eder.”
demiĢtir.
O sırada Hz.Hatîce (RAh), amcası Varaka Ġbn-i Nevfel‟e gider, meseleyi anlatır.
Devrin meĢhur Hıristiyan âlimlerinden olan Varaka, anlatılanları dinledikten sonra
Ģöyle der:
“ĠĢte bu Musâ‟ya görünen hususdur ki, Ģimdi de bunda zuhûr etmiĢtir. KeĢki
benim kudretim ve imkânım olsa da O kavminin arasında ortaya çıktığı zaman
kendisinin yardımına yetiĢebilsem!”
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“KeĢke imkân olsa da sizin kavminiz onu yerinden ettikleri zaman kendisine
yardım edebilsem!”
Hz.Hatîce (RAh), Hz.Peygamber (SAV) Efendimiz‟e, dâimâ destek olmuĢ, ona
moral vermiĢ, son derece güzel davranıĢ ve sözleri ile onun baĢarılarına katkıda
bulunmaya çalıĢmıĢtır.
Hz. Hatîce‟tül Kübrâ (RAh), Allah‟ın (CC) selâmına ve Hz.Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in sevgi ve övgüsüne nâil olacak derecede fazîletli ve Ģerefli bir kadındı.
Hz.Hatice (RAh), îmanda, sabırda, iffette, güzel ahlâkta, kısacası her yönü ile örnek
olan, bir anneydi.
Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz:
“Hıristiyan kadınlarının en hayırlısı Ġmrân‟ın kızı Meryem, Müslüman
kadınlarının en hayırlısı ise, Hüveylid‟in kızı Hatice‟dir” derdi. Bu husustaki diğer bir
hadîs de Ģöyledir:
“Dünyâ ve Âhiret‟te değerli dört kadın vardır. Ġm‟ın ran‟ın kızı Meryem;
Firavun‟un karısı Asiye, Hüveylid‟in kızı Hatîce ve Muhammed‟in kızı Fâtıma.”
Bir gün Cebrâil Aleyhisselâm, Hz.Peygamber‟e gelerek, Ģöyle buyurdu:
Hatice‟ye Allah‟ın selâmlarını söyle!”
Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz:
“Yâ Hatîce! Bu Cebrâil‟dir, sana Allah‟tan selâm getirdi” deyince,Hz. Hatîce
(RAh), Allah‟ın (CC) selâmını büyük bir memnûniyetle kabul etti ve Cebrâil
Aleyhisselâm‟a iâdei selâmda bulundu.
Allah‟ın (CC) rızâsını, yuvasının mutluluğunu, dünyâ ve Âhiret‟in huzur ve
saadetini düĢünen bütün anneler için, en güzel örneği teĢkil eden, Hz. Hatîce‟tül Kübrâ
(RAh), Peygamberimiz‟in peygamberliğinin 10. yılında, Milâdi 620‟de, vefât etmiĢ ve
Mekke‟deki Hacun kabristanına defnedilmiĢtir.
Vefâtlarından sonra bile Resûlullah (SAV) Efendimiz, onu dâimâ övgüyle
anardı. Bu konuda Hz. ÂiĢe (RAh) Ģöyle demiĢtir:
“Hz. Hatîce‟ye ne kadar gıpta ederim. BaĢka hiç bir kadına gıpta etmem. Bir
gün Resûlullah‟ın yanında Hz. Hatîce‟den bahsedildi.”
“Bu benim damarıma dokundu. Döndüm dedim ki, o yaĢlı bir kadındı. ġimdi
Hak Taâlâ sana daha iyisini ve daha güzelini vermiĢtir.”
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“Resûlullah bu sözü duyunca kederlendi hattâ kızdı. Kızgınlıktan tüylerinin
diken diken olduğunu hissettim. ġöyle buyurdular:”
“„Yemin ederim ki, böyle değil… Ben ondan daha iyi bir kadına kavuĢmadım. O
îman getirmiĢ bir hâtun idi. Onun îman getirdiği zaman halk bütün bütün kâfir idi. O
beni kabul etti, beni teĢvik etti, kendi malı ve serveti ile bana yardım etti. Diğer
karılarımdan çocuğum olmadığı hâlde, Hak Taâlâ bana ondan evlat verdi.”
ġimdi, Leyko iken ,Müslüman olarak Leylâ adını alan Japon kızını, nasıl takdir
etmem ki, adları Müslüman adları olduğu, bilmem nice ecnebi artistlerinin adlarını bir
bir sayıp resimlerini duvarlarından hiç eksik etmedikleri, fakat kendi Peygamberleri ve
onun yakınları hakkında hiçbir bilgisi olmayan, bir çok Müslüman Türk genci
bulunduğu hâlde, Leylâ hanım, böyle çok kazanç getirecek olan, sevgi kaynak ve
âbidelerini bulabilmiĢtir.
“Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuĢ gibi hissetmeye
baĢlamıĢtım. Bu his Müslüman olduktan sonra beni hiçbir zaman terk etmedi.”
sözünün temelinde iĢte, Peygamberlerimiz (SAV) ve Hz. Hatîce(RAh) gibi, bitip
tükenmek bilmeyen, sonsuz sevgi kaynakları vardır.
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BARON LEON
Giriş
Prof. Baron Leon, Ġngiltere‟nin tanınmıĢ meĢhur bir âilesinden olup, baron
pâyesini taĢımıĢ ve felsefe doktorası yapmıĢtır. BaĢka bilimsel ünvanları da vardır.
Prof. Leon, 1882 senesinde Müslüman olmuĢ ve Hârun Mustafa adını almıĢtır.
Prof. Leon, Avrupa ve Amerika‟da, birçok bilimsel cemiyetlerin üyeliğini
yapmıĢtır. Dil ve edebiyat alanında, büyük bir derinliği vardır.
Prof. Leon, „Isle‟ dergisindeki yayınlarıyla, bütün dünyânın dikkatini üzerine
çekmiĢtir. Amerika‟daki Potomac Üniversitesi, bu yayınlarından dolayı, kendisine,
„Master of Sciences‟ ünvânını vermiĢtir.
Prof. Leon, aynı zamanda, jeoloji ile de ilgilenmiĢtir.
1875 yılında kurulan „Société Ġnternationale de Philologie, Science et BeauxArts-Milletlerarası Lügat, Bilim ve Güzel Sanâtlar Cemiyeti‟nin genel sekreterliğine
seçilmiĢtir.
Prof. Leon‟a, Sultan II. Abdülhamit, Îran ġâhı ve Avusturya Ġmparatoru
tarafından, birçok niĢanlar verilmiĢtir.
Görüşleri
Hârun Mustafa, dier dinler hakkında diyor ki:
“Diğer dinler, insanlardan bir türlü anlayamadıkları, akıllarına sığmayan,
inanamadıkları îtikatları zorla kabul etmelerini istemektedir. Hıristiyanlık‟ta bu
hususta ancak kilisenin otoritesi, hâkimiyeti etkili olmaktadır.”
Hârun Mustafa‟nın Ġslâm dini hakkındaki görüĢleri ise Ģöyledir:
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“Ġslâm dininin en mükemmel esaslarından biri, bu dinin Müslümanlardan hiç
bir zaman aklın ermediği bir Ģeyi istememesidir. Ġslâmiyet tamâmen akla ve mantığa
uygun olarak teblîğ edilmiĢ bir dindir.
“Hâlbuki, Müslümanlara, her Ģeyi akıl ile araĢtırması ve ancak ondan sonra
îman etmesi emrolunmaktadır. Muhammed Aleyhisselâm, Ģöyle buyurmaktadır:
„Allâhü Taâlâ, akla ve mantığa uygun olmayan hiç bir Ģey yaratmamıĢtır‟.”
“Diğer bir hadîs-i Ģerîfte ise Ģöyle buyurmaktadır:
„Ben size katî olarak söylüyorum ki, herhangi bir insan namaz kılsa, oruç tutsa,
zekât verse, Hac‟ca gitse de ve dinin gereği olan bütün hususları yapsa bile, ancak
Allâhü Taâlâ‟nın ona ihsân ettiği akıl ve mantığı kullanma derecesine göre
mükâfâtlandırılır‟322.‟
Hârun Mustafa‟nın
İslâm Dini Hakkındaki Görüşleri
Hârun Mustafa, Hıristiyanlığın benzer konuları için ise Ģunları söylüyor:
“Îsâ Aleyhisselâm‟ın neĢrettiği temiz dinde de, buna benzer meselâ, „Her Ģeyi
önce tecrübe et! Ancak iyi olanı kabûl et‟ gibi, kâideler vardı. Fakat zamanla bunlar
unutuldu.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟de Cumâ Sûresi‟nin 5. Âyeti‟nde meâlen:
„Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taĢımayanların durumu, kitaplar
taĢıyan eĢeğin durumu gibidir.”
“Allah‟ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zâlim toplumu
doğru yola iletmez.‟ buyrulmaktadır.”
“Hz. Ali Ģöyle buyuruyor ki „Dünyâ karanlıktır. Ġlim nûrdur! Fakat, doğru
olmayan bilgi ancak gölgedir.‟”
Bu önemli tespitler Hârun Mustafa‟nın, Müslüman olmadan, Ġslâm dinini çok
araĢtırdığını ve Ġslâm‟la Hıristiyanlığı iyice karĢılaĢtırmıĢ olduğunu göstermektedir.
Hârun Mustafa, Müslümanlar‟la ilgili olarak da Ģu tespitleri yapmaktadır:
322
Anonim, Prof. Baron Harun Mustafa Leon (ingiliz), Alındığı elektronik adres: http://www.esselam.net/Contentpid-185.html, En son eriĢim târihi: 16.03.2009.
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“Müslümanlar, „Ġslâmiyet, hakîkatin ta kendisidir‟ diye îmân etmekte, Ġslâm‟ın
nûrunun ancak ilim ve mantık sâyesinde parladığını, bu bilginin ancak hakîkat ile
meydana geldiğini, bu hakîkati ise, insanların ancak Allâhü Teâlâ‟nın vergisi olan akl-ı
selîm ile meydana çıkardıklarını söylemektedirler.”
“Allâhü Teâlâ‟nın insanlara büyük bir lütuf olarak gönderdiği son peygamberi
Muhammed Aleyhisselâm, vefâtına kadar, onlara tutacakları doğru yolu göstermiĢti.
Son günlerinde Ģöyle bir hâdise cereyân etti:
“Muhammed Aleyhisselâm vefâtından birkaç gün evvel, baĢını sevgili zevcesi
ÂiĢe‟nin-Radıyallâhü Taâlâ Anhâ-dizlerine dayamıĢ, dalgın bir hâlde istirâhat
ediyordu. Medîne‟de bütün halk Resûlullah‟ın hastalığına üzülmüĢ ve onun gün
geçtikçe kuvvetten düĢtüğünü gördüklerinde, büyük bir ümitsizliğe kapılmıĢlardı.
Erkekler, kadınlar, çocuklar, hüngür hüngür ağlıyorlardı.”
“Ağlayanlar arasında beyaz saçlı, solgun benizli, yaĢlı muharipler de vardı.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa-el-Emîn Sallallâhü Taâlâ Aleyhi ve Sellemonların kumandanı, rehberi, lideri, dostu, çobanı, sırdaĢı, fakat her Ģeyden evvel, tebliğ
ettiği Ġslâmiyet sâyesinde, onları karanlıktan hakîkat nûruna kavuĢturan büyük
Peygamber‟i idi. Ġslâmiyet ile birlikte onlara huzur ve emniyet getiren bu mübârek
Peygamber-Sallallâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem-artık onlara vedâ etmekte idi.
„Peygamberimiz ölüyor‟ diye düĢündükçe kalpleri bir demir kıskaçla sıkılıyor,
gözlerinden yaĢlar dökülüyor, büyük bir ümitsizliğe kapılıyorlardı.”
“Nihâyet her Ģeyi göze alarak, bu ümitsizlik içinde o-un huzûruna çıktılar.
Gözlerinden yaĢlar akıtarak, „Yâ Rasûlallah-Sallallâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem-Sen çok
hastasın! Olabilir ki, Allâhü Taâlâ seni huzûruna çağıracaktır ve bizden ayrılacaksın.
O zaman, biz sensiz ne yaparız‟ diye sordular.”
“Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm, „Elinizde mürâcaat için „Kur‟ân‟ı
Kerîm vardır‟ buyurdu. „Yâ Rasûlallah-Sallallâhü Taâlâ Aleyhi ve Sellem-Kur‟ân‟ı
Kerîm‟in birçok iĢlerde bize rehber olacağı muhakkaktır. Fakat eğer aradığımızı orada
bulamazsak ve sen de bizden ayrılmıĢ isen, kim bizim rehberimiz olacak?‟ dediler.”
“Bunun üzerine Peygamberimiz-Sallallâhü Taâlâ Aleyhi ve Selem-onlara:
„Size söylediklerim gibi hareket ediniz!‟ buyurdu.
„Yâ Resûlallah- Sallallâhü Taâlâ Aleyhi ve Selem-‟Sen bizden ayrıldıktan sonra,
büsbütün yeni bâzı meseleler meydana çıkar ve senin hadislerinin içinde bunlar
hakkında bir Ģey bulamazsak ne yaparız?‟ diye sordular.”
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“Peygamberimiz -Sallallâhü Taâlâ Aleyhi ve Selem-mübârek baĢını yavaĢ yavaĢ
yastıktan kaldırdı ve onlara Ģu sözleri söyledi:
„Allâhü Taâlâ, her kuluna Ģahsî bir rehber vermiĢtir. Bu rehber, akl-ı selîmi ve
vicdânının bulunduğu kalbidir. Eğer bu rehberi iyi ve doğru olarak kullanırsanız, hiç
bir zaman doğru yoldan ayrılmazsınız ve Allâhü Taâlâ‟nın rahmetine kavuĢursunuz!‟
“ĠĢte, seçmiĢ olmakla iftihâr ettiğim, Ġslâm dini… Bu din, tam akıl ve mantık
üzerine kurulmuĢ hakîki Allah dinidir323.”

323

/profharunbaron.htm, En son eriĢim târihi: 16.03.2009
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EVA DE VĠTRAY-MEYEROVĠTCH

Meyerovitch

Giriş
Eva de Vitray-Meyerovitch 1909 yılında, aristokrat ve Katolik bir Fransız
âilenin çocuğu olarak, dünyâya gelir, âilesi tarafından özel okullarda eğitilir, Katolik ve
aristokrat olarak yetiĢtirilir. Latince-Grekçe bölümünü bitirerek, liseden mezun olur.
Ardından hukuk tahsilini tamamlar ve felsefe doktorası yapar.
Eva, hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra, çalıĢmalarını edebiyat, felsefe ve
tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaĢtırır. Fransa‟nın Ġlmî AraĢtırmalar Millî Merkezi
(CNRS) üyesi olarak bu müessesede, yöneticilik ve uzmanlık yapar.
Mevlâna ile Ġkbal‟in hemen hemen bütün eserlerini, Fransızca‟ya çevirir. Gerek
bu tercümeleri, gerekse yaptığı çeĢitli konuĢmalarıyla, çok sayıda Fransız aydının
Ġslâm‟a ısınmasına ve pek çok insanın da Müslüman olmasına sebep olur.
Mısır‟daki Ezher Üniversitesi dâhil olmak üzere, dünyânın birçok ülkesindeki
üniversitelerde, dersler ve konferanslar verir.
Mevlâna‟yı mürĢidi olarak gören, Türkiye‟yi ve insanımızı çok seven, Prof. Dr.
Eva, Müslüman olduktan sonra Havva adını alır.
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Havva Hanım, 24 Temmuz 1999‟da vefât eder. Eva de Vitray-Meyerovitch‟in,
telif ve tercüme olarak, kırk kadar eseri vardır.
Hıristiyanlık‟taki 3 Tanrı Kavramı
Eva De Vitray-Meyerovitch, Hıristiyanlık‟taki 3 tanrı kavramına, bir türlü akıl
erdiremez
Eva, Batı‟yı ve insanları pozitivizmin pençesinden kurtarmak için, modern
insanın ve kendisinin, içine düĢtüğü krizlere, teolojik açıdan çözümler aramaya baĢlar.
Bu yüzden hayâtının büyük bir kısmını, kilisede ve râhiplerle birlikte geçirir.
Eva, Hıristiyanlık‟taki 3 tanrı kavramına bir türlü akıl erdiremez. Birçok saygın
teologlarla tartıĢmalara girse bile, bu konularda ruh ve aklını tatmin edecek bir cevap
alamaz. Ancak bir noktada ümitli olmaktadır324. Kendi kendine:
“Allah‟a duâ et de sorularını gidersin.325“ diyordu.
Arayan Aradığını Bulur
Felsefe doktorasıyla tereddütleri iyice artan Eva, papaz ve konsüllerin aldığı
kararlara uymak zorunda olmasından dolayı, duyduğu büyük bir rahatsızlıkla, bir
arayıĢ içerisine girer. Eva, bir insanın her istediği için, „aramakla bulunamayacağını”
bildiği hâlde, isteklerine kavuĢanların „ancak arayanların olduğunu‟ da biliyordu. ĠĢte
o, bu yüzden arayıĢına devam etti.
Nihâyet o, papanın yanılmazlığı, teslis, aforoz, azizlerin mâsûmiyetleri,
doğmalarla ve sırlarla örülü bir din anlayıĢı, Ġncil‟in yüzlerce çeĢidinin oluĢu, günah
çıkarma, kilise vergisi, Ġncil‟in akıl ve bilimle olan tezatları gibi, birçok konuları tek tek
sorgulamaya baĢlar. Sonunda vardığı sonucu açıklar:
“Hıristiyanlık Ġslâm‟dan üstün bir din değildir.326“

324
Anonim, Prof.Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch, Alındığı elektronik adres:
http://www.tulipandrose.net/turkce/dinfeneri/Eve_De_Vitray_Meyerovich.htm , En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
325
AltıntaĢ, R., Prof.Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch, Duanın Ruhu, çev. Cemal Aydın, ġule Yay., 4. bsk., Ġstanbul 2004, s. 911.
326
Anonim, Prof.Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch : Mevlana Ġle Gelen Hidayet, Alındığı elektronik adres:
http://www.tulipandrose.net/wp/2011/02/12/prof-dr-eva-de-vitray-meyerovitch-mevlana-ile-gelen-hidayet/, En son eriĢim târihi:
18.03.2011.
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De Vitray-Meyerovitch Ve Mevlânâ
De Vitray-Meyerovitch Mevlânâ‟yı Tanıyor…
Derken kader onu Dr. Muhammed İkbal‟in, “Ġslâm‟da Dinî DüĢüncenin
Yeniden ĠnĢâsı” isimli eseri ile karĢılaĢtırır. Bu an, sanki tüm sorularına bir anda cevap
bulduğunu, zannedercesine sevinir.
Bu eser ona bir kılavuzluk görevi yapar. Nihâyet Mevlânâ‟yı tanır. Çünkü
Mevlânâ da Ġkbal‟e mürĢitlik ve rehberlik etmiĢtir. Her ikisi de aynı Ġslâm Kültürü‟nün
âĢığıdır.
Bu noktada bu yeni geliĢmelere iliĢkin olarak:
“Benim için Ġslâm‟ı keĢfetmek, kaybedilenleri yeniden bulmak, ayrı
düĢtüklerime kavuĢmak gibi bir Ģeydir.327“ diyen Eva Hanım, Muhammed Ġkbal‟in
eserinde adı ve Ģiirleri sık sık geçen, Mevlâna‟dan çok etkilenir.
De Vitray-Meyerovitch‟in Esrarengiz Rüyâsı
Eva, Ġslâm‟a adım adım yaklaĢtığının farkındadır. Fakat, katı olan
Katoliklik‟ten gelen, Eva‟nın Müslüman olmaya karar vermesi, yani Müslümanlığını
açıklaması, kolay bir Ģey değildir.
Çünkü o Anglikan bir büyükanne tarafından, Katolik mezhebinde
yetiĢtirilmiĢtir. Kocası Yahûdi olup iĢi kolay değildir. Bu yüzden o sürekli bir Ģekilde
ıssız ve sessiz gecelerde, gönlünü ve ellerini açarak, Allah‟a (CC) yönelir, kendisine
bir çıkıĢ yolu ve gerçeği göstermesini ister.
Derken bir gün rüyâsında mezara gömüldüğünü, mezar taĢında isminin Arapça
ve Farsça olarak, Havva Ģeklinde yazıldığını görür. Uyandığı zaman kendisine Ģöyle
denildiğini hatırlar:
“Bak, sen bir iĢâret istedin, iĢte senin iĢâretin! Sen Müslüman bir hanım olarak
gömüleceksin!328“
Artık o, kararını vermiĢtir. Müslüman olur.

327
Anonim, Eva de vitray-meyerovitch (Havva Hanımefendi), Alındığı elektronik adres, http://frfr.facebook.com/pages/Eva-de-vitray-meyerovitch-Havva-Han%C4%B1mefendi/109845055757936, En son eriĢim târihi:
18.03.2011.
328
Anonim, Hz. Pir'in Gölgesinde..., Alındığı elektronik adres: http://www.semazen.net/news_detail.php?id=905, En
son eriĢim târihi: 18.03.2011.
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İstanbul‟daki Mezar Taşı
Zaman geçer. Eva bu rüyâyı unutur. Fakat yeni hayâtında Ġslâm‟ı esaslı bir
Ģekilde öğrenmeye ve öğrendiklerini yaĢamaya devam eder. On beĢ sene sonra
Ġstanbul‟a gelir.
Ġstanbul‟da, birkaç yıl önce Unesco‟nun oluruyla semâ yapmaları için Paris
Ģehir tiyatrosuna gelen, semâzenlerden birisiyle karĢılaĢır329. Semâzen ona:
“Mâdem Mevlâna ile bu kadar çok ilgileniyorsun, Ģimdi müze durumundaki eski
bir Mevlevî tekkesinde yürüttüğüm çalıĢmaları gelip bir görseniz!330“ der.
Eva Hanım, bu Mevlevî tekkesinin mezarları arasında dolaĢırken, gözü bir
mezar taĢına iliĢir. Bu rüyâsında gördüğü kendi mezar taĢının aynısıdır. Mevlevî olan
mihmandarına:
“Üzerinde Havva yazan bu garip mezar taĢı da ne?” diye sorar. Mihmandar
bunun, “bir kadına âit mezar taĢı olduğunu ve mezarlıktaki çalıĢmalarında, hayatta
iken Mevlevî derviĢi olan ve buraya gömülmek isteyen kadınların Ģu anda üzerleri
toprakla dolmuĢ olan boĢ mezarlarını gün yüzüne çıkarmaya çalıĢtığını331“ ekler. Yâni,
„boĢ mezar yeridir buralar‟ der.
Sonuç olarak Eva, bu boĢ mezar taĢında gördüğü, Havva isminin kendi ismi
olduğuna karar verir.
Meyerovitch Hac‟ca Gidiyor
Eva‟nın karĢılaĢtığı olağanüstü olaylar bitmez. Hac‟ca gidebilmek için, Ezher
Üniversitesi‟nden Müslüman olduğuna dâir bir belge almak için Mısır‟a gider.
Üniversite yetkilisi kendisine:
“Müslüman olduktan sonra hangi adı aldınız?” diye sorar. O da henüz bir
Müslüman adının olmadığını söyler. Yetkili mutlaka, bir Müslüman isminin olması
gerektiğini, söyler. Ne yapacağını bilemediği bir anda üniversite yetkilisi kendisine:
“Eva Kur‟an‟da Havva olarak geçen bir kelime!332“ der.

329
Anonim, Eva'dan Havva'ya (meyerovitch'in Hayatı), Alındığı elektronik adres:
http://www.pozitifhaberler.com/haber/7071/eva-dan-havva-ya-meyerovitch-in-hayati--haberi.html, En son eriĢim târihi:
18.03.2011.
330
Aydın, C., Eva De Vitray, Ġslam‟ın Güler Yüzü, çeviri, Ġstanbul: ġule Yayınları, 2003.
331
Anonim, Mevlânâ'sına kavuĢan Parisli Mevlevî: Eva Hanım, Alındığı elektronik adres, http://www.hiziracil.tr.gg/Eva-de-Vitray_Meyerovitch.htm, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
332
Anonim, Meyerovitch, Mevlana'nın yakınına defnedildi, Alındığı elektronik adres,
http://www.timeturk.com/tr/2008/12/17/meyerovitch-mevlana-nin-yakinina-defnedildi.html, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
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Böylece Eva, yeni Ģekliyle Havva‟ya dönüĢür. Bu isim, zâten onun rüyâsında
gördüğü, mezar taĢının üzerindeki kendi ismidir.
Yeni adıyla Havva Hanım, Allah‟ın (CC) bu sayısız nîmetleri karĢısında,
Ģükretmekten baĢka bir Ģey yapamaz.
Sonuç olarak Havva Hanım, Muhammed Ġkbal‟in eserinde ismini gördüğü,
Mevlânâ‟nın ulvî mesajıyla, 1964 yılında Ġslâm‟la müĢerref olur333.
Havva Hanım Ebedî Mevlânâ Hayrânı Oluyor
Nasıl Müslüman olduğunu soran çevresindeki insanlara Havva Hanım hep:
“Hiç insan Mevlâna‟yı okuduktan sonra Müslüman olmaz mı?” diyerek
Mevlâna‟nın büyüklüğüne iĢâret eder. Ona göre Mevlânâ en büyük Müslüman
psikiyatristtir.
Müslüman olduktan sonra Eva Hanım, Mevlânâ ve M. Ġkbal‟in bütün eserlerini
Fransızca‟ya çevirir. O, Fransa‟daki çalıĢmalarıyla birçok kimsenin Ġslâm‟ı seçmesine
sebep olur.
Prof. Dr. Havva Hanım‟ın, 26 Mayıs 1998‟de Konya‟da düzenlenen
sempozyumda yaptığı, “Mevlana ve Psikoloji” konulu konuĢmasının sonunda:
“Benim gibi yaĢlı bünyesi, hasta kalbiyle kilometreler katetmek bile, Hz.
Mevlana‟nın huzûrunda yorgunluk değil, mutluluk verir.”
“Onun mâneviyatının gölgesinde Kıyâmet‟e kadar kalabilmek için beni
Konya‟ya gömün!” diye vasiyet etmiĢtir.
Havva Hanım, 24 Temmuz 1999 târihinde vefât etmiĢtir. Onun bu isteği 10 yıl
sonra gerçekleĢmiĢtir334335.
Yapılan görüĢmeler sonucunda, nihâyet âilesi ikna edilen, Havva Hanım‟ın nâĢı
17 Aralık 2008 ÇarĢamba günü Konya‟ya defnedilmiĢtir336.
Eva Hanım‟ın, yolunu aydınlatan Muhammed Ġkbal ve onun mürĢidi olan
Mevlâna kimdir?
333
Anonim, Meyerovitch, Mevlana'nın yakınına defnedildi, Alındığı elektronik adres,
http://www.timeturk.com/tr/2008/12/17/meyerovitch-mevlana-nin-yakinina-defnedildi.html, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
334
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=4429
335
Anonim, Meyerovitch, Mevlana'nın yakınına defnedildi, Alındığı elektronik adres,
http://www.timeturk.com/tr/2008/12/17/meyerovitch-mevlana-nin-yakinina-defnedildi.html, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
336
http://www.lpghaber.com/Eva-De-Vitray---Meyerovitch-in-Mezari-Paris-ten-Konya-ya-Tasiniyor--haberi137683.html, http://www.hakimiyet.com/haber/7863/Eva_de_vitray-meyerovitchin_mezari_paristen_konyaya_tasiniyor.html,
http://www.tumgazeteler.com/?a=4435645
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Muhammed İkbal
Muhammed Ġkbal, 1873‟te Pakistan‟ın Pencap eyâletine bağlı, Siyalkut
kentinde doğmuĢtur. O mutasavvıf bir anne ve babanın oğludur.
Ġlk eğitimini Kur‟an üzerine alan Muhammed Ġkbal, Kur‟an eğitimini
medresede tamamladıktan sonra, Arapça ve Farsça hocasının yönlendirmesiyle, Ġslâm
edebiyâtına merak sarmıĢtır.
Lahor‟da yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, Doğu Dilleri Fakültesi‟ne
hoca olarak tâyin olmuĢtur. Ġlk Ģiirleri bu yıllarda yayınlanmaya baĢlamıĢtır.
1905‟de Londra‟daki Chambrich Üniversitesi‟nin felsefe ve iktisat bölümünden
mezun olan Ġkbal, Londra‟da üç sene kadar kalmıĢtır.
İkbal, burada Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi‟nde hocalık yaparken, bilhassâ
Londra‟da ilgi görmesine sebep olacak çeĢitli Ġslâmî konularda, bir dizi konferans
vermiĢtir.
Londra‟da kaldığı müddet zarfında hukuk tahsili yapan Ġkbal, savcılık
diplomasını aldıktan sonra, Almanya‟ya giderek Münih Üniversitesi‟nde, felsefe
dalında doktora yapmıĢtır.
1908 yılında Hindistan‟a döndüğü zaman, yazı ve Ģiirlerine hayranlık duyanlar
tarafından, büyük bir coĢkuyla karĢılanmıĢtır.
Muhammed Ġkbal ülkesinin siyâsetine katılmıĢ ve halkını bu konularda
yönlendirmiĢtir. Onun bu konudaki düĢüncesi:
“Siyâset; çalıĢmak, izzet ve Ģerefe dâvet etmektir.” Ģeklindedir. Onun,
Müslüman Hintli mücâhitler adıyla, yazdığı Ģiirleri, Hindistan‟daki Müslümanların
hareketlenerek, Ġngiliz sömürüsüne baĢkaldırmalarında ve Pakistan‟ın kuruluĢunda
büyük tesirleri olmuĢtur. Bu yönüyle Ġkbal, Hindistan ve Pakistan‟ın M. Akif Ersoy‟u
olmuĢtur337.
1926‟da Pencap eyâletinden Hukuk Komisyonu‟na seçilen, Ġkbal 1930‟da,
Pakistan devletinin kuruluĢu konusunda kendisine has görüĢüyle insanların huzûruna
çıkmıĢ, Hindistan‟ın bölünmesinin, din, ırk ve dil esâsına göre taksimini öngörmüĢtür.
Daha sonra 1932‟de, Londra‟da anayasa hazırlamak için oluĢturulan ve çok
uzun münâkaĢalara sahne olan, kongreye katılan Ġkbal, o sırada Ģiddetli ve uzun

337
Anonim, Muhammed Ġkbal kimdir?
http://www.dindersiforum.com/showthread.php?tid=371,
http://www.baktabul.com/dusunurler/19761-muhammed-ikbal-18731938-kimdir-muhammed-ikbal-hayati-biyografisi.html,
http://www.hurakademya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=82
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sürecek bir hastalığa yakalanmıĢ, uzun süren bu hastalıktan sonra, 21 Nisan 1938
târihinde vefât etmiĢtir338.
Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî
Mevlânâ‟nın asıl adı, Muhammed Celâleddin‟dir. Mevlâna ve Rûmî, kendisine
sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz mânasına gelen Mevlânâ ismi ona, Konya‟da
ders okutmaya baĢladığı sırada verilmiĢtir.
Bu isim ġems-i Tebrizî ve Sultan Veled‟den îtibâren Mevlânâ‟yı sevenlerce
kullanılmıĢ; âdetâ adı yerine sembol olmuĢtur339.
Mevlânâ, 30 Eylül 1207 yılında, bugünkü Afganistan‟da bulunan, eski büyük
Türk kültür beldesi, Belh Ģehrinde doğmuĢtur; Türk olup asîl bir âileye mensup olan,
Mevlânâ‟nın annesi, Belh Emîri Rükneddin‟in kızı, Mümine Hatun; babaannesi,
Harezmşahlar hanedânından Türk prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan‟dır.
Mevlâna‟nın Doğum târihi ise, (6 Rebiu‟l Evvel, 604) 30 Eylül 1207‟dır. Bâzı
araĢtırmacıların tespitine göre, O‟nun doğum târihi 1182‟dir.
Babası, Sultânü‟l-Ulemâ ünvânı ile tanınmıĢ, Muhammed Bahâeddin Veled;
büyükbabası Ahmet Hatibî oğlu Hüseyin Hatibî‟dir. Sultânü‟l-Ulemâ Bahaeddin
Veled, bâzı siyâsî olaylar ve yaklaĢmakta olan Moğol istilâsı yüzünden, Belh‟den
ayrılmak zorunda kalmıĢtır.
Sultânü‟l-Ulemâ‟nın ilk durağı NiĢâbur olmuĢ, burada tanınmıĢ mutasavvıf
Ferîdüddin Attar ile karĢılaĢmıĢlardır. Mevlâna burada, küçük yaĢına rağmen,
Ferîdüddin Attar‟ın ilgisini çekmiĢ ve takdirlerini kazanmıĢtır.
Sultânü‟l Ulemâ NiĢâbur‟dan Bağdat‟a ve daha sonra Kûfe yoluyla, Kâ‟be‟ye
hareket etmiĢtir. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüĢte ġam‟a uğramıĢ,
ġam‟dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yoluyla, Karaman‟a gelip
orada, SubaĢı Emir Mûsâ‟nın yaptırdıkları, medreseye yerleĢmiĢlerdir.

338
Anonim, Muhammed Ġkbal kimdir? http://www.cep-x.com/biyografiler/239363-muhammed-ikbal-kimdirhakkinda.html

Rûmî, Anadolu demektir. Mevlâna‟nın, Rûmî diye tanınması, geçmiĢ yüzyillarda Diyâri Rum denilen Anadolu
ülkesinin vilâyeti olan Konya‟da uzun müddet oturması, ömrünün büyük bir kısmının orada geçmesi ve türbesinin orada
olmasındandır.
339
Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi hakkında ansiklopedik bilgi, Alındığı elektronik adres,
http://www.turkcebilgi.com/mevlana_muhammed_celaleddin-i_rumi/ansiklopedi, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
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1222 yılında Karaman‟a gelen Sultânü‟l-Ulemâ ve âilesi, burada 7 yıl
kalmıĢlardır. Mevlâna 1225 yılında ġerefeddin Lala‟nın kızı Gevher Hâtun ile
Karaman‟da evlenmiĢ, bu evlilikten, Mevlâna‟nın Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi
adlı, iki oğlu olmuĢtur.
Yıllar sonra Gevher Hâtun‟u kaybeden Mevlâna, bir çocuklu dul olan, Kerrâ
Hâtun ile ikinci evliliğini yapmıĢtır. Mevlâna‟nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve
Emir Âlim Çelebi adlı iki oğluyla, Melîke Hâtun adlı, bir kızı dünyâya gelmiĢtir.
Bu yıllarda Anadolu‟nun büyük bir kısmı, baĢ Ģehri Konya olan, Selçuklu
Devleti‟nin egemenliği altında idi. O sırada hükümdarı Alâeddin Keykubâd olan,
Selçuklu Devleti, en parlak devrini yaĢıyordu.
Alâeddin Keykubâd, Sultânü‟l-Ulemâ Bahaeddin Vele-d‟i Karaman‟dan
Konya‟ya dâvet etmiĢ ve Konya‟ya yerleĢmesini istemiĢtir.
Sultanın dâvetini kabul eden Bahaeddin Veled 3 Mayıs 1228 yılında, âilesi ve
dostları ile Konya‟ya gelmiĢlerdir. Sultan Alâeddin kendilerini muhteĢem bir törenle
karĢılamıĢ ve Altunapa (Ġplikçi) Medresesi‟ni ikâmetlerine tahsis etmiĢtir.
Sultânü‟l-Ulemâ, 12 Ocak 1231 yılında Konya‟da vefât etmiĢtir. Sultânü‟lUlemâ ölünce, talebeleri ve müridleri Mevlâna‟nın çevresinde toplanmıĢlar,
Mevlâna‟yı babasının tek vârisi olarak görmüĢlerdir. Gerçekten de Mevlâna büyük bir
ilim ve din bilgini olmuĢ, Ġplikçi Medresesi‟nde vaazlar vermeye baĢlamıĢtır.
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında ġems-i Tebrizî ile karĢılaĢmıĢ, ancak
berâberlikleri uzun sürmemiĢ ġems âniden ölmüĢtür. Hayâtını “Hamdım, piĢtim,
yandım” sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü vefât etmiĢtir.
Mevlâna ölüm gününü, yeniden doğuĢ günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü
zaman sevdiğine yâni Allah‟ına (CC) kavuĢacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe,
düğün günü veyâ gelin gecesi mânasına gelen, „ġeb-i Arûz‟ diyordu ve dostlarına
ölümünün ardından, „ah-ah, vah-vah edip ağlamayın‟ diyerek vasiyet etmiĢtir.
En önemli eserleri, Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr, Mektubât, Fîhi Mâ Fih, Mecâlis-i
Seb‟â‟dır340.
Mevlâna‟nın yetiĢmesinde Şems-i Tebrizî‟nin büyük etkisi vardır.
340
Anonim, Hz. Mevlana Kimdir, Hz. Mevlana Hayatı, Hz. Mevlana Biyografisi, http://www.baktabul.com/allah-dostlarievliyalar-ve-alimler/4039-hz-mevlana-kimdir-hz-mevlana-hayati-hz-mevlana-biyografisi.html
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Şems-i Tebrizî
Asıl ismi Mevlâna Muhammed olan Şems-i Tebrizî, 1185 yılında Tebriz„de
dünyâya gelmiĢtir. Melik Dad oğlu Ali‟nin oğludur341.
Mevlâna Muhammed, küçük yaĢlarda bile, çok hevesli olduğu mânevî ilimleri
öğrenmek için, diyar diyar gezmiĢtir. Bu gezginliğinden dolayı kendisine, „ġemseddin
Perende-Uçan ġemseddin‟ denilmiĢ ayrıca, Tebriz‟de tarikat pîrleri ve hakîkat erleri
ona, Kâmil-i Tebrizî adını vermiĢlerdir
ġemseddin-i Tebrizî, devamlı bir arayıĢ içerisinde olmuĢ, mânevî bir iĢâret
üzerine Mevlâna„yı arayıp bulmuĢtur.
Dünyâ‟ya, kılık ve kıyâfete önem vermeyen Şems, Mevlâna ile üç-üç buçuk yıl
süren berâberliği neticesinde, onun hayâtında yeni ufukların açılmasına sebep olmuĢ,
Mevlâna„yı ilahî aĢkın potasında eriterek, kâmil bir Hak âĢığı yapmaya muvaffak
olmuĢtur.
ġems-i Tebrizî ġam‟a döndüğünde, Mevlâna Celâleddin için, onun yokluğu,
dayanılmaz bir hâl almıĢtır342.

341
ġems-i Tebrizi hakkında ansiklopedik bilgi, Alındığı elektronik posta adresi: http://www.turkcebilgi.com/Ģemsi_tebrizi/ansiklopedi, En son eriĢim târihi: 18.03.2009.
342
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eems-i_Tebrizi, Vikipedi, özgür ansiklopedi,
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ELĠSA
Giriş
Ġnsanoğlu bir çeĢit değil ki… Herkesin değiĢik değiĢik zevkleri, merakları
vardır. Ġtalyan kız Elisa, „gerçeğin‟ peĢine düĢer, “Gerçek nedir?” sorusunun izini
sürmeye baĢlar…343
Ġtalya‟nın Katolika Ģehrinde doğan Elisa, felsefeye merak sarmıĢ, üniversitede
öğrencilik yıllarında, bu konuda, enteresan olaylarla karĢılaĢmıĢtır.
Derken gördüğü ilginç bir rüyâ sonrasında Elisa, Ġslâm dinine girer, Rahme
adını alır. Elisa Ģimdi daha mutludur; çünkü annesi de Müslüman olmuĢtur.
Elisa‟nın Felsefe Merâkı
Elisa‟nın lise son sınıfa kadar dinlere karĢı pek fazla ilgisi yoktur. O, lise son
sınıfa geldiğinde, düĢünce akımlarıyla ve dinlerle ilgilenmeye baĢlar.
“Felsefeye olan bu ilgim nedeniyle Verona Üniversite‟sine kaydolarak felsefe
okumaya ve gerçeği araĢtırmaya baĢladım.344“ diyor, Elisa…
Elisa İncili Okuyor
Elisa, ilk önce felsefe târihini oluĢturan, düĢünce akım-ları üzerine yoğun bir
Ģekilde araĢtırmaya giriĢir. Daha sonra ise, İncili okumaya baĢlar. Bu arada haftada 2-3
gün, kiliseye giderek, papazların vaazlarına dinler.
Elisa diyor ki:
“Ġncil bana, felsefe târihindeki düĢünce akımlarından çok daha etkili geldi ve
iyi bir Hıristiyan olmaya karar verdim.345“
343
Anonim, Ġtalyan Elisa hanımın hayat hikayesi..., Gerçek Hayat Dergisi, Alındığı elektronik adres,
http://www.mumine.com/konu-disi-basliklar/21701-italyan-elisa-hanimin-hayat-hikayesi.html, En son eriĢim târihi: 16.03.2011.
344
Özköse, A., Ağlatan soru Müslüman yaptı, Alındığı elektronik adres, http://www.nevsehir.web.tr/50forum/yasama-dair/aglatan-soru-musluman-yapti-t19465.html, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
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Elisa, Ġncil‟de kendisini neyin etkilediğine iliĢkin olarak, Ģöyle devam ediyor:
“Ġncil‟de beni en çok etkileyen bölümler Hz. Meryem ve Dâvut Peygamber‟in
kıssalarının olduğu bölümlerdi. Ayrıca, Allah‟ın var olduğuna dâir delillerden de çok
etkileniyordum.”
“O dönem Ġncil‟e gerçekten inanıyordum ve Ġncil okumak bana huzur
veriyordu.346“
Elisa‟nın İslâm‟a İlgisi Artıyor
Elisa, Müslüman olmadan önce, Ġslâm‟la ilgilisini ise Ģu sözlerle ifâde ediyor:
“Üniversite ikinci sınıfta iken dinler târihi dersimize Ġslâm ülkelerinin
birçoğunu gezen bir hocamız giriyordu.”
“Hocamız hiçbir dine inanmıyordu ama bize gezdiği ülkelerdeki gözlemlerini
anlatıyordu.”
“Ġslâm ülkelerini ziyâret ettiğinde iki Ģey hocamızı çok etkilermiĢ…” diye
anlatan Elisa, Ģöyle devam ediyor, sözlerine:
“Ġlki ezan sesi, diğeri de Ramazan Ayı‟nda birçok insanın aynı anda oruç
tutması…”
“Ezan sesi hocamıza büyük bir heyecan veriyormuĢ ve ezan sesini duymaya
baĢladığı andan îtibâren kalbinin huzur bulduğunu hissediyormuĢ…”
Batı‟da İslâm‟ı Karalama Gayretleri
Elisa‟nın, Ġslâm‟la ilgili, duyduğu ilk olumlu bilgiler, ancak bu kadardı.
Bununla birlikte Elisa, sürekli olarak, Ġtalyan basınının Ġslâm hakkında yaptığı olumsuz
haberleri, her gün tâkip ediyor ve duyuyordu.
Bunlar arasında Ġtalyan basınının, Ġslâm‟ın kadınları ezen bir terör ve cehâlet
dini olarak, göstermeye çalıĢması, ayrıca dikkatini çekiyordu.
Ġslâm konusunda bu olumsuz propagandanın dozu, Avrupa‟da kezâ Ġtalya‟da
oldukça fazladır:
Ġtalyanların geneli Müslümanlardan korkarlar. Bunun nedeni, televizyon ve
gazetelerdir. Ġtalyan basını, sürekli olarak, Ġslâm‟ı kötü göstermeye çalıĢmaktadır.

345
Özköse, A., Papaz ağlatan soru Müslüman yaptı, Alındığı elektronik adres, http://forum.shiftdelete.net/dinkulturu-ve-ahlak-bilgisi/172987-papaz-aglatan-soru-musluman-yapti.html, En son eriĢim târihi: 18.03.2011.
346
Rumeysa, Ġtalyan Kız Elisa`nın Ġslam`a giriĢ öyküsü, Alındığı elektronik adres,
http://www.islamisohbete.gen.tr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43, En son EriĢim Târihi: 18.03.2011.
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Ġtalya‟da Ġslâm‟a her tülü saldırı serbesttir fakat Yahûdilik‟le ilgili, olumsuz bir
haber yaptığınızda, hemen cezâlandırılırsınız.
Basının Ġslâm‟a yönelik yoğun saldırılarına rağmen, özellikle Ġtalyan Gençleri
arasında, Ġslâm gün geçtikçe daha da yayılmaktadır.
Kur‟an‟daki Gerçekler
Elisa Kur‟an‟ı daha gerçekçi buluyor…
Bir gün okuldaki bir hocası Elisa‟dan, Mûsevilik hakkında, bir ödev
hazırlamasını ister. Elisa:
“Bu ödevi hazırlarken annemin kütüphânesindeki Kur‟an dikkatimi çekti.
Kur‟an‟ın Mûsevilik‟ten nasıl bahsettiğini merak ettim ve ödevimi hazırlarken
Kur‟an‟dan da yararlanabileceğimi düĢündüm.”
“Kur‟an‟dan birkaç bölüm okudum ve Kur‟an bana ilginç gelmeye baĢladı.”
“Kur‟an‟ı ilk okuduğumda bâzı bölümlerinin Ġncil‟e çok benzediğini fark
ettim.”
“Fakat Kur‟an‟ın insan ve hayat hakkındaki tespitleri bana Ġncil‟den daha
gerçekçi geldi. Kur‟an‟daki Kıyâmet hakkındaki âyetler de beni çok etkiledi.” diyor.
Bunlar, Elisa‟nın Ġslâm‟a ilk ilgisiydi.
Elisa Müslümanlar‟la Tanışıyor
Günler günleri tâkip etti. Bir gün Ġtalya‟da Mısırlı bir âileyle tanıĢan, Elisa
Müslümanlar‟la düĢüp kalkmaya baĢlar. Diyor ki:
“Mısırlı Meryem isminde bir arkadaĢım vardı. Meryem‟i çok seviyordum ve
Meryem‟in babası Ġmad da zaman zaman bize Ġslâm‟dan bahsediyordu.”
“Meryem‟in babasının Ġslâm hakkında anlattıkları beni çok etkiliyordu. Ayrıca,
Meryem‟in evindeki huzurlu ortamı da seviyordum.”
“Meryem‟in âilesini gözlemleyip babasının Ġslâm hakkında söylediklerini
dinledikten sonra Ġslâm hakkında güzel duygular hissetmeye baĢladım.”
Elisa‟nın, Meryem‟in babasından Ġslâm hakkında duydukları, çok hoĢuna
gidiyordu. Meryem‟in babası özellikle ahlâk üzerinde çok duruyordu.
O insanın hayâtında, doğruların ve yanlıĢların olabileceğini söylemektedir.
Bununla berâber o, Ġslâm‟ın insanlara sunduğu ahlâkî kuralların tamâmının, doğruları
temsil ettiğini söyleyen İmad ayrıca, insanın ahlâkını arttırdığı sürece, iyi bir insan
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olabileceğinden ve insanın, sürekli olarak, ahlâkını güzelleĢtirmesi gerektiğinden
bahsediyordu.
Elisa bu konuda diyor ki:
“Ayrıca Meryem‟in âilesindeki bütün fertlerin kiĢilikleri de beni çok etkiliyordu.
Karakterleri çok güçlüydü ve hayattan hiçbir Ģekilde korkmuyorlardı.”
“Bunun sebebi de Ġslâm‟a olan güvenleri ve Allah‟a olan îmanlarıydı.
Birbirlerine karĢı çok nâzik davranıyorlardı ve birbirlerine çok değer veriyorlardı.
Sürekli olarak Allah‟ı hatırlıyorlardı. Arabaya binecekleri zaman, yemeğe
baĢlayacakları zaman besmele çekiyorlardı.”
“Meryem‟in âilesi tanıdığım Ġtalyan âilelere göre çok daha güvenli bir âileydi.”
Ġtalyan âileler, genelde problemlidir ve âile içinde sürekli bir rekâbet vardır. Fakat
Meryem‟in âilesinde böyle bir rekâbet yoktu ve herkes birbirine yardımcı olmaya
çalıĢıyordu. Bu bana çok ilginç geldi.”
“Meryem‟in âilesi Ġtalya‟da göçmen olmaları nedeniyle birçok problem
yaĢıyordu. Her türlü soruna rağmen mutlu olmasını baĢarıyorlardı.”
“Ben de bu âileyle birlikteyken çok mutlu oluyordum. Bu dönemler Ġslâm‟a
sevgi duyuyordum.”
“Fakat hiçbir zaman Müslüman olacağım aklıma gelmezdi. Daha sonra
Meryem‟le câmiye gitmeye baĢladık. Câmide ġeyh Emin ile tanıĢtım.”
Elisa‟nın Kafası Karışıyor
ġeyh Emin‟in, yeni bir peygamber geldiğini fakat Hıristiyanlar‟ın bu yeni
peygambere îman etmediklerini, söylemesiyle kafası karıĢan Elisa, duygularını Ģöyle
dile getirmektedir:
“Zihnim iyice karıĢmıĢtı. Bu süreç benim için gerçekten çok zorlu bir süreçti.
Ne yapacağıma karar veremiyordum ve zihnimde Ġslâm ve Hıristiyanlık hakkında
birçok soru geziniyordu.”
“ġeyh Emin‟in anlattıkları çok mantıklı Ģeylerdi fakat Hıristiyanlığı terk etmek,
Hıristiyanlık hakkında Ģüpheye kapılmak beni son derece üzüyordu.”
“Ġlk olarak bir papaza gidip ġeyh Emin ile tanıĢtıktan sonra Hıristiyanlıkla
ilgili kendi kendime cevaplayamadığım soruları sordum.”
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Papaz ona bu konuları fazla karıĢtırmamasını, Ġsâ Mesih‟e inanmaya devam
ederse, mutlu olacağını söyler.
Elisa, bu papazdan baĢka, üç papazı daha ziyâret eder. Onlardan baĢta teslis
olmak üzere, Hıristiyanlık‟tan Ģüphe duymasına sebep olan, sorularını cevaplamalarını
ister.
Ziyâret ettiği üçüncü papaz sorularını dinledikten sonra, sessiz bir Ģekilde
ağlamaya baĢlar. Elisa, gerisini Ģöyle anlatıyor:
“Kendisine niye ağladığını sorduğumda cevap olarak:
“Ben de yıllardır teslis konusunda Ģüpheler taĢıyorum. Bu soruya bir türlü
cevap bulamadım. Bence doğru yoldasın, Ġslâm‟ı araĢtırmaya devam et!”
Elisa Mısır‟da
Elisa, Ġslâm‟ı daha yakından incelemek için, Mısır‟a gidiyor
Papaz bir noktada haklıydı. Çünkü teslis inancında, Katolikler Hz. Ġsâ‟nın hem
Tanrı olduğuna, hem de Tanrı‟nın oğlu olduğuna inanmaktadırlar.
Bu durum, akıl ve mantık açısından, mümkün olan bir durum değildi. Diğer
taraftan, Hıristiyanlar, Ġsâ Mesih‟in insanların günahlarına kefâret olması için,
öldüğüne inanmaktadırlar.
Dolayısıyla kafası iyice karıĢan Elisa, Ģöyle devam ediyor:
“Papazın bu cevâbı beni çok ĢaĢırttı ve son ziyâretimden sonra Allah‟ın tek
olduğuna kesin olarak inanmaya baĢladım.”
“Bu süreçte gerçeğin peĢine düĢtüm ve sabah akĢam Ġslâm hakkında kitaplar
okudum.”
“Kur‟an‟ı ve Ġncil‟i yanımdan ayırmıyordum, sürekli olarak Ġncil‟le Kur‟an
arasında kıyaslamalar yapıyordum.”
“Belli bir süre sonra Ġslâm‟ı daha iyi tanımak için bir Ġslâm ülkesine gitmeye
karar verdim.”
Elisa 2005 yıllarında, Mısır‟a yaptığı bir gezi sırasında, Ġslâm‟ı derinden
incelemeye karar verir.
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Enteresan Bir Rüyâ ve Kelime-i Şehâdet
Bir gün, Nil Kenârı‟nda gezerken ilk defâ ezan sesini duyan Elisa, diyor ki:
“Ezan‟da neler söylendiğini anlamıyordum fakat ezan sesi tıpkı üniversitedeki
dinler târihi hocamız gibi beni de çok etkilemiĢti. O an, içimden Allah‟a secde etmek
geldi ve bir câmiye giderek dakikalarca Allah‟a secde ettim.”
“Daha sonra otele dönüp ağlayarak Allah‟a bana doğru yolu göstermesi için
duâ ettim. Duâdan sonra uyumaya baĢladım ve ilginç bir rüyâ gördüm.”
“Rüyâmda çok kötü bir yerdeydim ve oradan kurtulmak istiyordum. Ne
yapacağımı bilmiyordum. Bir anda güzel bir yere geçtim. Bu güzel yerde bir ses bana:”
“Kıbleye yönelirsen huzûra kavuĢacaksın ve gerçeği bulacaksın “ dedi. Ben de
rüyâda kıbleyi aramaya baĢladım.”
“Kıbleyi ararken uyandım, bu rüyâyı gördükten sonra kesin olarak Müslüman
olmaya karar verdim ve bir câmiye gidip Kelime-i ġehâdet getirerek Müslüman
oldum.”
Müslüman olan Elisa Rahme adını alır.
Rahme‟nin Karşılaştığı Sorunlar
Rahme adını alan Elisa‟nın Müslüman olmasını özellikle babası kabullenemez,
bu yüzden babasıyla birçok sorun yaĢar.
Meselâ babası, baĢörtüsünden nefret ettiği için, Elisa bu yüzden, örtünmeye
baĢladığı ilk zamanlarda, eve ancak baĢörtüsünü çıkardıktan sonra girebiliyordu.
Fakat babası zamanla Müslüman olmasını kabullenmiĢtir. Hattâ bir müddet
sonra o da, onun Ġslâmî inancına ve baĢörtülü olmasına, son derece, saygı duymaya
baĢlamıĢtır.
Elisa‟nın Annesi Müslüman Oluyor
Elisa‟nın annesine gelince, Elisa Müslüman olduktan sonra, o da Ġslâm‟a ilgi
duymaya, Ġslâm hakkında araĢtırmalar yapmaya baĢlamıĢ, kısa bir zaman sonra da,
Ġslâm‟a girme kararı almıĢ, Müslüman olmuĢtur.
Bu noktada Elisa diyor ki:
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“Annemin Müslüman olmasına gerçekten çok sevindim, Ģimdi annemle birlikte
babamın Müslüman olmasını bekliyoruz. Babam da son zamanlarda Ġslâm‟la
ilgileniyor ve zamanının birçoğunu Kur‟an okuyarak geçiriyor.”
Avrupa‟daki Kadın Özgürlüğü
Ġslâm‟ın kadın hakkındaki getirdiklerini, Avrupa‟daki kadın özgürlüğüyle,
karĢılaĢtıran Elisa diyor ki:
“Ġslâm‟ın kadın anlayıĢı bana göre son derece nâzik ve kadını koruyan bir
yaklaĢımdır. Avrupa‟da kadın özgür gibi gözükür; fakat aslâ özgür değildir.”
“Erkekler kadınlara pek fazla değer vermezler ve kadınlara karĢı olması
gereken saygı ve nezâketi göstermezler. Ġslâm, kadının bütün yaĢamını koruma altına
alıyor. Babam 18 yaĢıma ulaĢtığımda bana:
„Artık sana bakmayacağım, kendine iĢ bul ve evden ayrıl!‟ demiĢti.”
“Ġtalya‟da hep böyledir. Fakat Müslüman âileler çocuklarına aslâ bu Ģekilde
davranmazlar. Meselâ, Meryem‟in anne ve babası maddî sorunlar yaĢamalarına
rağmen, çocuklarına çalıĢma zorunluluğu getirmiyorlardı.”
“Ġslâm‟a göre kadın evli değilse babası ona bakmak zorundadır; eğer evliyse bu
sefer de eĢi kadının geçimini sağlamakla sorumludur. Kadına karĢı bu denli güçlü bir
koruma ne Avrupa‟da ne de Amerika‟da var.”
Elisa‟nın Müslüman olduktan sonra kolayca örtünmesinde Meryem‟in babası
İmad‟ın sık sık:
„Ġslâm‟a göre bir kadının altın gibi değerli olduğunu ve altın kıymetinde olan
bir kadının mutlaka korunması gerektiğini söylemesi‟, etkili olmuĢtur.
“Ġmad‟ın bu sözü bana zamanla çok mantıklı geldi ve örtünmeye karar verdim.”
diyor, Rahme…
Rahme Kitap Yazıyor
Rahme Hanım, Müslüman olanların kitabını yazma kararını alıyor...
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Elisa-Rahme
Pakistanlı bir arkadaĢının, “Ġslâm‟a giriĢ hikâyelerini okuyan birçok insanın bu
hikâyelerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini, ayrıca doğuĢtan
Müslüman olan kiĢilerin de bu hikâyelerden büyük dersler aldıkları” Ģeklinde
söylediğinden bahseden Rahme diyor ki:
“Ben de bunun üzerine sonradan Müslüman olan 26 Ġtalyan‟la telefonla
röportajlar yaparak, onların hikâyelerini kitaplaĢtırdım. Avrupa‟da Ġslâm‟a olan yoğun
ilgi nedeniyle de kitabıma “Ġslâm‟ın DönüĢü” ismini verdim.”
“Kitabım Ġtalya‟da büyük ilgi gördü ve hattâ bâzı insanların Ġslâm‟a girmesine
vesile oldu. GörüĢtüklerim arasında özellikle 13 yaĢındaki Ġtalyan bir kızın daha çocuk
denilebilecek bir yaĢta Ġslâm‟a girmesi beni çok etkilemiĢti.”
Rahme hanım, bu Ġtalyan kızın nasıl Müslüman olduğunu merak eder ve
araĢtırır. Diyor ki
“Öğretmeni ona Ġslâm ve Ġslâm ülkeleri hakkında bir ödev vermiĢ… O da bu
ödevi hazırladığı sırada Ġslâm hakkında okuduğu yazılardan etkilenerek Müslüman
olmaya karar vermiĢ…”
“Kızın ismi Hatice‟ydi. Hatice 14 yaĢına geldiğinde de örtünmüĢ… Hatice ile
görüĢtüğümde çok güçlü bir karaktere sâhip olduğunu hissettim. Ona:
“Bu gücü nereden alıyorsun” diye sorduğumda bana:
“Ġslâm‟dan alıyorum, bağlı olduğum din bana büyük bir güç veriyor” diye
cevap verdi.”
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Rahme Hanım‟ın hayret ettiği bir husus da, Müslümanlar‟ın Ġslâm‟ı gereği gibi
yaĢamadıklarıdır. Kendi sözleriyle aktarmak gerekirse:
“Ġnsanların namaz kılmadıkları, örtünmedikleri, yalan konuĢtukları ve
sözlerinde durmadıkları hâlde, Müslüman olduklarını söylemeleri beni çok ĢaĢırtıyor.”
“Ġslâm ülkelerinden gelip Avrupa‟ya yerleĢen Müslümanlar, Batılılarla bir
arada yaĢayabilmek için Ġslâm‟ın birçok emrini yerine getirmiyorlar ve Ġslâm‟dan
utanırmıĢ gibi davranıyorlar.“
“Oysa bizler Müslüman olduğumuz için büyük bir özgüvene sâhip olmalıyız ve
Avrupalılar‟a, “En bilgili olan Allah‟tır ve yaratıcımız, insanlar gerçeğe bağlı kalarak
yaĢasınlar diye, Hz. Muhammed vâsıtasıyla Ġslâm‟ı gönderdi.”
“Bu nedenle en doğru olan emir ve kânunlar Ġslâm‟ın kânunlarıdır.”
diyebilmeliyiz.”
“Bir Müslüman ne olursa olsun Ġslâm‟ın emirleri ile ilgili doğruları
söylemekten aslâ korkmamalı!” diyor Rahme Hanım …
Basının olumsuz yayınlarına rağmen, bütün dünyâda olduğu gibi, Ġtalya‟a da
Ġslâm hızla yayılmaktadır. Meselâ Rahme Hanım:
“Benim doğduğum ilçe nüfusu az olan küçük bir yer; fakat sâdece bu ilçede son
2 yıl içinde 100 bayan ve 23 erkek Ġslâm‟a girdi.” diyor347.
Örnek İnsan Eksikliği
Rahme hanım, “Ġnsanların namaz kılmadıkları, örtünmedikleri, yalan
konuĢtukları ve sözlerinde durmadıkları hâlde Müslüman olduklarını söylemeleri beni
çok ĢaĢırtıyor.” Ģeklindeki tespitleri yabana atılır cinsten değildir.
Müslüman‟ım diyen bir insana aslında büyük bir görev düĢmektedir. Ben Ģunu
iddiâ ediyorum ki, Almanya‟ya iĢçi olarak giden iĢçilerimizle Almanya‟da çoğalan
Türkler ya da, nerede olursa olsun, yabanlarla karĢılaĢan Müslümanlar, Ġslâm‟ı gereği
gibi yaĢasalardı, bugün bütün dünyânın Müslüman olmak için can attıklarını
görecektiniz. Çünkü akıl, mantık ve bilimin sonuçları, 21. Yüzyıl‟ın bugünkü
insanlarının aradığı dinin, Ġslâm dini olduğunu gösteriyor…

347
Anonim, http://www.cevrimicihaber.com/haber-26129-Tek-Soruya-Musluman-Oldu,
http://www.ihvanforum.org/forum-roportajlari/68408-elisadan-rahmeye-musluman-olus-hikayesi/,
http://www.tumgazeteler.com/?a=4158782
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Bernard Shaw‟ın İslâm İçin Söyledikleri
1950 senesinde ölen Bernard Shaw bakınız ne diyor:
“Hayret verici bir canlılığa sâhip olduğu için, Muhammed (SAV)‟in, dinine
karĢı öteden beri yüksek bir hürmet beslerim. Bana öyle geliyor ki, dâimâ değiĢmekte
olan hayâtın değiĢik safhâlarında ve her devre uyacak bir görüntüsü olan yegâne
dindir.”
“Benim gibi, oldukça Ģöhret kazanmıĢ kimselerin gelecek hakkındaki
kanaatlerine önem vermek gerekir.” diyor… Bernard Shaw Ģöyle devam ediyor:
“Muhammed (SAV)‟in, bu harikulâde adamın hayâtını inceledim. O Ġsâ
aleyhtarı değil, bütün insanlığın kurtarıcısı olarak bilinmelidir.”
“Onun gibi bir adam, bugün dünyânın idâresini eline alsa, eminim ki, dünyâyı
hasretini çektiğimiz barıĢ ve saadete kavuĢturur.348“
Her insanın tabiatında “insanlık” kelimesi ile anlatılan güzel ahlâk karakteri
vardır. Bu güzel karakterler, eğitimle, örnek insanları görerek, onlarla iliĢki kurarak,
geliĢebilir.
“İnsanlık” kelimesi ile anlatılan güzel ahlâk, en son olarak, Ġslâm‟la
gönderilmiĢtir. Ġslâm‟ı gereği gibi yaĢayanları gören, her insanda, bu güzel huylar
canlanır.
Örnek insanlara, bu nedenle gerek vardır. Meselâ, Ģu söz size bu konuda bir
Ģeyler söylemiyor mu?
“Yalan söylemeyen bir insana kimse yalan söylemeye cesâret edemez. Herkesin
yalana cüreti böyle bir insanın bulunmaması yüzündendir.”
Rahme Hanım, Müslüman olmadan önce, Ġslâm‟la ilgili kabullenemediği,
Ġslâm‟ın erkeğe verdiği, 4 evlilik hakkında diyor ki:
“Ġslâm, bir erkeğin birden fazla evlilik yapmasına izin veriyor, fakat bunu bâzı
Ģartlara bağlıyor.”
“Ġslâm, birden fazla evlilik yapacak erkeklere eĢler arasında adâleti sağlama
Ģartını öne sürüyor; bu da bir erkek için yerine getirilmesi çok zor bir Ģart…”

348

Anonim, Zafer Dergisi, http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=405
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“Ben, gerçek anlamda Allah‟tan korkan bir erkeğin eĢler arasında adâleti
sağlayamama kaygısı taĢıyacağını, bundan dolayı da birden fazla evlilik
yapmayacağını düĢünüyorum.”
“Çünkü Ġslâm‟a göre eĢler arasında adâletsizlik yapmak büyük bir günah
olarak görülüyor.”
“Batı‟da bir kadın birçok erkekle, bir erkek de birçok kadınla birlikte olabilir.
Fakat Ġslâm, cinsel hayatı da evlilik vâsıtasıyla bir düzene sokuyor.”
Nitekim Allah (CC), “Eğer hanımlarınız arasında adâleti
getiremeyeceğinizden korkarsanız, sâdece bir tâne ile yetinin.” buyuruyor.

yerine

Ġslâmiyet her ne kadar 4 kadınla evlenmeye izin vermiĢ ise de, bir tek kadınla
evlenmeyi esas almıĢtır. Birden fazlasına izin, “ahlakî ve sosyal gereklilikler” hâlinde
verilmiĢtir.
Böyle durumlarda kadınlar arasında adâletin Ģart olduğu açıklanırken, “Ne
kadar isteseniz kadınlar arasında adâletli davranmaya güç yetiremezsiniz” denilerek
ruhsal yönelimlerde eĢit olarak davranmanın pek mümkün olmadığına iĢâret
edilmiĢtir349,350.

349
Nisâ Sûresi, âyet 129: “Âdil hareket etmeye ne kadar uğraĢsanız, kadınlar arasında eĢitlik yapamayacaksınız, bâri bir
tarafa kalben tamâmen meyletmeyin ki diğerini askıdaymıĢ gibi bırakmıĢ olmayasınız. ĠĢleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız
bilin ki Allah Ģüphesiz bağıĢlar ve merhâmet eder.”
350
Nisâ Sûresi, âyet 3: “Yetimler konusunda adâleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan
kadınlardan ikiĢer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu durumda adâleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yâhut
yeminlerinizin/sağ ellerinizin sâhip olduklarıyla yetinin. ĠĢte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.”
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YVONNE RĠDLEY
Giriş

Yvonne Ridley

Yvonne Ridley, uzun ve baĢarılı meslek hayâtı boyunca; Sunday Times, The
Observer, Daily Mirror, The Independent ve Sunday Express gibi, gazetelerde,
araĢtırmacı muhâbir, gazeteci ve kıdemli basın muhâbiri olarak çalıĢan, bir Ġngiliz
kadın gazetecidir. Bununla berâber, BBC, CNN ve ITN gibi, televizyon kanallarında,
Ortadoğu konulu programlarda, sunuculuk, yapımcılık ve yorumculuk gibi görevler
almıĢtır351.
Esir Düşen Bayan Gazeteci
Ġngiliz gazeteci Yvonne Ridley, Taliban‟a esir düĢüyor
2001 yılı Eylül‟ünde, ABD‟de kulelere yapılan, terörist saldırıdan sâdece on beĢ
gün sonra, muhâbir kimliğini gizleyip, Afganistan‟daki, baskıcı rejim altında yaĢanan,
hayâtı kaleme almak maksadıyla, 28 Eylül 2001 târihinde, bir kadın kıyâfeti olan mâvi
351
Özdemir, M.L Yvonne Ridley:'Ġslam Batıda büyüyen en büyük dindir', TĠMETURK, Alındığı elektronik posta
adresi, http://www.kadinlarforumu.com/threads/yvonne-ridley-%C4%B0slam-bat%C4%B1da-b%C3%BCy%C3%BCyen-enb%C3%BCy%C3%BCk-dindir.12705/, En son eriĢim târihi: 21.03.2011.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

264
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

renkli bir burkaya bürünmüĢ olarak, Afganistan‟a girmesi, Ġngiliz gazeteci Yvonne
Ridley‟in hayâtının en önemli dönüm noktasını oluĢturmuĢtur.
Ridley, Taliban tarafından yakalanmıĢ, on gün boyunca esir hayâtı yaĢayarak
sorgulanmıĢ, esâret esnâsında çok sıkıntı çekmiĢtir. Taliban kendisine hiçbir baskı
uygulamamıĢ olmasına rağmen, bu sıkıntı, kendi deyimiyle, kendi Ģahsından
kaynaklanmıĢtır.
Taliban‟ın Davranışı
Taliban esir düĢen, Yvonne Ridley‟e, iyi davranıyor…
Afganistan‟a, burka giyerek, girdiği için, yakalanmayacağını zanneden, Ridley,
bu konuda Ģöyle demektedir:
“Yakalandığım zamanda beni öldüreceklerini düĢün-düm. On gün çok korktum.
Onlara küfrettim, kaba davrandım, açlık grevine girdim. Onlara kolay bir esir
olmadığımı gösterdim. Öldüreceklerini düĢündüğüm için sâdece süreci hızlandırmak
istedim.”
“Ben ne kadar sert davrandıysam onlar bana o kadar merhâmetli davrandılar.
Bu müĢfikliği tuzak zannettim. Serbestsin dediklerinde onların saygıdeğer insanlar
olduğunu anladım352.”
Aynı konuda, Ridley‟e iliĢkin bir baĢka söyleĢide, yine benzer ifâdeleri vardır:
“Ġlk on gün kesinlikle korktum. Her gün bu son günüm diye uyanıyor, her akĢam
yarın öleceğim diye uyuyordum. Sonra aslında bana karĢı kibar ve saygılı olduklarını
fark ettim ve asıl silâhın insanların düĢünceleri üzerindeki baskı olduğunu anladım.”
“Çünkü asıl sorun benim önyargımdı. Sonunda beni serbest bırakıp, „Hadi git‟
dediklerinde, onların ne kadar hoĢ insanlar olduklarını düĢünüyordum.
Guantanamo‟da, Ebû Gureyb Cezâevi‟nde yaĢananları görünce, onları daha iyi
anladım353.”
Ridley‟in, serbest bırakılacağı haberi Ġngiltere‟de sevinç meydana getirmiĢtir. O
zaman geçilen haberde Ģöyle deniyor:

352
Zengin, S. H., 'Taliban yerine Ġsrâil‟in eline düĢseydim beni kesin öldürürlerdi', Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.porttakal.com/haber-taliban-yerine-israil-in-eline-dusseydim-beni-kesin-oldururlerdi-135183.html, En son eriĢim
târihi: 21.03.2011.
353
Anonim, Yvonne Ridley'le ropörtaj, http://www.bilgipasaji.com/forum/guncel-haberler-262/20676-yvonne-ridleyleroportaj.html
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“Sunday Express muhâbiri Yvonne Ridley‟in serbest bırakılacağı yolundaki
açıklaması, Ġngiltere‟de sevinç yarattı.”
“Taliban‟a yakın Afgan Ġslâm Ajansı‟nın (AIP) bu sabah yayımladığı açıklama,
Ġngiliz televizyonlarında birinci haber olarak veriliyor.354“
“Yvonne Ridley‟in annesi Joyce Ridley, SKY TV‟deki açıklamasında, haberi
büyük sevinçle karĢıladığını ve süreçte emeği geçen herkese teĢekkür ettiğini söyledi.”
“DıĢiĢleri Bakanlığı yetkililerinin, dün kendisini arayarak kızına bir paket
yollayabileceğini söylediklerini, bunun bile kendisini mutlu ettiğini belirten Joyce
Ridley,
„Ama
onun
serbest
bırakılması
haberi,
hiçbir
mutlulukla
karĢılaĢtırılamaz‟dedi355.”
CIA‟nın İsteği
CIA, Yvonne Ridley‟in Öldürülmesini ĠstiyormuĢ…
Fransız haftalık Le Figaro Magazine dergisine açıklamalarda bulunan Ġngiliz
Sunday Express gazetesi muhâbiri Ridley:
“Beni tutuklayanları canlarından bezdirmek için elimden gelen herĢeyi yapıyor
ve onlara karĢı Ģımarık Batılı oyununu oynuyordum.”
“Bütün bu davranıĢlarıma karĢılık Afganlar bana nezâketle ve saygıyla
muâmele ediyorlardı. Hattâ, bana Ģarap bile bulup getirme teklifinde bulundular!”
“Onların bu tutumuna karĢılık CIA, Afganistan‟a açılacak savaĢta dünyâ
kamuoyunun desteğini alabilmek için benim ölmemi istiyordu356.” diyor.
Yvonne Ridley‟e Yapılan Kur‟ân‟ı Teklifi
Yvonne Ridley serbest bırakılmasına karĢılık, Ġslâm Dini‟ni ve Kur‟an‟ı,
önyargısız bir Ģekilde inceliyor. Ridley diyor ki:
“Taliban üyelerine verdiğim söz nedeniyle Londra‟ya döndüğümde, Kur‟ân‟ı
Kerîm‟i okumaya baĢladım. Arkasındaki indeksten kadınla ilgili tüm bölümleri tespit
edip o bölümleri okudum.”

354
Orhan, H., Ünlü Ġngiliz Gazetecinin Ġslâm‟a Yolculuğu: Yvonne Ridley, Alındığı elektronik posta adresi,
http://kardeslereli.com/ISLAM-DUNYASI/Unlu-Ingiliz-gazetecinin-Isl%C3%A2m%E2%80%99a-yolculugu_-YVONNERIDLEY-384.htm, En son eriĢim târihi: 22.03.2011.
355
Anonim, Taliban Ġngiliz gazeteciyi serbest bırakacak, (aa), Alındığı elektronik posta adresi,
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/10/06/37447.asp, En son eriĢim târihi: 22.03.2011.
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Aydın,C., "Müslüman Olmak Ġstiyorum", Alındığı elektronik posta adresi:
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“Kadına ve âileye karĢı ne kadar merhâmetli olunması gerektiğiyle alâkalı
bölümler özellikle dikkatimi çekti. Okuduklarıma inanamadım.”
“Çünkü kadına yönelik Ģiddet ve aĢağılama iddiâlarına karĢı, Kurân kadın
eĢitliğini, onun mânevî kiĢiliğini tanıyordu. Eğitime çok önem veriyordu. Kadının evli
ya da bekâr olsun, eğitim için evin dıĢına çıkması ona bir görev olarak
sunuluyordu.357“
“Bu beni hayrete düĢürdü. Daha sonra kadının boĢanma hakkı, mülk edinme
hakkı, miras haklarına baktım, onları inceledim. Kur‟ân‟ın bu meseleleri 1400 yıl önce
açıklığa kavuĢturmuĢ olduğunu hayretle gördüm.358“
“17. yüzyılda Amerika ve Ġngiltere‟de kadınların elde etmeye çalıĢtıkları
hakların onlardan çok daha önce Müslüman hanımlara verilmiĢ olması, benim için
gerçekten çok değerli bir keĢifti359.”
Yvonne Ridley Müslüman Oluyor
Ridley, 30 ay süren uzun araĢtırma ve incelemelerden sonra, Müslüman
olmuĢtur. Zorlu ve sıkıntılı esir hayâtı, yaĢamının dönüm noktasını hazırlamıĢtır.
Ridley diyor ki:
“Beni alıkoyan kiĢilerle ağız kavgası yaptım, onlara küfrettim. Bana „kötü
kadın‟ diye isim taktılar. Ama Kur‟ân okuyacağıma ve Ġslâm‟ı inceleyeceğime söz
verirsem, beni serbest bırakacaklarını söylediler.”
“Ben de onlara söz verdim.”
“Dürüst olmak gerekirse, benim serbest kalmamdan onların mı yoksa benim mi
daha mutlu olduğundan emin değilim360.”
Ridley‟in bu kararında, Kuranı Kerim‟in kadın ve âileye yönelik bakıĢ açısı,
etkili olmuĢtur:

Orhan, H., YVONNE RIDLEY, Tesettürlü Ġngiliz gazeteci, Alındığı elektronik posta adresi,
http://halimcilingir.spaces.live.com/, En son eriĢim târihi: 22.03.2011.
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“Londra‟ya geri döndüğümde, Ġslâm‟ı inceleyeceğime dâir verdiğim sözü
tuttum. Ve keĢfettiğim Ģeyler beni büyüledi.”
“Kur‟an bölümleri arasında kadının nasıl dövüleceğine, kızların nasıl baskı
altında tutulacağına dâir Ģeyler okumayı bekliyordum. Ama tam tersine kadının
özgürleĢmesini teĢvik eden pasajlar okudum.”
“Taliban tarafından yakalanmamdan iki buçuk yıl sonra Allah‟ın hidâyetiyle
Ġslâm‟a dâhil oldum.”
“Dost ve akrabalarım arasında utanç, hayal kırıklığı yaĢayanların yanı sıra
cesâret verenleri de oldu361.”
Yvonne Ridley Bir Mücâhide Gibi Çalışıyor
Ridley bugün, kadın hakları savunuculuğunun yanında, savaĢ karĢıtı
görüĢleriyle de biliniyor. Küresel bir barıĢ eylemcisi olarak, dünyânın çeĢitli
bölgelerinde, kadın hakları ve terörle mücâdele konularında konferanslar veren,
Ridley, hâlen Ġslâmî basın kuruluĢlarında program yapımcısı, sunucu ve yorumcu
olarak, gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.
Ridley‟in, “Taliban‟ın Ellerinde” ve “Cennet‟e Bilet.” adlarında yayımlanmıĢ
iki kitabı vardır.
Yvonne Ridley Müslüman olduktan sonra, İslâm Channel adlı bir televizyon
kuruluĢunda siyâsî editör olarak görev yapmıĢ; ayrıca New York‟ta çıkan Muslims
Weekly gazetesinde köĢe yazarlığı; yüksek tırajlı gazetelerde Müslümanlarla ilgili
konularda düzenli yorumcu olarak gazetecilik mesleğini sürdürmüĢtür.
Yvonne Ridley Örtünüyor. Tesettürün Gizemi
Yvonne Ridley‟in, Müslüman olduktan sonra, yaptığı ilk iĢlerden birisi, giyim
tarzını Ġslâmî kurallara uydurmak olmuĢtur.
Örtünmeyi tercih etmesini bir yazısında Ģöyle açıklamaktadır:
“Tesettür Kur‟an‟da yazılıdır, farzdır, Müslüman bir kadın örtünmekle
yükümlüdür. Bir dine mensup olan kiĢi, o dinin gereklerinin bir kısmını alıp, bir kısmını
terk edemez.”
“Örtünmeyen, tesettüre girmeyen Müslüman kadınları yargılamıyorum ve onları
tenkit etmiyorum. Seçimlerini yapmıĢlardır... 362.“
361
Orhan, H. Ünlü Ġngiliz gazetecinin Ġslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
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Bâzı Müslüman hanımların, „nükleer baĢlık‟ adını verdikleri, baĢörtüsü
hakkında, Yvonne Ridley, örtünmenin etkisini Ģöyle îzah ediyor:
“Müslümanlığı kabul edip de örtündükten sonra 50 metre öteden Müslüman
olduğum algılanıyor. Bu, benim iĢ elbisem... Bu „Bana alkol verme, domuzlu sandviç
verme, benimle fazla samîmi olma, beni ciddîye al ve saygı duy!‟ mânasına geliyor.”
“Etrâfımda bir kalkan ve muhafız, hiç kimse bu alanın içerisine giremiyor. Bu,
çok iyi bir his… ġimdiye kadar bana böyle bir saygı hiç gösterilmedi363.”
Hâlbuki Yvonne Ridley, Müslüman olmadan önce ve Müslüman olduktan
sonraki zamanlara iliĢkin olarak, bir zamanlar Eski Türkiye‟de yasak olan baĢörtüsü ve
örtünme konusunda çok değiĢik düĢüncelere sâhiptir. Diyor ki:
“Müslüman olmadan önce kafamda insanlara karĢı önyargı örtüm vardı. Örtülü
kadın görünce, onun ezilmiĢ biri olduğunu düĢünürdüm.”
“ġimdi karĢılaĢınca „Selamün aleyküm‟ diyorum, o benim kardeĢim artık...
Türkiye‟deki kadınların örtüsüne uygulanan baskı kararı millî bir utançtır364 “
“Türkiye‟nin bu hareketi, Batı‟yı kazançlı çıkardı. Çünkü beyin göçüne büyük
bir hareket kazandırdı bu baskı...”
“Bir kadın Akdeniz kıyılarına inip soyunsa, her türlü ahlâksızlığı yapsa sorun
yok ama baĢına örtü koyunca üniversite eğitimine izin vermiyorlar. Hangi düĢüncede
olanlar, böyle delice ve aptalca bir kararı alabiliyorlar? 365 “
“Din hakkı, insan hakkıdır. Türkiye‟deki kadınlar insan hakkından mahrum
mudur yâni?366“
“Böyle bir karar alınmaya çalıĢılsa biz kadınlar karĢı çıkarız ve büyük
yürüyüĢler olur. Bizim Marksist, komünist, sosyalist arkadaĢlarımız Müslümanlarla
berâber yürürler. Örtünün hak olduğunu kabul ederler.”
“Feminist hareketlerle Müslümanların çok arkadaĢlığı oldu. Sol Müslümanlara,
Müslümanlar da sola açık olmalı… Ortak fikirlerimiz çok... 367“

Zengin, S. H., 'Taliban yerine Ġsrâil‟in eline düĢseydim beni kesin öldürürlerdi', http://www.porttakal.com/habertaliban-yerine-israil-in-eline-dusseydim-beni-kesin-oldururlerdi-135183.html
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“Hükümetler bu hareketten hoĢnut olmayabilirler. Gazze için komünistler ve
Marksistlerle ortak strateji belirliyoruz.”
“Yunanistan‟daki Marksist ve komünistler beni çok etkiledi. Filistin‟e gerçek
olarak yardım etmeyi düĢünüyorlar çünkü… Fikir olarak da, „Filistin meselesini bir
Akdeniz meselesi hâline getirelim‟ dediler368.“
“Yunanlı ve Türk balıkçılar birlik ve berâber olup Filistin‟e destek verseler
birçok Arap ülkesindeki liderlerden daha çok iĢ yapmıĢ olurlar.”
Ġstanbul‟a da dâvet edilen Yvonne Ridley‟in “Türkiye‟deki baĢörtüsü yasağı
hakkında ne düĢünüyorsunuz?” diye soran gazetecilere verdiği cevap ĢaĢırtıcı
mâhiyette:
“Çok kötü… BaĢörtüsü yasağı aptallıktır. Bu konuda Türk askerinden
çekiniliyorsa, karĢılıklı konuĢularak çözüme kavuĢturulmalıdır “
“Türk erkekleri ülkelerinde baĢörtülü kadınlara yapılanlar yüzünden baĢlarını
öne eğmeliler. Bundan daha utanç verici bir Ģey olamaz.”
“Gordon Brown Ġngiltere‟de benzeri bir yasa çıkarsa, bütün millet sokaklara
dökülür. Yalnızca inançlı kadınlar değil, özgürlüğün gücüne inanan herkes bu yasağın
sona ermesi için mücâdele vermeli!”
“BaĢörtüsü yasağı Türkiye‟nin yıllar boyu geri kalmıĢ bir zihniyetle
yönetildiğinin resmidir. Bu yasaktan ötürü her yıl binlerce baĢörtülünün okumak için
yurtdıĢına çıktığını biliyoruz.”
“Kimisi bir daha hiç dönmüyor ve devlet bu sâyede kastî olarak „beyin göçü‟nü
desteklemiĢ oluyor.”
“Dünyâya çözüm sunabilecek Müslüman ülkeler baĢörtüsü yasağı gibi gereksiz
gündemlerle uğraĢıyorlar369.”
Yvonne Ridley‟e Göre Politikacılar
Yvonne Ridley göre politikacıların çoğu, ne konuĢtuklarını bilmiyorlar
Kendisiyle yapılan röportajlara verdiği cevaplarda, Ridley‟in Müslümanlığı
seçiĢinde, Ġslâm‟ın kadına verdiği önemin özel bir yeri olduğu da anlaĢılmaktadır.
Bu konuda Batılı politikacıları kıyasıya eleĢtirmekten de geri durmayan Ridley
diyor ki:
367
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“Her iki tarafta (Batı ve Ġslâm) bulunmuĢ birisi olarak, Ġslâm dünyâsında
kadınlar konusunda ağlayıp sızlayan Batılı erkek politikacıların çoğunun ne
konuĢtuklarından haberi olmadığını söyleyebilirim.”
“Bu politikacılar tesettür konusunda, çocuk yaĢta evlilikler, kadınların sünnet
edilmesi, töre cinâyetleri ve zoraki evlendirme konularında hiç haketmediği hâlde
Ġslâm‟ı suçluyorlar. Kendini beğenmiĢlikleri ve küstahlıkları, cehâletlerinin önünde
gidiyor.”
“Bu kültürel meselelerin ve geleneklerin Ġslâm‟la hiçbir ilgisi yok... Kur‟ân
dikkatle okunduğunda görülecektir ki, 1970‟li yıllarda Batılı feministlerin elde etmeye
çalıĢtığı her hak, Müslüman hanımlara 1400 yıl önce verilmiĢtir.”
“Ġslâm‟da kadın mâneviyatta, eğitimde ve değerde erkekle eĢittir; kadının çocuk
doğurması ve onu terbiye etmesi müspet bir nitelik olarak görülür, övülür370 “
“Ġslâm kadına bu kadar çok değer verdiği hâlde, niçin Batılı erkekler
Müslüman kadınların kılık kıyâfetiyle takıntı derecesinde ilgileniyorlar? Onlara
soruyorum hangisi daha özgürleĢtirici?”
“Eteğinizin boyu ve cerrâhî müdâhaleyle Ģekle sokulmuĢ göğüsleriniz üzerinden
değerlendirilmek mi; yoksa karakteriniz ve zekânız üzerinden değerlendirilmek mi?
Ġslâm‟da üstünlük dindarlık ve takvâ iledir, güzellik, zenginlik, güç, konum ya da
cinsiyetle değil! 371 “
Aslında Yvonne Ridley, kendisine din olarak Ġslâm‟ı seçmezden önce de, dindar
bir Hıristiyandı, düzenli olarak kilise‟ye devam ediyordu. Bu konuda diyor ki:
“Ben Müslüman olmadan önce de Allah inancı olan bir Hıristiyan‟dım. Hiç
kimseye de bir zarar vermedim. Arılardan korkmam. Ama kalkıp da onun kovanına
çomak sokmam372.“
“30 yıldan beri çok aktif biriydim. Siyâsi görüĢlerim değiĢmedi ama baĢörtüsü
takınca insanların bana karĢı olan görüĢ ve tavırları değiĢti. Radikal demeye
baĢladılar. Daha önce de Ġsrail„e karĢı çıkıyordum, aynı Ģeyi söylüyordum.”
“Müslüman olmadan önce Filistin, Irak ve Afganistan‟da ölüm tarlalarını
gezmiĢtim. Örtülü olunca Ġsrâilliler bana terörist diyor ve baĢörtülü olarak girmeme
izin vermiyorlar.373“
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Karışık Düşüncelerden Berrallığa
Yvonne Ridley‟in Müslüman olmadan önce, Ġslâm ve kadın hakkındaki karıĢık
düĢünceleri, Kur‟ân‟ı Kerim‟i incelemesiyle, sona ermiĢtir. Kendisinin bu zamana
kadar niçin Ġslâm‟a uzak kaldığını, sonradan yaptığı, bir değerlendirmede, Ģu
cümlelerle izah ediyor, Yvonne Ridley:
“Geriye doğru baktığımda nerede zehirlendiğimi anlıyorum.”
“Ben Ġngiltere‟nin kuzeyinde küçük bir kasabada büyüdüm. Sâdece Protestanlar
ve Katolikler vardı.”
“Ġran Devrimi sırasında Ģekillendi benim Ġslâm hakkındaki düĢüncelerim…
Ġranlılar birçok Amerikalı‟yı rehin almıĢlardı.”
“O sırada Hollywood devreye girdi. Not Without My Daughter (Kızım Olmadan
Asla) filmini izledim. Travmatikti.”
“Betty Mahmudî ve kızının Ġranlı kocası tarafından mâruz kaldığı kötü
durumları konu alıyordu.”
“Filmi beyaz perdede izledim. Sonra kitabını da okudum ve Ġslâm‟ın kadını
kadınlıktan çıkardığını ve onları köleleĢtirdiğini ve baskı kurduğunu düĢünmeye
baĢladım 374.”
Ridley‟in Ġslâm ve kadın hakkındaki bu yanlıĢ kanaatleri, Kur‟ân‟ı Kerim‟i
incelemesiyle sona ermiĢtir. Kur‟ân‟ı Kerîm‟i nasıl incelediğini de Ģöyle anlatıyor,
Ridley:
Ridley, keĢfettiği bu bilgilerden sonra, Ġslâm ülkelerinde yaptığı seyâhatlerde,
Müslüman kadınları daha yakından tanımaya çalıĢmıĢ, sonuç olarak, Ġslâm‟ın neden
günümüze kadar, bu kadar güçlü bir Ģekilde gelebildiğine iliĢkin, bir baĢka
değerlendirmeye sâhip olmuĢtur. O diyor ki:
“Ben Ġslâm‟ı kabul ettikten sonra dünyânın farklı bölgelerinden Müslüman
kadınlarla temas kurma imkânı buldum. Asya‟dan, Ortadoğu‟dan, Avustralya‟dan,
Avrupa‟dan, Güney Afrika‟dan, Hindistan‟dan, Yeni Zelanda‟dan…”
“Hepsi de, diplomalı olsun ya da olmasın, parlak fikirliydi, güçlü ve esnek
kimselerdi. Ve genellikle bu kadınlar „ilk eğitici‟ konumundaydı.375“
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“Buradan Ġslâm‟ın günümüzde niçin güçlü olduğunu anladım. Bu, mücâhitler
ve onların çabalarından ileri gelmiyordu sâdece...”
“Aynı zamanda, kadınların büyük katkısı vardı. Çünkü onlar Ġslâm‟ı kendi
çocuklarına, onlar da kendi çocuklarına aktardılar.”
“Dolayısıyla Ġslâm‟ın koruyucusu aslında kadınlar oldu. Kadınların önemi
Ġslâm‟da o kadar büyük ki, ilk Kurân‟ın muhafaza edilmesi görevi bir kadına
verilmiĢti376.”
Ridley‟in Ġncil ile Kur‟ân hakkında söylediklerine de bir kulak veriniz:
“Ġslâm‟ın güzelliği Ģu ki, Kur‟ân 1400 yıl boyunca en ufak bir değiĢikliğe
uğramamıĢ…”
“DüĢünürseniz, bu müthiĢ bir güç aslında… Yâni, değiĢmesi için herhangi bir
ihtiyaç duyulmamıĢ…”
“Ben Kur‟ân‟ın mushaf hâlini alıĢını incelediğim gibi, Ġncil‟in de bu konudaki
târihsel geçmiĢini inceledim. Ġncil, Hz. Ġsâ‟nın vefâtından yetmiĢ yıl sonra kitap hâline
getirildi.”
“Bir gazeteci olarak günün yirmi dört saati haberlerle iç içe olan birisiyim.
YetmiĢ yıl sonra yazılan bir haber ne kadar tam doğru olabilir ki? Anladım ki, değiĢik
Ġnciller‟in birbiriyle çeliĢmesinin arkasında bu târihsel geçmiĢ yatıyor377.”
Kur‟ân‟ı Kerim‟in, baĢlangıcından bugüne, en ufak bir değiĢikliğe uğramamıĢ
olmasının, onun en güçlü yanlarından biri, olduğunu vurgulayan Yvonne Ridley:
“Bâzıları Ġslâm‟ın güncellenmesi, modernleĢtirilmesi gerektiğini söylüyor.
Kanadalı lezbiyen bir yazar ĠrĢad Manji, bâzı ġerîat kurallarının değiĢtirilmesi
gerektiğini ifâde ediyor, meselâ daha baĢkaları da var…378“
“Ben de onlara söylüyorum ki, Kur‟ân bizâtihi mükemmeldir ve değiĢtirilmesine
ihtiyaç yoktur. Müslümanlar kendi içlerindeki modernleĢme hareketlerine dikkat
etmeliler.”
“Çünkü modern bakıĢ açısıyla bizim büyük inancımızı parçalamaya ve bizi
kandırmaya çalıĢıyorlar. Hıristiyanlık gibi melez bir din hâline getirmeye
çalıĢıyorlar379.” diyor.
375
Orhan, H., Zafer Dergisi İnternet Sayfası, Ünlü İngiliz gazetecinin İslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY, Alındığı
Elektronik Posta Adresi, http://ml-in.facebook.com/topic.php?uid=14297731874&topic=13763, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
376
Orhan, H., Ünlü Ġngiliz gazetecinin Ġslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY,
http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=2063, En son eriĢim târihi: 02.10.208.
377
Orhan, H. Ünlü Ġngiliz gazetecinin Ġslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY,
http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=2063
378
Orhan, H., YVONNE RIDLEY, Tesettürlü Ġngiliz gazeteci, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://halimcilingir.spaces.live.com/blog/, En son eriĢim târihi: 22.03.2011.
379
Orhan, H. Ünlü Ġngiliz gazetecinin Ġslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY,
http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=2063
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Danimarka‟daki Karikatür Karalaması Ridley‟in Gündeminde
Ridley Danimarka‟daki karikatür karalamasına da tepki göstermiĢtir:
“Danimarka basınıı Ġslâm‟dan bihâber... Bu sâdece onların değil, tüm Batı
dünyâsının Ġslâm konusundaki câhilliğini de ortaya koydu. Bunu „fikir özgürlüğü‟ adı
altında yapıyorlar. Bu tamâmen bir yalan... Kabul edilemez.”
“Hemen her sabah Ġslâm kanalı, “Islamic Channel”da program yapıyorum.
Özgürlüğüm var fakat bu bana kötü lisan kullanmamı gerektirmiyor.”
“Tüm görüĢlere saygı gösteriyorum. Tepkilerin devam etmesi çok güzel…
Devam etmeli... Bunlarla verilmek istenen mesaj çok açık... Ġslâm ile oynamaya
çalıĢmayın... Bu nâzik, hassas bir konu...”
“Îman ve inançlarla alay edilmesine izin veremeyiz. Hz. Ġsâ‟nın imajının da
kötü çizilmesine karĢıyız. Hıristiyanlar da buna tepki gösteriyor.”
“Hıristiyan liderler, Ģimdi Ġstanbul, Ġslâmabad ve Cakarta‟daki gösterilere ve
tepkilere bakıp, „Hıristiyanlar da inaçlarında böyle güçlü olabilselerdi, Hıristiyanlık
bugün bir krizin içinde olmayacaktı‟ diyorlar380.”
Ridley‟e Göre Müslümanların Görevleri
Ridley, Müslümanlar‟ın görevleri konusunda Ģöyle diyor:
“ġehitlik çok az kiĢiye nasip olur. Müslümanca yaĢamak lâzım... Ġslâmiyet çok
geniĢ sosyal ve hukuk düzeni, makammevki yok… Hareket ve muâmelelerimizle
yargılanacağız.381“
“Ġslâm barıĢçıl bir dindir ama pasif değiliz. Biri bana vurursa, benim de ona
karĢılığını vermem gerekir. ĠĢgal altındaki Müslüman ülkelerin oturup da vur bana mı
demeleri lâzım?”
Ülkelerini koruyan Müslümanlara kâtil ve terörist diyorlar. Ġslâm ülkelerindeki
direniĢlerde yanlıĢ olan ne? Kendi mülk ve ülkelerini koruyorlar382.”
Yvonne Ridley‟in Ġslâm hakkında, yukarıdaki yorum ve açıklamaları, arttık benim
baĢka yorumlar yapmamı gerektirmiyecek kadar açık, değil mi?

380
Orhan, H., Ünlü Ġngiliz gazetecinin Ġslâm'a yolculuğu: YVONNE RIDLEY,
http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=2063
381
Anonim, Ġsrail‟in eline düĢseydim kesin öldürürlerdi, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://mlhttp://www.hiziracil.tr.gg/Yvonne-RIDLEY.htm, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
382
Zengin, S. H., 'Taliban yerine Ġsrâil‟in eline düĢseydim beni kesin öldürürlerdi', http://www.porttakal.com/habertaliban-yerine-israil-in-eline-dusseydim-beni-kesin-oldururlerdi-135183.html
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KRĠSTĠANE BACKER

Kristiane Backer
“AnarĢinin ancak,
Ġslâm ahlâkına sâhip olmakla
önleneceğine inandım. Ġçkiyi bıraktım, tesettüre
girdim ve namaza aĢladım.”
Tina Gfanzil

Giriş
Dünyâca ünlü müzik kanalı MTV‟nin Alman asıllı spikeri Kristiane Backer,
2009 yılında din değiĢtirerek Ġslâm‟ı seçmiĢtir. Onun bu seçiminde Pakistan‟daki tüm
yoksulluğa rağmen, „insanların paylaĢma isteği‟ etkili olmuĢtur.
MTV‟nin bir çok programında çalıĢan, Kristiane Backer‟in hayâtı, bir partide
Pakistanlı ünlü kriketçi Ġmran Khan‟la tanıĢmasıyla, birden değiĢmiĢtir. Ġmran
Khan‟la birlikte olmaya baĢlayan Backer, Pakistan‟ı ziyâret etmiĢtir.
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"Pakistan‟daki tüm yoksulluğa rağmen, insanların paylaĢma isteğinden
etkilenen ünlü TV spikeri, bu münâsebetle Ġslâm‟ı daha da yakından inceleme fırsatı
bulmuĢ, Pakistanlı Ġmran Khan‟la evlendikten sonra, MTV‟deki iĢinden ayrılmıĢtır383.
209 yılında 43 yaĢında olan ünlü spiker, Ġslâm‟ın Batı‟da yanlıĢ anlaĢıldığını da
vurgulamaktadır384. Türkiye‟yi de ziyâret eden Kristiane Backer, Müslüman olduktan
sona, büyük bir heyecanla, “MTV‟den Mekke‟ye” adlı kitabını yazmıĢtır.
Kur‟ân‟ı Kerim okuduğunda çok rahatladığını dile getiren Backer, “Kur‟ân‟ı
okuduğumda sanki Allah‟la doğrudan konuĢuyormuĢum hissini yaĢıyorum.”
demektedir.
Kur‟an‟ın Ve Kur‟an Okumanın Fazîleti
Kur‟an Okumak, Allah (CC) ile konuĢmak gibidir. Bir eserde okumuĢ ya da
baĢkalarından duymuĢtum: ġöyle ki:
“Kur‟an okuyan bir kimse, „Allah (CC) ile konuĢtum‟ diye yemin etse, yemini
geçerlidir, yemin kefâreti vermesi gerekmez.”
Dolayısıyla Kur‟an‟ı okumak, anlamını bilinmese bile, o sözün sâhibi olan,
Allah (CC) ile bir konuĢma ve sohbet olduğu için, aynı zamanda nâfile bir ibâdet
olmaktadır.
Ġbâdet, kul ile Allah (CC) arasındaki, inanç, güven ve sevgiye dayanır.
Bir yazıda Ģöyle deniyordu:
“Kur‟an Allah‟tan baĢka her Ģeyden fazîletlidir385. Kur‟an‟ın diğer kelâmlara
olan üstünlüğü, Aziz ve celîl olan Allah‟ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir.”
Kur‟an‟ın hayrına denk olan bir Ģey gösteremezsiniz! Allah‟ın (CC), “Kur‟an‟ı
biz indirdik, biz koruyacağız386“ dediği o yüce Kitap hakkında aĢağıdaki Ģu hadislere
hele bir bakınız!
383
MTV'nin Alman Asıllı Spikeri Kristiane Backer Müslüman Oldu, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.ibretli.net/index.php?option=com_content&view=article&id=846:mtvnin-alman-asll-spikeri-kristiane-backermueslueman-oldu&catid=1:son-haberler&Itemid=18, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
384
24 Dakika, MTV‟nin ünlü Alman spikeri Kristiane Backer Müslüman oldu,
http://www.24dakika.com/news_detail.php?id=52585

Kaynaklarda Kur‟an için,“el–müdaabbetü bi–tilâvetihî-Okunarak ibâdet edilen” târifinin geçtiğini söyleyenler vardır.
385
Karabacak M., Kur‟an Ģefaat edicidir, Ģefaati kabul edilendir, Ģereflidir, tasdik edicidir. Kim O‟nu önder edinirse
O‟nu cennete götürür. Kim de O‟nu arkasına atacak olursa, cehenneme gönderir.”
386
Hicr Sûresi, âyet 9: ”Hiç Ģüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”
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“Kur‟an Allah‟a semâlardan, Arz‟dan ve onlardakilerden daha sevimlidir.”
“Ümmetimin en üstün ibâdeti, Kur‟ân okumaktır.387“
“Kur‟an Ģefaat edicidir, Ģefaati kabul edilendir, Ģereflidir, tasdik edicidir. Kim
onu önder edinirse, (o, o kimseyi) Cennet‟e götürür. Kim de onu (Kur‟an‟ı) arkasına
atacak olursa, (Kur‟an o kimseyi) Cehennem‟e gönderir.388“
“Kim Kur‟an okur, onu ezberler, helâlini helal bilir yapıĢırsa, haramını haram
kılar sakınırsa, Allah onu Cennet‟ine sokar ve âilesinden Cehennem‟e girmeyi hak
etmiĢ on kiĢiye Ģefaat edip kurtarma hakkı tanır389.”
“Kim Kur„an‟a saygı gösterirse, Allah‟a saygı göstermiĢ demektir. Kim de
Kur‟an‟a saygı göstermezse, Allah‟ın hakkını küçümsemiĢtir.”
“Kıyâmet günü Kur‟an‟ın Ģefaat ettiği kimse kurtulur. Çünkü, O‟nun Ģefaati,
Cehennem‟e girmeye engeldir. Ondan baĢkasının Ģefaati ise, azâbın vukûundan sonra
kurtarıcıdır.Evlâdına Kur‟an öğretene kıyâmet günü Cennet‟te taç giydirilir.”
Ebû Zer„den (RA) nakledilmiĢtir:
“Resûlüllah (SAV) bana dedi ki: Ey Ebû Zer, Allah‟ın kitâbından bir âyet
öğrenmek için sabahleyin evden çıkman senin için yüz rekaat namaz kılmandan daha
hayırlıdır.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, buyurdular ki:
“Kur‟an okuyan mü‟min kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir.”
“Kur‟an okumayan mü‟min tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir.”
“Kur‟an okuyan münâfık (baĢka bir rivâyette „fâcir‟) kokusu güzel fakat tadı acı
olan fesleğen (otu) gibidir.”
“Kur‟an okumayan münâfık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Ģöyle buyurmuĢlardır:

Ebû Nuaym.
Deylemî.
389
Ġbn-i Mâce, Tirmizî.
387
388
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“Kim Kur‟an‟ı okur ve onunla (gereği gibi) amel ederse, Kıyâmet günü onun
anasına ve babasına, ziyâsı dünyâ evlerindeki ziyâsından daha güzel olan, bir taç
giydirilir. Kur‟an ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz!”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Hz. Ali (RA)‟a demiĢtir ki:
“Yâ Ali! Kur‟an öğren ve insanlara öğret! Senin için her harfine on sevap
vardır. Eğer sen ölürsen Ģehit olarak ölürsün…”
“Yâ Ali! Kur‟an‟ı öğren ve insanlara öğret, sen öldüğünde melekler kabrini,
insanların Allah‟ın evini haccettikleri gibi haccederler.”
AĢağıdaki hadîs-i Ģerifleri de okuyup üzerinde çok düĢünmelidir:
“Siz Kur‟an‟la Allah‟a döndüğünüz ve yaklaĢtığınız gibi, hiçbir Ģeyle ona
yaklaĢamazsınız390.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bir keresinde Ashâb-ı Kirâm‟a hitâben:
“Sizden biriniz, bir gecede Kur‟an‟ın üçte birini okumaktan âciz midir?”
buyurdular. Bu onlara zor geldi ve:
“Buna hangimizin gücü yeter ki „Yâ Rasûlallah!‟” dediler. Bunun üzerine
Efendimiz:
„Kul Hüvellâhu Ahad Sûresi, Kur‟an‟ın üçte birine denktir.‟ buyurdular.”
Diğer müjdelere de bakalım:
“Kim geceleyin Bakara Sûresi‟nin son iki âyetini (Âmerrasûlü‟yü) okursa, bu
ona yeter391.
“Allah bu iki âyeti bana ArĢ‟ın altındaki hazîneden vermiĢtir. Onları öğrenin,
kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretip ezberletin! Çünkü bunlar hem salâttır, hem
duâdır, hem Kur‟an‟dır.392“
“Ġçinde Âyete‟l-Kürsî okunan eve Ģeytan girmez. GirmiĢse okununca çıkar
393
kaçar .”
“Kur‟an‟ın kalbi Yâ Sîn‟dir. Kim onu Allah‟ın rızâsını ve Âhiret‟i isteyerek
okursa, muhakkak günahları affedilir394.”

Tirmizî.
Buharî
392
Dârimî.
393
Hâkim.
394
Hâkim.
390
391
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“Her mü‟minin kalbinde, „Tebârekellezî bi yedihil mülk‟ Sûresi‟nin bulunmasını
ne kadar arzû ediyorum395.”
“Mülk Sûresi, kabir azâbına engeldir. O kurtarıcıdır; onu her gece okuyanı
kabir azâbından kurtarır396.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Karanlık gece baskınları gibi fitneler çıkacak, anarĢi ve terör olacak.” dedi.
„Onlardan kurtuluĢ nasıl olacak Yâ Rasûlallah?‟ denilince, Rasûlallah (SAV)) buyurdular
ki:
„KurtuluĢ Allah‟ü Teâlâ‟nın kitabıyla olacaktır. Onda sizden öncekilerin ve
sonrakilerin haberi vardır. Aranızdaki anlaĢmazlıkların hükmü vardır. O Ģaka değil, her
Ģeyi açık seçik ortaya koyan ciddî bir kitaptır. Onu zorla terk edenin Allah belini kırar.
Doğru yolu onun dıĢında arayanı Allah sapıtır. O Allah‟ın kopmaz ipi, apaçık nûrudur,
hikmetli zikri ve doğru yoludur. Onun sâyesinde keyifler sapmaz, görüĢler dağılmaz.
Âlimler ona doymaz. Takvâ ehli ondan usanmaz. Onun ilmini tahsil eden ileri gider,
onunla amel eden mükâfatını alır. Onunla hükmeden, adâletle hükmetmiĢ olur. Ona
sımsıkı sarılan doğru yolu bulur.397.
Sûrelerin fazîletlerine gelince:
En Nevvas bin Sem‟an (RA), anlatıyor.
“Hz. Peygamber‟i Ģöyle derken duydum:
„Kıyâmet günü Kur‟ân-ı Kerim ve bu dünyâda onunla amel edenler getirilirler.
Önlerinde de kendilerini arkadaĢ edinenleri savunan Bakara ve Âli Ġmrân sûreleri
bulunur.398„“
Buharî‟de bulunan; Osman Ġbni Affan (RA)‟dan, rivâyet edilen bir hadiste
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, Ģöyle buyurduğu bildirilmektedir:
“Aranızda en hayırlınız Kur‟an‟ı öğrenen ve öğretendir.”
Hz. ÂiĢe (RAh)‟nın anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Kur‟an‟ı okumak kendisine zor geldiği hâlde, onu takılarak okuyana iki sevap
399
vardır “ buyurmuĢlardır:”
Hâkim.
Hâkim.
397
Tirmizî, Fezâilü‟l Kur‟an.
398
Müslim.
395
396
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Hz. Ömer (RA)‟ın anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Ģöyle
söylemiĢtir:
“Allah Teâlâ bu Kur‟an‟la bâzı kavimleri yüceltir, bâzılarını da batırır.400“
“Kur‟an bir ucu Allah‟ın, (diğer) ucu sizin elinizde olan bir iptir. Ona sımsıkı
tutunursanız, ondan sonra ebedî olarak sapmaz ve yok olmazsınız.401“
Ġbni Abbas (RA)‟ın anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Ġçinde Kur‟an‟dan bir Ģey bulunmayan kiĢi harap bir ev gibidir” demiĢtir402.”
Ġbni Mes‟ud, (RA), Peygamberimiz (SAV) Efendi‟ın miz‟in:
“Allah‟ın kitabından bir harf okuyanın, okuduğu harfe karĢılık sevâbı vardır.
Bir iyilik on katıyla değerlendirilir. Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum. Elif de
harftir, lâm da harftir, mim de harftir.403“ buyurduğunu nakletmiĢ ve:
“Ġlmi istediğiniz zaman, Kur‟an‟ı inceleyiniz. Çünkü öncekilerin ve sonrakilerin
ilmi Kur‟an‟dadır.” demiĢtir.
Amr bin el As (RA) ise:
“Kur‟an‟m her âyeti, Cennet‟in bir derecesi ve evinizin de lâmbasıdır” demiĢ
ve.
“Kur‟an okuyan bir kimse, nübüvveti kaburgalarının arasına koymuĢ demektir.
Ancak Ģu kadar var ki; bu kim‟ın seye vahiy gelmez.” diyerek Kur‟an‟ın önemine vurgu
yapmıĢtır.
Ahmed bin Hanbel (RA) Ģöyle diyor:
“Allah Teâlâ‟yı rüyâmda gördüm ve kendisine sordum:
„Ey Rab‟bim! Sana yakınlaĢmak isteyenlerin, bu gâyeye ulaĢmaları için en iyi
yol nedir?‟
Buhârî, Müslim.
Buhârî, Müslim.
401
el-Ġtkan,
402
Tirmizî.
403
Tirmizî.
399
400
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“Allah (CC), „Yâ Ahmed! Kelâm‟dır (Kur‟an‟dır)‟ dedi.”
„Yâ Rab! Ġster anlasın, ister anlamasın, her okuyan insan bu dereceye varır mı?‟
dedim.”
„Ġster anlasın, ister anlamasın, varır‟ buyurdu.”
“Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen Kur‟an‟ı okusun.404“
Muhammed bin Ka‟b el-Kurzî de Ģöyle demiĢtir:
“Ġnsanlar, Kıyâmet gününde Allâhü Teâlâ‟dan Kur‟an‟ı dinledikleri zaman,
(öyle bir aĢka gelirler ki) sanki Kur‟an‟ı hiç dinlememiĢlerdir.”
Bizim dinimiz, akıl ve mantığa önem verir. Kur‟an‟ın önemini daha açık bir
Ģekilde belirtebilmek için mantıkî bir benzetme yapabiliriz:
Yukarıdaki hadis ve açıklamalardan anlaĢıldığı kadarıyla Kur‟an, Allah‟ın (CC)
nezdinde Evren ve Evren‟de bulunan her Ģeyden daha değerlidir.
Çünkü Kur‟an, âlemlerin kaderinin plânı sayılır. En geliĢmiĢ bir bilgisayarın
yapı ve donanımını Evren ve çindekiler yerine koyarsanız, teĢbihte hatâ olmaz diyorlar
ya, Kur‟an‟ın her bir süre, ayet veyâ harfi, onun yazılımları gibi olur.
Nasıl yazılımlar olmadan bilgisayar bir iĢe yaramıyorsa, tıpkı bunun gibi,
Kur‟an olmadan Evren ve içindekilerin de ne kıymeti olur!
ġimdi zannediyorum ki:
“Kur‟an Allah‟a semâlardan, Arz‟dan ve onlardakilerden daha sevimlidir.
Ümmetimin en üstün ibâdeti, Kur‟ân okumaktır.405“
hadislerinin anlamları daha açık olarak ortaya çıkmıĢ bulunuyor.
Kur‟an Dili‟yle Kur‟an‟ın önemini ise:
“Allah, kelâmın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi.406 ĠĢte o
kitap, bunda Ģüphe yok, müttakîler (kötülükten korunacaklar) için hidâyettir.407“
âyetlerinden anlayabiliriz.
404

ez-ZerkeĢi.
Ebû Nuaym.
406
Zumer Sûresi, âyet 23.
405
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Kristiane Backer, Müslüman olduktan sonra Kur‟ân‟ı Kerîm okuduğunda, çok
rahatladığını dile getirmekte ve “Kur‟an‟ı okuduğumda sanki Allah‟la doğrudan
konuĢuyormuĢum hissini yaĢıyorum.” demektedir.
Elbette doğru söylüyor. Allah‟a (CC) îman edip de, O‟nu ve O‟nun kelâmını
seven bir mü‟min, samîmi olarak Kur‟an‟a sarıldığında, bir kısmı yukarıda anlatılan,
Kur‟an‟ın rahmet ve bereketi içine dalmıĢ olmuyor mu?
Sûre‟lerin Fazîletleri
Kur‟ân-ı Kerîm‟deki 114 sûre, sırasıyla, aĢağıdaki Ģekildedir:
1. Fâtiha
2. Bakara
3. Âl-i Ġmrân
4. Nisâ
5. Mâide
6. En‟âm
7. A‟râf
8. Enfâl
9. Tevbe
10. Yûnus
11. Hûd
12. Yusuf
13. Ra‟d
14. Ġbrâhim
15. Hicr
16. Nahl
17. Ġsrâ
18. Kehf
19. Meryem
20. Tâhâ
21. Enbiyâ
22. Hac
23. Mü‟minûn
24. Nûr
25. Furkân
26. ġu‟arâ
27. Neml
407
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28. Kasas
29. Ankebût
30. Rûm
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzâb
34. Sebe‟
35. Fâtır
36. Yâsîn
37. Sâffât
38. Sâd
39. Zümer
40. Mü‟min
41. Fussilet
42. ġûrâ
43. Zuhruf
44. Duhân
45. Câsiye
46. Ahkâf
47. Muhammed
48. Fetih
49. Hucurât
50. Kâf
51. Zâriyât
52. Tûr
53. Necm
54. Kamer
55. Rahmân
56. Vâkı‟a
57. Hadîd
58. Mücâdele
59. HaĢr
60. Mümtehine
61. Saff
62. Cum‟a
63. Münâfikûn
64. Teğâbun
65. Talâk
66. Tahrîm
67. Mülk
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68. Kalem
69. Hâkka
70. Me‟âric
71. Nûh
72. Cin
73. Müzzemmil
74. Müddessir
75. Kıyâmet
76. Ġnsan
77. Mürselât
78. Nebe‟
79. Nâzi‟ât
80. Abese
81. Tekvîr
82. Ġnfitâr
83. Mutaffifîn
84. ĠnĢikâk
85. Bürûc
86. Târık
87. A‟lâ
88. GâĢiye
89. Fecr
90. Beled
91. ġems
92. Leyl
93. Duhâ
94. ĠnĢirâh
95. Tîn
96. Alak
97. Kadr
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Âdiyât
101. Kâri‟a
102. Tekâsür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. KureyĢ
107. Mâ‟ûn

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

284
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

108. Kevser
109. Kâfirûn
110. Nasr
111. Tebbet
112. Ġhlâs
113. Felâk
114. Nâs
1-Fâtiha Sûresi‟nin Fazîletleri
Her kim, Fatiha sûresini vird ederek, ona devam eylerse Allâhü Teâlâ o
kimsenin, dünyâ ve Âhiret‟e iliĢkin, bütün maksadını bahĢeder. O kimseyi bütün
âfetlerden muhâfaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için, yazılır ve
suyu içilirse, Allâhü Teâlâ‟nın lûtfu ile Ģifâyâb olur.
Bir kimse ardı ardına 4 defâ, „Elhamdülillâhirabbilâlemin‟ derse, beĢinci
olarak, Allah (CC) tarafından görevlendirilmiĢ bir melek, Ģöyle karĢılık verir: “Ey
Filanca! ġu anda Rab‟bin dileğini beklemektedir. Ne diliyorsan derhâl ondan iste!”
Evine girerken Fâtiha ve Ġhlâs sûrelerini okuyanın evinde hayır ve bereket
artar…
Yatmadan önce, Fâtiha, Ġhlâs, Felâk ve Nas sürelerini okuyup, avucuna
üfledikten sonra vücûduna sıvazlayan, sabaha kadar ölümden baĢka herĢeyden korunur
Bir tehlike ânında 19 defâ Fâtiha Sûresi‟ni okuyan korunmuĢ olur…
2 rekât namaz kılınır; her rekâtında 7 Fâtiha ve 3 Ġhlâs okunur. Sonra gönlünce
duâ edilir. Bu duâ kabul olur.
Hasta olan bir bardak suya, 40 Fâtiha okuyup da içerse, Ģifâ bulur.
Her gün 100 defâ Fâtiha okuyan kiĢi, kötü huylarından kurtulur.
Her gün 100 defâ Fâtiha okuyanın duâları kabul olur, malımülkü artar…
ġerrinden ve gazâbından korkulan, bir zatın yanına girmeye mecbur bulunan
kimse, oraya girerken, 19 defâ Fâtiha‟yı okursa, onun Ģerrinden, hiddetinden ve
gazâbından emin olur.
Fâtiha Sûresi, belirli veyâ normal zamanlarda, bir kimse tarafından
okunduğunda, Allâhû Teâlâ o kimseyi, dünyevî ve uhrevî maksadına nâil eder.
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Fâtiha Sûresi hasta olanlar için, suya okuyup içirilirse veyâ onların üstüne
okununrsa, Allah‟ın (CC) izniyle, hasta Ģifâya kavuĢmuĢ olurlar.
Bir kimse yatarken 7 defâ Fâtiha Sûresi ni okursa, ölüm hâriç her Ģeyden
korunur…
Fâtiha ve Âyete‟l-Kürsi‟yi okuyan; cin, Ģeytan ve insan Ģerrinden emin olur
Fâtiha‟yı okuyan Allah‟a (CC) karĢı Ģükrünü yerine getirmiĢ olur.
Fâtiha Sûresi, her derde devâdır…
Fâtiha Sûresi sâyesinde, arzûladığına hemen kavuĢursun, Ģeref ve makâma
sâhip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünyâ ve Âhiret
saâdetine kavuĢursun…
Fâtiha Sûresi hasta üzerine 41 okunursa, hasta Ģifâ bulur…
25 Estağfurullah, 11 Ġhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selâm okuyup; Peygamberimizin
(SAV)‟in, evliyânın, Ashâb-ı Kirâm‟ın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu
hürmetine Ģifâ isteyen kiĢiye, Allah (CC) Ģifâsını verir…
Farz namazları arkasından, 20 defâ Fâtiha Sûresi‟ni okuyan, kişinin, rızkı
geniĢler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır…
Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20,
akĢam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fâtiha Sûresi‟ni okunur.
Toplamı 100‟e ulaĢır. Buna devam eden kiĢiye Allah (CC) istediğini verir…
Farz namazları ardından 100 Fâtiha okuyan, maksat ve arzûsuna hemen
kavuĢur.
Sabah namazı ardından 125 Fâtiha okuyan kiĢi, istediği Ģeyi elde eder.
Her gün, 313 defâ, Fâtiha a okuyan kiĢinin, isteği ve arzûsu yerine gelir.
Tembellik ve korkudan kurtulur. Allah (CC), okuyanın içini ve dıĢını temizler…
Bir Hâceti, yâni bir isteği olan kiĢi, akĢam namazının ardından, 40 Fâtiha
okuyup, dileğini, Allah‟tan (CC) isterse, o kiĢi dileğine kavuĢur.
Yola gidecek kiĢi, kapıdan çıkarken, 40 defâ Fâtiha okursa, güven içinde geri
döner.
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Gece-gündüz Fâtiha okuyan kiĢi, tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. O
kişi, hastalıklardan, cin, Ģeytan ve insanlardan gelecek, zararlardan korunur.
Gözü ağrıyan kiĢi, sabah 3 Fâtiha okuyarak, parmağıyla göz kapaklarına
sürerse ağrı geçer.
Evinde Fâtiha ve Âyetel Kursi‟yi okuyan, bir kimse, o gün içinde Ģeytan ve
cinnînin hiç bir zararı dokunamaz. Her kim evine gelince, önce Fâtiha, daha sonra,
Ġhlâs Sûresi‟ni okursa, Allâhü Teâlâ o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket
ihsan eder.
Fâtiha Sûresi, bütün dertlere devadır (Beyheki)
Evinde, Fâtiha ve Âyetel Kursi‟yi okuyana, o gün cin ve Ģeytan zarar veremez
(Deylemi)?
Fâtiha ile Âyetel Kursi‟yi okuyana, o gün nazar değmez (Deylemi).
Kur‟an-ı Kerîm‟de hayrı en çok olan sûre Fâtiha‟dır (Ġ. Ahmed).
Kur‟an-ı Kerîm‟in en faziletli suresi Fâtiha‟dır (Hakim).
Fâtiha Sûresi, Allâhü Teâlâ‟nın gazâbını önler (ġir‟a)
Fâtiha Sûresi, zehire Ģifâdır (EbuĢĢeyh).
Berika‟da buyuruluyor ki, “Dua okuması bildirilen yerlerde, Fâtiha okumak
daha iyidir. Namazlardan sonra duâ edilmesi hadîs-i Ģerifle bildirilmiĢtir. Fâtiha
Sûresi, duâların en iyisini bildirmek için nâzil oldu. Ġmam, Fâtih dediği zaman,
herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü duâların sonunda hamd etmek müstehaptır.
Hamd etmenin en iyisi de Fâtiha okumaktır”
2. Bakara Sûresi‟nin Fazîletleri
Bakara Sûresi‟nin ilk 5 âyetini 21 defâ okuyan zengin olur, malı mülkü artar…
3. Âl-i İmrân Sûresi‟nin Fazîletleri
Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için, Âli Ġmran Sûresi 3 defâ okunur.
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4. Nisâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Nisâ Sûresi‟ne devam edilirse, akrabâlar arası anlaĢmazlıklar ortadan kalkar.
5. Mâide Sûresi‟nin Fazîletleri
Her türlü zarardan korunmak için, Mâide Sûresi, 7 defâ okunur.
6. En‟âm Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġstek ve dileğin gerçekleĢmesi için, Enam Sûresi, 7 defâ okunur.
7. A‟râf Sûresi‟nin Fazîletleri
Dünyâ ve Âhiret mutluluğu için A‟raf Sûresi okunur.
8. Enfâl Sûresi‟nin Fazîletleri
Zindandan, iftirâ ve musîbetlerden kurtulmak için, Enfal Sûresi, 7 defâ okunur.
9. Tevbe Sûresi‟nin Fazîletleri
Her çeĢit Ģerden kurtulmak için, Tevbe Sûresi, 7 defâ okunur. Yazılıp asıldığı
yerlere hırsız giremez.
10. Yûnus Sûresi‟nin Fazîletleri
Yunus Sûresi‟ni üzerinde taĢıyan kimsenin düĢmanı, hezîmete uğrar.
11. Hûd Sûresi‟nin Fazîletleri
Zâlimden intikam almak için, Hud Sûresi, 3 kere okunur.
12. Yusuf Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġzzet ve saâdete nâil olmak ve bahtın açılması için, Yusuf Sûresi okunur.
13. Ra‟d Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmanın kahrı için, Rad Sûresi okunur.
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14. İbrâhim Sûresi‟nin Fazîletleri
Ahlâkın güzelleĢmesi için İbrâhim Sûresi 10 defâ okunur.
15. Hicr Sûresi‟nin Fazîletleri
Ticâretin kazançlı olması için, Hıcr Sûresi, 10 defâ okunur.
16. Nahl Sûresi‟nin Fazîletleri
Azgınlığın ve fesadın kalkması için, Nahl Sûresi, 10 defâ okunur.
17. İsrâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Hilecilerin Ģerlerinden korunmak için, Ġsrâ Sûresi okunur.
18. Kehf Sûresi‟nin Fazîletleri
Her türlü fitne ve musîbetten korunmak için, Kef Sûresi okunur.
19. Meryem Sûresi‟nin Fazîletleri
Fakirlikten kurtulmak için, Meryem Sûresi, 41 defâ okunur.
20. Tâhâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Kısmetin açılması için, Tâhâ Sûresi, 21 defâ okunur.
21. Enbiyâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Her türlü tehlikeye karĢı, Enbiyâ Sûresi okunur.
22. Hac Sûresi‟nin Fazîletleri
MahĢerin dehĢetinden emin olmak için, Hac Sûresi okunur.
23. Mü‟minûn Sûresi‟nin Fazîletleri
Îman ve Îtikatı düzeltmek için, Mü‟min Sûresi okunur.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

289
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

24. Nûr Sûresi‟nin Fazîletleri
Vesveseden kurtulmak için, Nur Sûresi okunur.
25. Furkân Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmanın periĢan olması için Furkan Sûresi okunur.
26. Şu‟arâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Zarardan korunmak için Şuarâ Sûresi okunur.
27. Neml Sûresi‟nin Fazîletleri
Mevcut düĢmanların Ģerlerinden kurtulmak için, Neml Sûresi okunur.
28. Kasas Sûresi‟nin Fazîletleri
Azap ve esâretten kurtulmak için, Kasas Sûresi okunur.
29. Ankebût Sûresi‟nin Fazîletleri
Bunalan bir kimse, Ģifâ ve ferahlık bulmak için, Ankebut Sûresi‟ni okur.
30. Rûm Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmana gâlip gelmek için Rum Sûresi okunur.
31. Lokman Sûresi‟nin Fazîletleri
Dâhili hastalıklara karĢı, Lokman Sûresi, 7 defâ okunur.
32. Secde Sûresi‟nin Fazîletleri
Resûlullah (SAV) buyurdu ki, „Her kim evinde Secde suresini okursa, üç gün
evine Ģeytan giremez (Deylemi Müsnedül-Firdevs 5/15)‟
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Resûlullah (SAV) buyurdu ki, “Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde
sûrelerini okursa, bu iki sûreyi Kadir gecesinde okumuĢ gibi sevap almıĢ olur (Tirmizi,
Fedaiü‟l-Kur‟an, 8”
Resûlullah (SAV) buyurdu ki, “O ikisi (yani Secde Suresi ile Mülk suresi)
Kuran‟daki her sûreden altmıĢ derece üstün kılındı (Darimi Fedaü‟l-Kuran, 19,
no3415”
33. Ahzâb Sûresi‟nin Fazîletleri
Nasip ve kısmetin açılması için, Ahzap Sûresi, 7 defâ okunur.
34. Sebe Sûresi‟nin Fazîletleri
Cin Ģerrinden emin olmak için, Sebe Sûresi okunur.
35. Fatır Sûresi‟nin Fazîletleri
Mahlûkat tarafından sevilmek için, Fatır Sûresi okunur.
36. Yâsîn Sûresi‟nin Fazîletleri
Her bir murâda nâil olmak için, Yâsin Sûresi, 70 defâ okunur.
37. Sâffât Sûresi‟nin Fazîletleri
Rızkın açılması, darlık çekilmemesi için, Saffat Sûresi okunur.
38. Sâd Sûresi‟nin Fazîletleri
Zarar verici hayvanların Ģerlerinden emin olmak için, Sad Sûresi okunur.
39. Zümer Sûresi‟nin Fazîletleri
Halk içinde aziz olmak için, Zumer Sûresi okunur.
40. Mü‟min Sûresi‟nin Fazîletleri
Kötü insanın Ģerrinden emin olmak için bir, Mü‟min Sûresi, 10 defâ okunur.
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41. Fussilet Sûresi‟nin Fazîletleri
Yolculuktaki, her türlü tehlikeden emin olmak için, Fussilet Sûresi okunur.
42. Şûrâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Hasmı mağlup etmek için, ġurâ Sûresi okunur.
43. Zuhruf Sûresi‟nin Fazîletleri
Zuhruf Sûresi‟ni 7 defâ okuyan, murâdına nâil olur.
44. Dûhan Sûresi‟nin Fazîletleri
Dûhan Sûresi‟ni 3 defâ okuyan, her dileğine kavuĢur.
45. Câsiye Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġftirâdan kurtulmak için, Câsiye Sûresi okunur.
46. Ahkâf Sûresi‟nin Fazîletleri
Cin Ģerrinden emin olmak için, Ahkaf Sûresi okunur.
47. Muhammed Sûresi‟nin Fazîletleri
Zarardan kurtulup saâdete nâil olmak için, Muhammed Sûresi okunur.
48. Fetih Sûresi‟nin Fazîletleri
Her müĢkülü halledip her murâda nâil olmak için, Fetih Sûresi 7 defâ okunur.
49. Hucurât Sûresi‟nin Fazîletleri
Hastalığın Ģifâ bulması için, Hucûrat Sûresi, 7 defâ okunur.
50. Kâf Sûresi‟nin Fazîletleri
Âhiret saadetine nâil olmak için Cumâ geceleri, Kaf Sûresi okunur.
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51. Zâriyât Sûresi‟nin Fazîletleri
Kıtlık yüzü görmemek için Zâriyat Sûresi, 70 defâ okunur.
52. Tûr Sûresi‟nin Fazîletleri
Hakka yaklaĢıp dertlerden kurtulmak için, Tûr Sûresi okunur.
53. Necm Sûresi‟nin Fazîletleri
Her murada nâil olmak için, Necm Sûresi, 21 defâ okunur.
54. Kamer Sûresi‟nin Fazîletleri
Zâlimin Ģerrinden kurtulmak için, Kamer Sûresi 70 defâ okunur.
55. Rahmân Sûresi‟nin Fazîletleri
Hayır kapılarının açılması için, Rahman Sûresi, 70 defâ okunur.
56. Vâkı‟a Sûresi‟nin Fazîletleri
Fakirlik çekmemek ve berekete kavuĢmak için, Vakıa Sûresi, 41 defâ okunur.
57. Hadîd Sûresi‟nin Fazîletleri
Rûhî bunalımdan kurtulmak için Hadid Sûresi, 75 defâ okunur.
58. Mücâdele Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmanı hezîmete uğratmak için, Mücâdele Sûresi, toprağa 3 defâ okunur,
düĢman tarafına saçılır.
59. Haşr Sûresi‟nin Fazîletleri
Her murâda nâil olmak için HaĢır Sûresi, 40 gün 40 defâ okunur.HaĢır
Sûresi‟nin son iki âyetini 11 defâ okuyanın, bütün ihtiyaçları karĢılanır. Bekârlar
evlenir, kısmetleri açılır. ĠĢsizler iĢ bulur. Makam sâhipleri söz sâhibi olurlar.
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60. Mümtehine Sûresi‟nin Fazîletleri
Haramdan korunmak için Mumtehine Sûresi okunur. Borcunu kolaylıkla öder.
Bu sûreyi okumaya devam edenlerin kalbindeki nifak yok olur. Bu sûre yazıp, zemzem
dolu kabın içine konur, bir miktar beklettikten sonra içmeye devam edilirse, dalak
ĢiĢmesi hastalığına biiznillah iyi gelir.
Resulullah (SAV) buyurdu ki: “Her kim Mümtehine Sûresi‟ni okursa, Kıyâmet
gününde tüm mü‟min ve mü‟mineler ona Ģefaatçi olur.”
61. Saf Sûresi‟nin Fazîletleri
Âile huzursuzluğundan kurtulmak için Saf Sûresi 70 kere okunur.
62. Cum‟a Sûresi‟nin Fazîletleri
Helâlinden evlenmek isteyenler, Cu mâ Sûresi‟ni, 18 defâ okurlarsa nasiperi
açılır.
63. Münâfikûn Sûresi‟nin Fazîletleri
Nifaktan kurtulmak ve Ģerre hedef olmamak için, Münâfikûn Sûresi, 7 defâ
okunur.
64. Teğâbun Sûresi‟nin Fazîletleri
Nefes darlığına karĢı, Teğabün Sûresi, suya 7 defâ okunur, içilir.
65. Talâk Sûresi‟nin Fazîletleri
Refîkâsı ile güzel geçinmek isteyen Talak Sûresi‟ni 3 defâ okur.
66. Tahrîm Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmanı dost etmek için Tahrim Sûresi, 21 defâ okunur.
67. Mülk Sûresi‟nin Fazîletleri
Mülk Sûresi, Kıyâmet günü okuyana Ģefaat eder. Kabir azâbına ve onu doğuran
sebeplere engeldir. 44 defâ okuyan her belâdan kurtulur.
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68. Kalem Sûresi‟nin Fazîletleri
ġerlerden kurtulmak ve her murada ermek için Kalem Sûresi, 71 defâ okunur.
Kalem Sûresi‟nin son iki âyeti nazara, yâni göz değmesine karĢı okunursa Ģifâ
verir.
69. Hâkka Sûresi‟nin Fazîletleri
Âhiret mutluluğuna ermek için El-Hâkka Sûresi, 71 defâ okunur.
70. Me‟âric Sûresi‟nin Fazîletleri
Zafere ermek için Mearic Sûresi, 180 defâ okunur.
71. Nûh Sûresi‟nin Fazîletleri
DüĢmanı kahretmek için, Nuh Sûresi, 1000 defâ okunur.
72. Cin Sûresi‟nin Fazîletleri
Nazar ve evhamdan Ģifâya kavuĢmak için Cin Sûresi, 7 defâ okunur.
73. Müzzemmil Sûresi‟nin Fazîletleri
Rızkın ummadığın yerden açılması için, Müzemmil Sûresi, 40 defâ okunur.
74. Müddessir Sûresi‟nin Fazîletleri
Nefs-i emmâreden kurtulmak için, Müddessir Sûresi okunur.
75. Kıyâmet Sûresi‟nin Fazîletleri
Âhiret saadetine nâil olmak için, her Cumâ günü Kıyâmet Sûresi okunur.
Bu sûre-i celîlenin fazîleti, Kıyâmet korkularının önemiyle ilgilidir. Her kim
Cumâ günleri veyâ Cumâ geceleri „ıyâmet Sûresi‟ni okursa, okumaya devam ederse,
Kıyâmet ve Âhiret zorluklarından emniyet ve selâmette olur.
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76. İnsan Sûresi‟nin Fazîletleri
Kötü ahlâktan kurtulmak ve Hak dostlarının zümresinde katılmak için Ġnsan
Sûresi, 70 defâ okunur.
77. Mürselât Sûresi‟nin Fazîletleri
Göz hastalığına yakalanmamak için, Mürselât Sûresi, 7 defâ okunur.
78. Nebe (Amme) Sûresi‟nin Fazîletleri
Dünyâ ve Âhiret saadetine nâil olmak için, her gün ikindiden sonra, Nebe
(Amme) Sûresi okunur.
79. Nâzi‟ât Sûresi‟nin Fazîletleri
Son nefesi kelime-i Ģehâtle vermek için, Nâziât Sûresi, her gece okunur.
80. Abese Sûresi‟nin Fazîletleri
Yakîne ermek için Abese Sûresi, 7 defâ okunur. Yakîn nedir?
Yakîne bir örnek vermek gerekirse, ilmi ele alabiliriz. Meselâ ilimde, ilmel
yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn olmak üzere, üç yakîn derecesi vardır?
Örneğin, bir kimse, hiç tanımadığı, bilmediği ve yalnızca Hindistan‟da
yetiĢmekte olan, bir meyveyi kitaplardan okuyarak öğrenirse, bu ilim derecesi onun
için, bir ilmel yakîn derecesi olur.
Bu meyveyi, Hindistan‟dan gelen bir arkaĢı yanında getirmiĢ olsun! Bu kimse,
arkadaĢını ziyârete gittiğinde, bu meyveyi onun evinde görse bu kiĢi bu sefer, o meyve
hakkındaki ilmel yakîn bilgisine, aynel yakîn bilgisini de eklenmiĢ olur.
Hindistan‟dan gelen bu arkaĢı, bu meyveden ona biraz ikram etse, o da ondan
biraz yemiĢ olsa, o kiĢi o meyvenin tadını da öğrenmiĢ olur ki, bu kiĢi artık bundan
sonra o meyve hakkında, hakkal yakîn bilgisine kavuçmuĢ olur.
ĠĢte yakîn dereceleri bu derecelerdir.
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81. Tekvîr Sûresi‟nin Fazîletleri
Bir kimse bir zorluk ve müĢkülatla karĢılaĢtığında, Tekvir süresini 7 kere
okuyarak, Allah‟tan (CC) kolaylıklar isterse, Allah bu kuluna kolaylıklar nasip eder.
Bu süreyi okumaya devam edenler, insanlar tarafından saygınlıkla karĢılanır. Bir
kimse, bu süreyi okuyarak avuçlarına üfleyip, sonra onunla vücûdunu mesh ederse,
üzerindeki korkulardan evham ve olumsuzluklardan kurtulur, rahatlar.
Evinizde bir büyü olduğundan Ģüpheleniyor, bunun yerini tespit edemiyorsanız,
bunun için yapmanız gereken Ģey, Tekvir sûresini okumaktır. ġöyle ki:
Saklı büyünün yerini bulmak amacıyla niyet edilerek tekvir sûresi okunur.
Okumanın bitiminde, büyünün yerini size bildirmesi için, Allah‟a (CC) duâ edilir,
uykuya yatılır. Allah‟ın (CC) izni ile saklı büyünün yeri rüyânızda size bildirilir408.
82. İnfitâr Sûresi‟nin Fazîletleri
İnfitar Sûresi, her murat için 21 defâ okunur.
83. Mutaffifîn Sûresi‟nin Fazîletleri
Ağlayan çocuğu susturmak için Mudaffifîn Sûresi, 7 defâ okunur.
84. İnşikâk Sûresi‟nin Fazîletleri
Doğumun kolay olması için ĠnĢigak Sûresi, 7 defâ okunur.
85. Bürûc Sûresi‟nin Fazîletleri
Fitneci ve hasetçilerin Ģerlerinden kurtulmak için, Buruc Sûresi, 10 defâ
okunur.
86. Târık Sûresi‟nin Fazîletleri
Cinlerin Ģerrinden kurtulmak için Târık Sûresi, 3 defâ okunur.
87. A‟lâ Sûresi‟nin Fazîletleri

408
Tekvir Süresi Ve Faziletleri, http://mutlulugunsifresi.com/tekvir-suresi-ve-sirlariher-muskulin-halli-icin-vebircok-faydasi.html
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Seferden selâmetle dönmek için A‟lâ Sûresi, 3 defâ okunur.
88. Gâşiye Sûresi‟nin Fazîletleri
Vücuttaki her türlü yelin yokedilmesi için, GâĢiye Sûresi 3 defâ okunur.
89. Fecr Sûresi‟nin Fazîletleri
Belânın uzaklaĢması için Fecr Sûresi, 7 defâ okunur. Hadise göre Fecr Sûresi,
her gün 1 defâ okuyan için, Kıyâmet günü bir nur olur.
90. Beled Sûresi‟nin Fazîletleri
Kıyâmet günü hesâbın kolay geçmesi için Beled Sûresi, 7 defâ okunur.
91. Şems Sûresi‟nin Fazîletleri
Her türlü belâdan korunmak için ġems Sûresi, 41 defâ okunur.
92. Leyl Sûresi‟nin Fazîletleri
Fakirlikten kurtulmak için Leyl Sûresi, 180 defâ okunur.
93. Duhâ Sûresi‟nin Fazîletleri
Rûhî bunalım ve sıkıntıdan kurtulmak için, Duhâ Sûresi okunmaya devam
edilir.
94. İnşirâh Sûresi‟nin Fazîletleri
Rûhî bunalım ve sıkıntıdan kurtulmak için İnşirah Sûresi okunmaya devam edilir.
95. Tîn Sûresi‟nin Fazîletleri
Kötü ahlâktan korunmak için Tin Sûresi 7 defâ okunur.
96. Alak Sûresi‟nin Fazîletleri
Sözün geçerli olması için Alak Sûresi 21 defâ okunur.
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97. Kadr Sûresi‟nin Fazîletleri
Her müĢkülün halli için Kadir Sûresi 21 defâ okunur.
98. Beyyine Sûresi‟nin Fazîletleri
Resûlullah (SAV) buyurdu ki, “Her kim Beyyine Sûresi‟ni okursa (ve gereğini
yerine getirirse), Kıyâmet günü en hayırlılarla berâber olur”
Resûlullah (SAV) buyurdu ki, “Mevlâ Teâlâ, bu sûreyi okuyanı iĢitir ve Ģöyle
buyurur: „Kuluma müjde verin. Ġzzetime and olsun ki sen hoĢnut oluncaya kadar
Cenet‟te sana bir mekân verip, seni oraya yerleĢtireceğim‟.”
Bu sûre hakkında Resûlullah (SAV) buyurdu ki:
“Eğer insanlar bu sûrenin içindekini(n faziletini) bilmiĢ olsalardı, âilesini ve
malını terk ederlerdi de onun içindeki ilâhî sırları öğrenirlerdi” buyurmuĢlardır.
Huzaa kabilesinden birisi dedi ki, „Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah‟ın
Resûlü?‟
“Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz, „Bu sûreyi münâfıklar okuyamaz ve
kalbinde Allah‟ın birliği hakkında Ģüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah‟a yemin
ederim ki, muhakkak bu sûreyi mukarreb olan melekler, Yer ve gökler yaratıldığından
beri bir an ondan gâfil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sûreyi okursa, Allâhü Teâlâ
onun dinini, dünyâsını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler
gönderir409.”
99. Zilzâl Sûresi‟nin Fazîletleri
“Zilzâl Sûresi‟ni okuyan, Kur"ânın yarısını okumuĢ gibi sevâb alır-Hadis-i
ġerîf”. Buna göre, Zilzâl Sûresi‟ni, iki defâ okuyan, Kur‟ânın tamamını okumuĢ sevâbı
alır.
“Zilzal Süresi, Kur‟an‟ın yarısına, Âdiyat Sûresi de diğer yansına denktir.
Bunları okuyan Kur‟an‟ın tamâmını okumuĢ sevâbı alır-Hadîs-i ġerîf”.
Zilzâl sûresini kırkbir defâ okuyan kimse, düĢmanlarını mağlup eder,
düĢmanlarını periĢan eder.

409
Online Kuran, Sûrelerin Sır ve Fazîletleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.onlinekuran.net/kuranhakkinda/surelerin-faziletleri/beyyine-suresinin-fazilet-ve-sirlari.html, En Son EriĢim Târihi: 1.06.2018.
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100. Âdiyât (Daphan) Sûresi‟nin Fazîletleri
Nazardan korunmak için Daphan Sûresi, günde 3 defâ okunur.
101. Kâri‟a Sûresi‟nin Fazîletleri
Her iĢin intizâmı için Karia Sûresi 100 defâ okunur.
102. Tekâsür Sûresi‟nin Fazîletleri
Dünyevî ve uhrevî musîbetlerden kurtulmak için Tekâsür Sûresi, günde 3 defâ
okunur.
103. Asr Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġç hastalıkların Ģifâsı için Asr Sûresi, 70 defâ okunur, yazılarak suyu içilir…
104. Hümeze Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġnsanların zemminden ve iftirâsından kurtulmak için Hümeze Sûresi, 21 kere
okunur.
105. Fil Sûresi‟nin Fazîletleri
Fil Sûresi‟ni, akĢamla yatsı arasında, 1000 okuyan kimse her türlü murâdına
nâil olur.
106. Kureyş Sûresi‟nin Fazîletleri
Zengin güzel ahlâk için ve musîbetlerden korunmak için, KureyĢ Sûresi, 7 defâ
okunur.
107. Mâ‟ûn Sûresi‟nin Fazîletleri
Mâun Sûresi‟ni 41 defâ okuyan Peygamberimiz (SAV)‟i rüyâsında görür.
108. Kevser Sûresi‟nin Fazîletleri
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Kevser Sûresi‟ni 100 defâ okuyan murâdına nâil olur, Peygamberimiz (SAV)‟i
rüyasında görür.
109. Kâfirûn Sûresi‟nin Fazîletleri
Kâfirûn Sûresi, yatarken okuyanın îmanını Ģeytandan korur.
110. Nasr Sûresi‟nin Fazîletleri
Kim Nasr sûresini okursa ona, Mekke‟nin fethinde Muhammed (SAV) ile
berâber olan kimsenin sevâbı verilir-(Hadîs-i Ģerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)
Hadîs-i Ģeriflerde buyurulmuĢtur ki:
“Ġzâ câe nasrullahi sûresi, Kur‟ân‟ın dörtte birine denktir.”
“Kim Ġzâ câe nasrullahi‟yi okursa, Mekke-i Mükerreme‟nin fethinde hazır
bulunup da Ģehîd olmuĢ gibi sevâb alır.”
“Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaĢlarının içinde en iyi durumda olmak,
sıkıntı çekmemek ve nzık bakımından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, Ġhlâs, Felak
ve Nâs sûrelerini oku…”
Fahreddîn-i Râzi buyurmuĢtur ki:
“Nasr Sûresi, mü‟minlerin sûresidir. Her mü‟min bu sûreyi okuduğunda, Allahü
Teâlâ iĢlerini kolaylaĢtırır, onu düĢmanlan üzerine gâlip kılar, maîĢet sıkıntısı
çektirmez, tevbesini kabul, günahlarını affeder.”
Âlimler buyurmuĢlardır ki:
“Fetih sûresini okumaya gücü yetmeyen Nasr sûresini okusun.”
Hz. Cübeyr (RA) anlatıyor:
“Önceleri ben arkadaĢlarım arasında en değersiz, en kazançsız olan idim.
Resûlullah (SAV), bu tavsiyelerini yerine getirdim, bu sûreleri her zaman okumaya
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devam ettim. Ve yolculuktan döndüğüm zamanlar kendimde, arkadaĢlarımdan daha
kazançlı ve daha gösteriĢli (saygınlıklı) bir hâl meydana gelir oldu 410”
111. Tebbet Sûresi‟nin Fazîletleri
Her çeĢit hastalıklara okunan sûrelerden biri de Tebbet Sûresi‟dir. Okunan bir
hastaya bu sûre, 7 kere okunarak, ilâve edilir. Nazar değen kimseye okunurken Tebbet
Sûresi dahî, okunan sûrelere, 3 kere okunarak, ilâve edilir.
Tebbet Sûresi, haksız yere düĢmanlık yapan, zâlime karĢı, yâni düĢmana karĢı,
1000 defâ okunursa, düĢman helâk olur. Yâni okuyan, düĢmanına gâlip gelir, haklı
davâsı-nı kazanır.
112. İhlâs Sûresi‟nin Fazîletleri
Ġhlâs Sûresi‟ni 100 defâ okuyan kâmil bir îmana sâhip olur. 10 defâ okuyanın
ameline günah yazılmaz. 1000 defâ okuyanın vücûdu kabirde çürümez. 10000 defâ
okuyan her murâdına nâil olur.66 defâ okuyanın sırtını kimse yere getiremez,
velîlerden sayılır.
113. Felâk Sûresi‟nin Fazîletleri
Sihiri tesirsiz hâle getirmek, Ģeytandan korunmak için, Felâk Sûresi 41 defâ
okunur. Felak Sûresi 5 defâ okunursa, belâlardan emin olunur. Okuyan borçlarını
ödemeye muvaffak olur, alacaklar tahsil edilir.
114. Nâs Sûresi‟nin Fazîletleri
Cin Ģerrinden ve evhamdan korunmak için Nas Sûresi 21 defâ okunur.

410
Secdem, Nasr Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları, https://www.secdem.net/dini-bilgiler/kurani-kerimsureleri/nasr-suresi-okumanin-fazileti-ve-faydalari.html
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SÂDIK MESĠH
Papaz ve Âilesi İslâm‟ı Seçti
Ġslâmî eğitim ve ibâdetleriyle, Ġslâm kültüründen etkilenen, Pakistan‟ın Siyalkut
Ģehrindeki bir Hıristiyan papaz, beĢ oğlu ve iki geliniyle birlikte, Ģehâdet getirerek,
Müslüman olmuĢlardır411.
Siyalkut‟un Navan Pind semtinde, mânevî bir Ģahsiyet sayılan, Pir Seyyid
Tehid Şah Kohati‟nin elinde Müslüman olan,‟Sadık Mesih‟ adındaki papaz, uzun
zamandan beri içinde sakladığı gerçek duyguları, açığa çıkararak, Ġslâm‟ı seçtiği için,
çok rahatladığını söylemiĢtir.
Yeni isim olarak Muhammad Sadık adını alan papazın çocuklarının yeni
isimleri de, Muhammed Faysal, Muhammed Adil, Muhammed Nâsır, Muhammed Yâsir,
Muhammed Adnan olmuĢtur.
Gelinleri ise isim olarak, Pervin Bibi ile Sâika Bibi isimlerini tercih
etmiĢlerdir412.
Eski papaz ve yeni Müslüman Muhammed Sâdık, Ģehâdetinden sonra
duygularını:
“Ġslâm eğitimi, ibâdetleri ve Ġslâm kültüründen çok etkilenmiĢtim. Ancak
konumum sebebiyle sesimi çıkaramıyordum.”
“Uzun süreden beri ruhsal açıdan huzursuzdum. Ne doğru dürüst
uyuyabiliyordum, ne de baĢka bir Ģeyde huzur bulabiliyordum413.”
Ġslâm‟a girdikten sonra rûhen ve kalben çok huzur içindeyim. Artık devamlı
ibâdet edip daha huzur bulacağıma inanıyorum414.” Ģeklinde anlatmıĢtır.415
411
Anonim, Papaz ailesiyle Müslüman oldu, Alındığı elektronik posta adresi: http://www.haberpan.com/papazailesiyle-musluman-oldu/, En Son EriĢim Târihi:
11.04.2011.
412
Anonim, Papaz, 7 kiĢilik ailesiyle Müslüman oldu! Ubeyd Rahman-Dünya Bülteni/ Lahor, Alındığı elektronik posta
adresi:
http://www.ozgundurus.com/Haber/Dunya/14042010/Papaz-7-kisilik-ailesiyle-Musluman-oldu.php, En son eriĢim târihi:
11.04.2011.
413
Anonim, Papaz ailesiyle birlikte Müslüman oldu, Alındığı elektronik posta adresi: http://www.trbhaber.com/haberpapaz-ailesiyle-birlikte-musluman-oldu-t1579.html, En son eriĢim târihi: 11.04.2011.
414
Anonim, Papaz ailesi müslüman oldu !!!, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.mercekport.org/hertelden/6659-papaz-ailesi-musluman-oldu.html, En son eriĢim târihi: 11.04.2011.
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CATHERĠNE DELORME
Giriş
Sicilyalı heykeltraĢ bir babanın çocuğu olarak 1901‟de doğan ve çocukluğu
Cezâyir‟de geçen Catherine Delorme, Birinci Dünyâ SavaĢı sırasında, Fransız bir
doktorla evlenmiĢ, eĢinin tâyini üzerine Tunus‟a gitmiĢtir. Tunus‟ta iken Ġslâm dinine
ilgi duyarak Müslüman olmuĢ ve Hidâyetullah adını almıĢtır.
Catherine Delorme Ve Müslüman Âileler
Ġslâmiyet‟e duyduğu ilgi nedeniyle Catherine Delorme:
“Tunus‟ta iken Ġslâmiyet‟e duyduğum alâkadan dolayı Müslüman âilelerle
yakınlık kurdum. Fakat Ġslâmiyet‟le ilgili sorduklarıma tatminkâr cevaplar
alamadım.416“, diyor ve konuĢmasını Ģöyle sürdürüyor.
“Bir gün dostluk yaptığım fakir Müslüman bir âilenin kızı bana Ġslâmî kadın
kıyâfeti giydirdi. Aynaya baktım, kıyâfetimi çok beğendim. O gece rüyâmda Kâbe‟ye
gittiğimi gördüm. Rüyâmı tâbir eden Müslüman hanım, „Bir gün mutlaka Hac‟ca
gideceksin!417„ dedi.” Catherine Delorme, konuĢmasını aĢağıda görüldüğü gibi, Ģöyle
sürdürüyor.
Catherine Delorme‟nin Güzel Rüyâsı
“Bir gün küçük bir sokaktaki mütevâzı dükkanında, sanki bu dünyâya âit biri
değilmiĢ gibi duran, derin bir düĢünceyle huzur bulmuĢ nur yüzlü bir zat gördüm.”
Anonim, Papaz ailesiyle birlikte Müslüman oldu, Alındığı Elektronik Posta
Adresi,:http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=111180, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
416
Anonim, Catherine Delorme, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.forumdas.net/sorularlaislamiyet/yabancilarin-musluman-olmasina-ibretlik-olaylar-10693/, En son eriĢim târihi: 22.03.2011.
417
CATHERĠNE DELORME(Sicilyalı) Müslüman Olan Ünlüler, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://trtr.facebook.com/note.php?note_id=133727319978742, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
415
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“BaĢındaki beyaz takkesiyle siyah sakalı ile hoĢ bir görüntü teĢkil eden bu
adam, kapalı gözleriyle ve elindeki tespihiyle bana değiĢik geldi. Sanki tanıdık bir
simâydı. Gözlerimi ondan ayıramıyordum.”
“BakıĢımı hissetmiĢ gibi gözlerini açarak tatlı bir tebessümle yaklaĢmamı iĢâret
etti. Oturmam için bir sandalye gösterdi ve „Sana verebileceğim bir Ģey var mı?‟diye
sordu.”
“Ondan elindeki tespihi vermesini ve okuduğu duâyı öğretmesini istedim.”
“O zat ĢaĢkın hâlde;‟Tespihi memnuniyetle veririm ama duâyı neden
istiyorsun?‟ deyince, „Evet ama senin yaptığın duâyı benim de yapmama engel var mı
ki? Senin Rab‟bin benim de Rab‟bim değil mi?‟dedim. BaĢındaki beyaz takkesiyle siyah
sakalı ile hoĢ bir görüntü418“
“O da;‟Doğru…”
“Fakat bu zikir Müslümanların temel inancıdır. Allah baĢka bütün ilâhları
reddeder.‟La ilâhe illallah‟ Ģehâdetin 1. kısmıdır. Kalpten söylendiğinde, Ġslâm‟a
girilmiĢ olunur.‟ dedi.”
“Bunun üzerine ben:
„ġu hâlde diyebilirim ki, ben her zaman MüslümanmıĢım! Çünkü, dâimâ tek
Allah‟a inandım.‟ dedim. O zat devamla:
“ġehâdetin 2. kısmı yalnız Ġslâm‟a mahsustur. O da „Muhammed (SAV),
Allah‟ın Resûl‟üdür. Hz. Muhammed‟in peygamberliğine inanmak, Allah‟ın birliğine
inanmayı gerektirir.”
“Bu zikri iki kısmıyla birlikte, istersen öğretebilirim.‟ dedi.”
“„Tek Allah‟a nasıl inanıyorsam, O‟nun peygamberlerine ve Hz. Muhammed‟in
onlardan biri olduğuna inanıyorum.‟ dedim.”
“Daha sonra o zat bana abdest ve guslün Ģartlarını öğretti. Telâffuzunu
öğrettiği zikri 300.000 kere çekmemi söyleyerek tespihini verdi.419“
“Bu görevi ancak 3 ayda tamamladım. Sonra o nur yüzlü zâtın yanına gittim.
Tespihini alıp, duâlar okuyarak kokular sürdü ve bana geri verirken:
“Bugün güzelce abdest alarak yat ve bu tespihi yastığının altına koy, bir rüyâ
göreceksin ve ben tâbir edeceğim.‟dedi.”

418
Catherine Delorme'nin 'Hidayetullah' OluĢ Öyküsü, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.islamseli.com/gunumuzde-islamiyet/2175-catherine-delormenin-hidayetullah-olus-oykusu.html, En Son EriĢim
Târihi: 22.03.2011.
419
hoskafa, Catherine Delorme'nin 'Hidayetullah' OluĢ Öyküsü, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.islamseli.com/gunumuzde-islamiyet/2175-catherine-delormenin-hidayetullah-olus-oykusu.html, En Son EriĢim
Târihi: 22.03.2011.
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“O gece rüyâmda, câmi gibi bir yerde Peygamberimiz‟i gördüm. Ben periĢan,
aç, sefil bir vaziyetteydim. Beni elini uzatıp yanına çağırdı. Yanına gidince birden
değiĢtim. ġahâne, pırıl pırıl bir elbiseye bürünmüĢtüm.420“
“Onun kalbime telkin ettiği fikirle, benim pek az görülen bir lütfa mazhar
olduğumu anladım. Ertesi gün o zâtın dükkânına gidip, rüyâmı anlattım.”
“Zâtın gözlerinden yaĢlar boĢandı. O heyecandan güçlükle konuĢarak,‟Biz
atadan Müslümanız. Gençliğimden beri bu zikre devam ediyorum.”
“Fakat bir türlü tamamlayamıyorum. Hep yeniden baĢlıyorum. Dünyâda her
Ģeyden çok Resulullâh‟ı görmek istiyorum. Bu lütfa henüz nâil olamadım.”
“Sen bir yabancıyken ve dinimiz hakkında hiç bir Ģey bilmezken bu lütfa mazhar
oldun.‟dedi.421“
Sınav Dünyâsı
Bundan sonra asıl sınav kısmı geliyor:
Bir genç gelmiĢ, Peygamberimiz (SAV)‟e, “Yâ Resûlallah! Seni çok
seviyorum!” demiĢ... Peygamberimiz (S AV) ona nasıl bir karĢılık vermiĢ biliyor
musunuz?
“Beni seviyorsan, sıkıntı ve belâlara hazır ol!”
Peygamberimiz (SAV) neden öyle diyor?
Çünkü, her Ģeyin bir bedeli olduğu gibi, hidâyeti bulmanın da elbette bir bedeli
vardır. Bu bedel, bir sınav yeri olan, dünyâda genel olarak, çoğu kere, sıkıntı ve
belâlarla ödeniyor.
ĠĢte sabrederek bu bedeli ödeyenler, sınavı kazanıyorlar. Catherine Delorme
için, „bundan sonra asıl sınav kısmı geliyor.‟ dememin sebebi budur. Nitekim,
Müslüman olduktan sonra, Hidâyetullah adını alan Catherine Delorme için de, bu
dönemin baĢladığını görüyoruz. Hidâyetullah diyor ki:
“Bir süre sonra üstüme baĢıma özen göstermediğimden dolayı beyim „Yeter
artık, tanrınla benim aramda bir tercih yapmalısın!‟ deyince çok üzüldüm. Dinî bilgimi,
eĢime fark ettirmeden arttırmaya devam ettim. 1950‟de Fas‟tayken kadıya giderek
resmen Müslüman olmak istediğimi bildirdim.”
420
Özçeleb, F., Catherine Delorme'in Hidayeti, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.haberturka.com/haber.php?id=93807, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
421
Anonim, Ġlginç Bir Hidayet Öyküsü, Alındığı elektronik posta adresi, http://www.mumsema.com/tasavvuf-ile-ilgiligenel-konular/1936-ilginc-bir-hidayet-oykusu.html, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
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“Kadı Ġslâm hakkında bilmem gerekenleri bildirdi. Fakat bana resmî bir belge
vermekten kaçındı. Zirâ, o zaman Fas, Fransız himâyesindeydi ve ben Fransız askerî
doktorunun dul eĢiydim.”
“Hacca gidebilmek ve ölünce Müslüman mezarlığına gömülmek için resmî
belgeyi almayı arzûluyordum. Bu isteğime kavuĢtum.”
“1951 senesinde Müslümanlığımı resmen tescil ettirdiğim sırada Fransız
sömürge idâresi beni sorgulamadan geçirdi ve niçin Müslüman olduğumu sordu. Ben
de:
„Yirmi seneden beri Ġslâm dinine girmek istiyordum. O târihten beri çeĢitli
dinler üzerinde çok ciddî araĢtırmalar yaparak bu karara vardım.”
“Uzun süre çeĢitli engeller sebebiyle kararımı tatbik edemedim. Hem Ġslâm
dinine inanıp, hem de ibâdetlerini yaparken, hâlâ Hıristiyan sıfatını taĢımak ikiyüzlülük
olurdu.”
“Ġslâm‟ı, rûhî ihtiyaçlarıma daha uygun buluyorum. Aradıklarımı, daha önce
mensubu olduğum dinde bulamadım.‟ dedim.” diyor, Hidâyetullah…
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ALBAY DONALD ROCKWELL
Donald Rockwell, Müslümanlığı Niçin Kabul Etti?
Amerikalı Albay Donald Rockwell, Müslüman oluĢunu kendisine,
„Müslümanlığı niçin kabul ettim?” sorusunu sorarak açıklıyor. Açıklamalarından
anlaĢıldığı kadarıyla Donald Rockwell, Ġslâm Dini‟nin modern bir hayat dini
olmasından dolayı, Müslüman olmuĢtur422.
Evet, Ġslâm, „Modern hayat dini‟dir.
Ġslâm‟ın en modern hayat dini olduğunu, bilimsel sonuçlardan baĢka ayrıca,
böylece Donald Rockwell‟in, „Müslümanlığı niçin kabul ettim?” sorusuna yukarıda
verdiği verdiği cevapla da teyit etmiĢ oluyoruz423.
Müslümanlığın Güzelliği
Gerçek ve güzel Müslümanlık, Donald Rockwell‟i etkilemiĢtir.
Donald Rockwell, etkilendiğini açıklamak için:
“Müslümanlığın çok mantıkî ve sâde oluĢu, câmilerin insanı kendine çeken
câzibesi, bu dine mensup olanların, dinlerine büyük bir ciddiyet ve sevgi ile bağlanmıĢ
olmaları, bütün dünyâda, Müslümanların günde beĢ defâ aynı saatte büyük bir saygı ve
ihlâs ile secdeye kapanıĢı, benim üzerimde çoktan beri büyük bir tesir yapmıĢtı424.”
diyor.
422
Anonim, Amerikalı Albay Donald Rockwell. Müslümanlığı niçin kabul ettim? Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.varbak.com/amerikali-albay-donald-rockwell-t8917.html?s=0a4597ec540430441aec09b0b4a41687&amp; En Son
EriĢim Târihi: 11.04.2011.
423
Anonim, Yabancıların Müslüman Olmasına Vesile Olan Ġbretlik Olaylar 3, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/485910-yabancilarin-musluman-olmasina-vesile-olan-ibretlik-olaylar-3-a.html,
En Son EriĢim Târihi: 22.03.2011.
424
Anonim, Müslümanlığı niçin kabul ettim?, Alındığı elektronik posta adresi, http://mihmandar.8k.com/nicin.htm, En
son eriĢim târihi: 11.04.2011.
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Donald Rockwell‟ın Müslümanlığı böyle tanımlaması, modern insanın
ölçülerine bire bir uymuyor mu, sizce de?
Gerçekten Ġslâm Dini‟nin bir akıl ve mantık dini olduğunu bilmeyen yoktur.
Günümüzde her Ģeyin daha sâde, temiz ve daha anlaĢılır olması, tercih edilmiyor mu?
Câmilerin câzibesi, onun sanâta verdiği değerin bir ölçüsüdür. Bu dine mensup
olanların, dinlerine büyük bir ciddiyet ve sevgi ile bağlanmıĢ olmaları, Müslümanların,
modern hayâtın elbette plânlı ve disiplinli olan, yaĢama anlayıĢını yansıtıyor.
Donald Rockwell, Müslüman oluĢunun nedenlerini açıklamaya devam ediyor:
“Fakat bunlar benim Müslüman olmam için kâfî gelmedi425. Ben ancak, Ġslâm
dinini iyice inceledikten ve onda güzel, faydalı birçok hususlar bulduktan sonra
Müslüman oldum.”
“Hayâta ciddiyet, fakat aynı zamanda tatlılıkla bağlı olmak-ki bu Muhammed
(SAV)‟in kendi hareket tarzıdır-iĢlerde istiĢâre etmek, insanlara dâimâ merhâmet ve
Ģefkat ile muâmele etmek, yoksullara yardım etmek, ilk defâ olarak kadınlara da mal
sâhibi olma hakkını vermek gibi, o zamana göre en muazzam medenî inklâplar,
Muhammed (SAV)‟in kısa ve veciz sözleriyle ne güzel ifâde edilmiĢtir426.”
İslâm‟da Her Şeyin Sebeplere Bağlılığı
Ġslâm anlayıĢında her Ģey sebeplere bağlı olduğu için, Donald Rockwell de
Ġslâm‟ın, „Sebep ve Tedbirleri Hazırlama‟ anlayıĢına vurgu yapıyor…
Donald Rockwell, açıklamalarını Ģöyle sürdürüyor:
“Muhammed (SAV) aynı zamanda;‟Allâhu Teâlâ‟ya tevekkül ve îtimat et, fakat
deveni bağlamayı unutma!‟ Ģeklindeki sözleriyle insanlara, Allah‟ın kullarından evvelâ,
her türlü tedbire baĢvurmalarını, îcap edeni yapmalarını ve ancak ondan sonra,
Allah‟a tevekkül etmelerini emrettiğini bildirmektedir.”
“O hâlde, Avrupalıların iddiâ ettiği gibi, Ġslâm dini, hiçbir iĢ yapmadan, her
Ģeyi Allah‟tan bekleyen miskinlerin dini değildir. Ġslâm dini, herkese, önce elinden
gelen her Ģeyi yapmasını ve ancak ondan sonra Allah‟a tevekkül etmesini emreder427.”
425
Anonim, ALBAY DONALD ROCKWELL (AMERĠKALI), Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.bursaihl.com/forum/index.php?topic=14422.0;wap2, En son eriĢim târihi: 11.04.2011.
426
Anonim, Albay Donald Rockwell (Amerikalı), Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.mumsema.org/konudisi-basliklar/7625-muslumanligi-secen-yabancilar.html, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
427
Anonim, Albay Donald Rockwell (Amerikalı), Alındığı Elektronik Posta Adresi,
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İslâm‟ın Adâlet Anlayışı ve Diğer Üstünlükleri
Donald Rockwell, açıklamalarını Ģöyle devam ediyor:
“Ġslâm dininin, diğer dinlerdeki insanlara karĢı gösterdiği adâlet de, benim
üzerimde çok büyük tesir yapmıĢtı428.”
“Muhammed (SAV), Müslümanların Hıristiyanlara ve Yahûdilere karĢı iyi
muâmele etmelerini emrediyor.”
“Kuran‟ı Kerim ise, Adem(AS)‟dan baĢlayarak, Mûsa ve Ġsâ (AS)‟ın
peygamberliklerini kabul ediyordu. Bu, hiçbir baĢka dinde olmayan yüce bir
sadâkattir.”
“Ġslâmiyet‟in en güzel husûsiyetlerinden biri de onun kendini putlardan
tamâmiyle kurtarmıĢ olmasıdır. Hıristiyanlık‟ta hâlâ resimlere, heykellere tapılırken,
Ġslâmiyet‟te hiç böyle bir Ģey yoktur. Bu da, Ġslâmiyet‟in ne kadar saf, temiz olduğunu
gösteriyor.”
“Beni Müslüman olmaya götüren sebeplerden sonuncusu, Ġslâmiyet‟te
bulduğum metânet ve irâde gücü oldu.”
“Ġslâmiyet‟te yalnız rûhun değil, aynı zamanda bedenin de temiz olması
emrediliyordu. Yemek yerken, tıka basa mideyi doldurmamak, senede bir ay oruç
tutmak, her Ģeyde ölçülü hareket etmek, harcama yaparken, ne fazla ne eksik sarf etmek
gibi, değil bugün, yarın da, bütün insanlara rehberlik edecek hususlar, insanlara en
güzel bir tarzda telkin olunuyordu.”
“Ben, Müslüman memleketlerinin hemen hemen hepsini ziyâret ettim.
Ġstanbul‟da, ġam‟da, Kudüs‟te, Kâhire‟de, Cezâyir‟de, Fas‟ta vesâire Müslüman
Ģehirlerinde, bütün hakîki Müslümanların bu kâidelere riâyet ettiklerini ve bundan
dolayı hayatta huzûra kavuĢtuklarını bizzat gördüm429.”
“Onların, Allah‟ın yoluna girmek için süslere, resimlere, heykellere, mumlara,
müziğe ve benzeri Ģeylere ihtiyaçları yoktu. Allah‟ın kulu olduklarını hissetmeleri ve

http://www.izafet.com/dini-hikayeler/99736-yabancilarin-musluman-olmalarina-vesile-olan-ibretlik-olaylar.html,
En
Son
EriĢim Târihi: 11.04.2011.
428
Anonim, Albay Donald Rockwell (Amerikalı), Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=757057, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
429
Anonim, Müslümanlığı niçin kabul ettim? Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://mihmandar.8k.com/nicin.htm,
En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
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kendilerini O‟na teslim etmeleri onlara en büyük mânevî huzur ve saâdeti, lezzeti
veriyordu430.”
İslâm‟daki Özgürlük Kavramı
Donald Rockwell, açıklamalarına devam ediyor:
“Ġslâm dinindeki özgürlük ve eĢitlik beni dâimâ dine çekmiĢtir.”
“Müslümanlar arasında, en yüksek bir mevkî sâhibiyle en fakir bir kimse, Allah‟ın
huzûrunda eĢittir ve birbirinin kardeĢi sayılır. Câmide, Müslümanlar yan yana ibâdet
ederler. Mevkî sâhibi olanlar için ayrılmıĢ özel yerler yoktur. Müslümanlar, Allah ile
kul arasında hiçbir kimsenin bulunmadığına îman ederler. Müslümanlıkta ibâdet, Allah
ile kul arasında yapılır. Günahlarını affettirmek için din adamlarına baĢvurmazlar.
Her Müslüman kendi hareketinden ancak kendisi sorumludur.”
İslâm‟daki Kardeşlik Kavramı
Donald Rockwell, Ġslâm‟daki kardeĢlik konusunda da Ģunları söylüyor:
“Müslümanlar arasındaki kardeĢlik bana hayatta çok kereler yardımcı oldu.”
“Bu din kardeĢliği de, beni Müslümanlığa götüren nedenlerden biridir.”
“Nereye gitsem bir Müslüman kardeĢimin bana yardım edeceğini ve
üzüntülerimi benimle paylaĢacağını biliyorum.”
“Dünyâda ırk, renk ve siyâsî düĢünceleri birbirinden farklı olan bütün
Müslümanlar, birbirinin kardeĢidir ve birbirlerine yardım etmeyi kendilerine borç
bilirler431.”
Donald Rockwell, Müslüman oluĢunun nedenlerini Ģu sözlerle bitiriyor:
“ĠĢte, beni Müslüman yapan sebepler bunlardır. Acabâ bunlardan daha güzel
ve yüce bir sebep düĢünülebilir mi?432“

430
Anonim, Yabancıların Müslüman Olmasına Vesile Olan Ġbretlik Olaylar, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.hikayeler.gen.tr/2007/09/13/yabancilarin-musluman-olmasina-vesile-olan-ibretlik-olaylar/, En Son EriĢim Târihi:
11.04.2011.
431
Anonim, Albay Donald Rockwell, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.ilimalemi.com/dogaustuolaylar/10560-hristiyanlarin-musluman-olmasina-vesile-olan-ibretlik-olaylar.html, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
432
Anonim, Niçin Müslüman Oldular? Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.estanbul.com/nicin-muslumanoldular-81418.html, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2011.
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ALEXANDER RUSSEL WEBB

Giriş
1846‟da Amerika Hudson Ģehrinde doğan Alexander Russel Webb, New-York
Üniversitesi‟nde okumuĢ ve kısa zamanda çok sevilen ve çok takdir edilen, bir fıkra
yazarı olmuĢtur.
St. Joseph Gazett ve Missouri Rapublican isimlerindeki dergileri yayımlayan
Alexander Russel Webb, 1887‟de Filipinler‟de Amerika konsolosu olmuĢ, Müslüman
olup MUHAMMED adının almıĢtır. MUHAMMED kendisini tamâmiyle Ġslâm‟a
hizmet etmeye vakfetmiĢ ve Amerika‟daki Ġslâm teĢkilâtının baĢına geçmiĢtir.
Alexander Russel Webb,1916‟da vefât etmiĢtir433.
„Niçin Müslüman oldun?‟ Sorusu Ve Cevapları
Müslüman olan bir kimseye ilk sorulan sorulardan birisi, “Niçin Müslüman
oldun? Ģeklindeki sorudur, bilirsiniz. Alexander Russel Webb‟e de ilkin bu soru
sorulmuĢtur. Alexander Russel Webb cevâbına
“Ahâlisinin pek çoğu Hıristiyan olarak Amerika‟da doğan, büyüyünceye kadar
dâimâ Hıristiyan papazların yaptıkları vaazları, daha doğrusu saçmalıkları dinleyen;
benim gibi bir insana, niçin dinini değiĢtirerek Müslüman olduğunu soranlar çok
oldu.”
“Ben de onlara, Müslümanlığı niçin hayat rehberi olarak seçtiğimi, kısaca
Ģöyle anlattım434.” Ģeklinde bir giriĢle baĢlamıĢtır:

433
Anonim. Muhammed Alexander Russel Webb (1846)-(1916), Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1757, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
434
Anonim. Yabancıların Müslüman olmasına vesile olan ĠBRETLĠK OLAYLAR 3, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/485910-yabancilarin-musluman-olmasina-vesile-olan-ibretlik-olaylar-3-a.html,
En son eriĢim târihi: 13.04.2011.
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“Müslüman oldum! Çünkü, yaptığım incelemeler, insanların rûhi ihtiyaçlarının
ancak Müslümanlığın koyduğu sağlam esaslarla temin edileceğini gösterdi.”
“Ben daha çocukken bile, Hıristiyanlığa bir türlü iki elle sarılamamıĢtım. Yirmi
yaĢıma geldiğim ve artık reĢit olduğum zaman, kilisenin her Ģeyi günah sayan, garip ve
can sıkıcı terbiyesine tamâmen isyan etmiĢtim.”
“YavaĢ yavaĢ kiliseden ayrıldım ve oraya bir daha dönmedim435.”
“Benim araĢtırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her Ģeyin sebebini ve maksadını
arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum.”
“Halbuki, râhiplerin ve diğer Hıristiyan din adamlarının bana verdiği cevaplar
beni tatmin etmiyordu.” diyerek konuĢmasını sürdüren Alexander Russel Webb
devamla:
“Onlar, çok kereler suallerime tatmin edici cevaplar verecekleri yerde;
„Bunları biz anlayamayız. Bunlar ilâhî sırlardır.‟ diyorlar veyâ „Bunu bizim aklımız
kavramaz.‟ gibi, kaçamaklı cevaplar veriyorlardı436.”
sözleriyle, Hıristiyanlığın kendisini tatmin etmediğini vurgulamaya çalıĢmıĢ ve
aĢağıdaki sözleriyle aklını ve kalbini rahatlatacak çabalarını dile getirmiĢtir:
Ruh Nedir?
“Bunun üzerine, bir yandan Ģark dinlerini, diğer taraftan meĢhur filozofların
eserlerini incelemeye karar verdim. Filozoflardan Mill, Locke, Kant, Hegel, Fichte,
Huxleyin ve diğerlerinin eserlerini okudum437.”
“Bu filozofların eserlerinde, hep protoplazmadan, atomlardan, moleküllerden,
tâneciklerden bahsolunuyor, fakat „insanın rûhu ne oluyor, öldükten sonra nereye
gidiyor, bu dünyâda rûhun nasıl terbiye edileceği‟, hakkında bir fikir
bulunmuyordu438.”
435
Anonim. Yabancıların Müslüman Olmasına Ġbretlik Olaylar, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.frmtr.com/dini-hikayeler/2084160-yabancilarin-musluman-olmasina-ibretlik-olaylar.html, En son eriĢim târihi:
13.04.2011.
436
Anonim. Nasil Musluman Oldular, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://nn-no.facebook.com/topic.php?uid=278244574904&topic=14722, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
437
Anonim, Muhammed Alexander Russel Webb ( 1846)- (1916), Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.rehberim.net/forum/biyografi-hayat-hikayeleri-376/61488-muhammed-alexander-russel-webb-1846-1916-a.html, En
Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
438
Anonim, MUHAMMED (Alexander Russel Webb) hakkında bilgi, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.bibilgi.com/ansiklopedi/MUHAMMED-(Alexander-Russel-Webb), En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
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“Halbuki Ġslâm dini, insanın bedeni yanında, rûhu ile meĢgul oluyor ve bizi
aydınlatıyordu.”
“Bunun içindir ki, ben ne yolumu ĢaĢırdığımdan, ne de Hıristiyanlara
kızdığımdan veyâ ânî bir karara kapıldığımdan dolayı değil, tam aksine Ġslâm‟ı inceden
inceye tetkik ettikten, büyüklüğünü, yüceliğini, ciddiyetini, mükemmelliğini iyice
anladıktan sonra Müslüman oldum439.”
cümleleriyle akıl ve mantığını kullandığına iĢâret eden Alexander Russel Webb,
açıklamalarını Ģu sözlerle bitirmiĢtir:
“Ġslâm‟da esas, Allâhü Teâlâ‟nın var ve bir olduğuna inanmak, O‟na kendini
teslim etmek ve O‟na ibâdet ederek lütuflarına Ģükretmektir.”
“Ġslâm, bütün insanlara kardeĢliği, iyiliği, sevgiyi emreder. Onlardan ruh, beden,
dil ve iĢ (amel) temizliği ister.”
“Ġslâm dini, Ģimdiye kadar insanların bildiği dinlerin muhakkak en mükemmeli,
en üstünü ve sonuncusudur440.”

439
HOCAOĞLU, M., Nasıl Müslüman Oldular, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.bydigi.net/islamiyet/295659nasil-musluman-oldular-mahmut-hocaoglu.html, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
440
Anonim, Muhammed Alexander Russel Webb, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.geyikmerkezi.com/muhammed-alexander-russel-webb-biyografisi_hayati6825.html, En son eriĢim târihi: 13.04.2011.
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DARDENNES ROLAND
Yalan söylemeyen insana kimse yalan
söylemeye cesâret edemez. Herkesin yalana
cüreti, böyle bir insanın olmaması yüzündendir.

Örnek Ve Samîmi Davranış
Dardennes Roland‟ın Müslüman olmasına, Fransa‟da yaĢayan Dr. Nebal elAnbar adında, bir Suudî kadın doktorun, Örnek Ve Samîmi DavranıĢı, sebep olmuĢtur.
Dr. Nebal el-Anbar, Paris‟te uzun süreden beri çalıĢmaktadır. Psikoloji üzerine
doktora yapmıĢ, sinirbilimi üzerine de çalıĢan ve dinine sıkı sıkıya bağlı bir Müslüman
kadın olan Nebal, Ġslâm‟ı iĢ arkadaĢları arasında yaymak için de, elinden geleni
yapmaktadır.
BoĢ kaldığı tüm zamanlarda, Kur‟an âyetlerinin fotokopilerini alıp gayr-i
müslim arkadaĢlarına dağıtan, Dr. Nebal, onların da kendisine merakla sorular
sorduğunu dile getirmektedir.
Dr. Nebal‟in iĢ yoğunluğunda bile, ibâdetlerinden geri kalmamasının kendisine
Ġslâm‟ı daha tarafsız öğrenme konusunda ilham kaynağı olduğunu söyleyen, Prof.
Dardennes Roland, bu nedenle Ġslâm‟a ilgi duymuĢ, Ġslâmî yaĢam tarzının etkisinde
kalmıĢ ve Riyad‟a yaptığı bir seyâhatte uğradığı, Dâvet Merkezi‟nde Müslüman olmuĢ
ve Şerif adını almıĢtır441.
Önyargı
Şerif Batı‟nın ve basının, bizzat Ġslâm‟a karĢı, önyargılı olduğunu
vurgulamaktadır. ġöyle ki:

441
Anonim, Fransız profesör Müslüman oldu, TimeTürk, 19 ġubat 2010 Cuma, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.islamadonus.com/haberler/oku/fransiz+profesor+musluman+oldu_11.html
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=62111
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Paris Descartes Üniversitesi‟nde Psikiyatri dalında profesör olan ġerif, Engelli
AraĢtırmaları Prens Selman Merkezi‟nin düzenlediği tıbbî bir konferansta olduğu gibi,
her zaman Ġslâm‟la Ģereflenmekten gurur duyduğunu söylemektedir.
Basının Ġslâm konusundaki haberleri abartarak çarpıttığının farkına varan Şerif,
onun çarpıklığına değinmeden geçememekte, bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi,
basının bizzat Ġslâm‟a karĢı önyargılı olduğunu vurgulamaktadır.
Önceleri Ġslâm hakkında, sâdece Fransız gazetelerindeki önyargılı Ģiddet
haberlerinden fikir sâhibi olduğunu belirten, Şerif, Dr. Nebal ile tanıĢtıktan ve onun
dinine olan güçlü îmânını, ibâdetlerini ve günlük yaĢantısını gördükten sonra, yanlı
basının yazıp çizdiklerinin kendisi için, artık hiçbir anlam ifâde etmediğini
söylemektedir.
Şerif bu konuda ayrıca, basının her toplumda görülebilecek aĢırı uçları, onların
yaptığı Ģiddet eylemlerini merkeze alarak, Ġslâm hakkında yanlıĢ görüĢler beyan
etmesinin, artık kabul edilemez olduğunu da belirtmektedir.
Prof. Dr. ġerif Ġslâm‟ın Batı‟da mâneviyattan yoksun bir siyâsî hareket olarak,
gösterildiğini ifâde etmekte ve Dr. Nebal gibi insanların ise bu haksızlığı çürüttüğünü
söylemektedir.
Dr. Şerif Müslümanlar‟ı Nasıl Görüyor?
Daha önce Müslümanların günlük ibâdetler yaptığını bilmediğini, öğrendiğinde
ise, günlük beĢ vakit namaz kılmak, Kur‟an okumak ve Ramazan‟da oruç tutmak gibi,
Ġslâmî yaĢam tarzının, kendisini hem etkilediğini, hem de Ġslâm‟a girmesine vesile
olduğunu belirten, Prof. Dr. ġerif ayrıca Suudî Arabistan‟da, insanların cemaatle
namaz kılarken, gösterdikleri nezâket ve alçak gönüllülüğün de, kendisini çok
etkilediğini söylemekte, bu ibâdetlerin hem derin bir mâneviyat içermesi, hem de günlük
hayatla bu kadar irtibatlı olabilmesinin, kendisini oldukça ĢaĢırttığını ifâde etmektedir.
Müslüman Olmak Kolaydır
Prof. Dr. ġerif, Ġslâm‟a geçmeden bir gün önceki gecede, hissettiklerini
anlatacak kelime bulamadığını söylemektedir. Kendisine iletilen, “Ġslâm‟a geçmeden
önce Kur‟an‟ı orjinal metninden okuma zorunluluğu442“ olduğu Ģeklindeki yanlıĢ bir

442
Akyıldız, E., Müslüman olan Fransız Profesör, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=62111, En son eriĢim târihi: 13.04.2011.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

316
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?

bilginin, o sırada, kendini çok korkuttuğunu sözlerine ekleyen Dr. ġerif, bunun doğru
olmadığı ortaya çıkınca, duyduğu sevince vurgu yapmaktadır443.
Prof. Dr. ġerif‟in kayda değer bir sözü de Ģudur:
„Kâbe‟nin yanındayken kendimi insanlık denizinin küçük bir damlası gibi
hissettim444.‟
Dr. Şerif Çocuklarının da Müslüman Olmasını İstiyor?
Prof. Dr. ġerif, Japon annesi, Fransız babası, 12 ve 15 yaĢlarındaki kızlarının
da, Müslüman olmalarını çok arzû etmektedir.
Dr. Nebal‟in iĢ yoğunluğunda bile, ibâdetlerinden geri kalmamasını ve onun
dinine olan güçlü îmânını, ibâdetlerini ve günlük yaĢantısını gören Dardennes
Roland‟ın, bundan sonra, Müslüman olması olayı, burada ağırlıklı olarak, örnek ve her
iĢinde samîmi insan olmanın önemini, bir kere daha, gündeme getirmektedir. “Yalan
söylemeyen insana kimse yalan söylemeye cesâret edemez. Herkesin yalana cüreti,
böyle bir insanın olmaması yüzündendir”.
Yalanın sâdece dil ile mi söylendiğini zannediyorsunuz? Eğer böyle ise
yanlıyorsunuz!
ĠĢ, yaĢayıĢ ve davranıĢları, insanlık kurallarıyla, çeliĢen bir insan da, bu iĢ,
yaĢayıĢ ve davranıĢlarıyla, yalan söylemiĢ olmuyor mu?
Ġnsanlık fıtratı her zaman insanlığın, iĢ, yaĢayıĢ ve davranıĢlarını arzûlar,
bulduğu anda da onları, hemen kazanmaya can atar!

Akyıldız, E., Fransız profesör nasıl Müslüman oldu, Timetürk, 29.08.2009, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011
Anonim, Fransız profesör Müslüman oldu, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://ahlakulkuran.blogcu.com/fransiz-profesor-musluman-oldu, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
443
444
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HĠROFUMĠ SAĠTO
Giriş
Türkiye‟ye gezi amacıyla gelen Japon ressam Hirofumi Saito, Türk gençleri ile
tanıĢtığı, Bursa‟da Müslüman olarak Abdurrahim Sait adını almıĢtır. Onun Müslüman
olmasına sebep, resimlerinde çizdiği, boyadığı, doğanın yaratıcısını Ġslâm dininde
bulmasıdır445.
Ressam Saito, resimlerinde çizdiği, boyadığı, doğanın yaratıcısını ararken,
Bursa‟nın Cumalıkızık köyünde, Ġslâm‟la ilgili öğrendiği bilgiler ve okuduğu dinî
kitaplar sâyesinde, Müslüman olmaya karar vermiĢtir.
Aradığı soruların cevaplarını Ġslâm‟da bulan Saito, Müslüman olduktan sonra
adını, Abdurrahim Sait olarak, değiĢtirmiĢ ve sünnet olmuĢtur446.
Ressam Saito Nasıl bir Din Arıyordu?
Müslüman olmadan önce, bir arayıĢ içinde olduğunu söyleyen, Abdurrahim
Sait, aradığı dini Ģöyle anlatmıĢtır:
“Hindistan ineğe tapıyor. Mecûsiler ateĢe, yıldıza, kimileri doğaya, kimileri
Buda‟ya tapıyor. Bense bütün bunları yapanı arıyordum.447“

445
Anonim, Japon ressam Saito Müslüman oldu, Zaman, 12.08.2002, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://arsiv.zaman.com.tr/2002/08/12/marmara/h13.htm, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
446
Anonim, Hidayet'e Erenler, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://www.forumankebut.net/forum/sevgi-vehosgoru-ekseninde-islam/45647-hidayete-erenler.html, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2011.
447
nurulizah.com http://www.nurulizah.com/node/43
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LAUREN BOOTH
Giriş
Lauren Booth, 22 Temmuz 1967 yılında, Londra„da doğmuĢtur. Ġngiliz yayıncı,
gazeteci ve Filistin yanlıĢ bir aktivisttir.
2012 yılında Ġngiltere‟de Sadaka BarıĢ Taril kurucularından olan Lauren Booth,
Ġngiltere‟nin eski BaĢbakanlarından Tony Blair‟ın baldızıdır.
Booth, Nasıl Müslüman Olduğunu Anlattı
Filistin`de gazetecilik yaparken, Müslümanlarla tanıĢan, daha sonra Müslüman
olan, Lauren Booth, Ġslâma teslim oluĢ hikâyesini Kuveyt`te yayın yapan bir TV kanalında
anlatmıĢtır.

Lauren Booth
Booth hidâyet hikâyesini Ģöyle anlatmıĢtır:
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“Filistinlilere yardım dağıtırken bir kapıyı çaldım. Bir kadın içeri buyur etti. O
kadar pozitifti ki; sanki dünyânın en güzel yerinde yaĢıyormuĢ gibi davranıyordu. Bir odalı
evde yaĢıyordu. Odada bir halı, halının üzerinde on kiĢilikiftar sofrası vardı. Sofrada bir
tabak humus, bir plastik tabak ek mek, bir plastik tabak salatavardı. Beni sofraya dâvet etti
bu nur yüzlü kadın… Yememek için ısrar ettim. Fakat „sen bizim misâfirimizsin‟ diyerek,
yemem için ısrar etti. Bana çok yemek verdi ve „hayır‟ı kabul etmedi. O an Ġslâm‟a kızdım.
30 gün boyunca bu insanları aç bırakıyor diye Kur‟ân‟a kızdım…”
“Suyu dâimâ bulanık olan bu insanlara Ġslâm, neden 30 gün boyunca su içmeyi
yasaklıyor?‟ diyerek içinden Kur‟ân‟a ve Ġslâm‟a kızdığını söyleyen Booth, “Mâsum yüzlü
anneye sordum. Neden Ramazan„da oruç tutuyorsunuz? Amacınız ne? O da; „Fakirleri
hatırlamak için Ramazan‟da oruç tutuyorum‟ dedi. Hayatta hiçbir Ģeyi olmayan ve
muhtemelen de olmayacak bu insanlar, kendisinden daha azına sâhip olan insanlar için
kalp olarak mütevazileĢiyordu. Sâdece sıkıntıları bilen bu kadın Allah„a Ģükretmek için
midesini boĢaltıyordu. O an; Eğer bu Ġslâm ise ben Müslüman olmak istiyorum diye
düĢündüm‟ dedi448…”
“Peygamberi Sevdim,
O‟nun Adını Duyunca Ağladım.”
Lauren Booth, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟dan övgülerle
bahsederek, „Erdoğan Müslümanlar arasındaki en cesur lider‟ ifâdelerini kullanmıĢtır.

“Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur lider”

448

Ġslam Ve Hayat, http://www.islamvehayat.com/m/lauren-booth-nasil-musluman-oldugunu-anlatti_d11078.html
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Demek ki akıldan akıla da çok farklar var! Bizdeki bâzı akıllı geçinenler,
gerçekleri gördükçe sapıtırlarken, bâzı Batılılar da gerçekleri gördükçe, sapıklıktan
hidâyete dönüyorlar! Bu bana çok enteresan geliyor.
Bu farklılığın gerçeğini bilimsel açıdan çözemeye çalıĢıyorum. ġu an îtibârıyla
karĢıma, onlara musallat olan, R-Kompleks ve Amigdala hastalıkları çıkmıĢ
bulunuyor…
Bu bilimsel gerçekten hareket ederek Batılılar, önce kitle veyâ grupların
kafalarındaki düĢünce yapılarını istedikleri yönde değiĢtirip, ondan sonra da bu kitle
veyâ grupların beyinlerindeki, „içgüdüleri uyararak‟ onların mantıklı düĢünmelerini
baskılamaktadırlar. Bu tür yönetme metoduna, „R-Kompleks ile yönetmek‟ adı
verilmiĢtir. GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ olduğumuz, Yeni Dünyâ Düzeni‟nin
temel felsefesinde de, bu yönetim tarzı yatmaktaydı449…
Amigdala Hastalığı‟na gelince, onu Dr. Bora Küçükyazıcı aĢağıdaki resimde
anlatmaktadır:

Amigdala Hastalığı için yukarıdaki resimde bulunan yazıya bakabilirsiniz…
449
Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA
https://www.facebook.com/notes/tuncay-erciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Finika%C5%9F%C4%B1yan-adam-ve-da/10156796098050201/ YA DA
http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--r-kompleksi/Blog/?BlogNo=533053
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Bizdeki sapıtanların sapıtma nedenlerini, bilimsel olarak açıkladıktan sonra,
Ģimdi yine asıl konumuza dönebiliriz.
Booth, Müslümanlığı kabul etmesine iliĢkin olarak, Ģu değerlendirmelerde
bulunmuĢtur:
“2006 yılında bir Ġngiliz televizyon kanalında gazeteci olarak çalıĢıyordum.
Filistin‟e birkaç kez gittim. Ġlk olarak gittiğimde bölge hakkında bir Ģey bilmiyordum.
Batı ġeria‟ya gittiğimde kuralları bilmiyordum.”
“Genellikle gazeteciler, Batı ġeria‟ya gider ve bir Filistinli ile yapılacak
görüĢmeleri ayarlar ve gazeteciler görüĢmeleri tamamlayıp, oradan ayrılır. Ben bunu
bilmiyordum, sokaklarda dolaĢtım. Cenin‟de, Nablus‟ta, tüm Batı ġeria‟da dolaĢtım.”
“Batı ġeria‟da ve Gazze‟de dolaĢırken, insanlar ihtiyaçları olduğu hâlde
benimle yiyeceklerini paylaĢmak istiyor, beni evlerine dâvet ediyordu. „Neden
ihtiyacınız olduğu hâlde, bana ikram ediyorsunuz‟ dedim.„Dinimiz, kitabımız Kur‟an
bize böyle diyor‟ dediklerinde ĢaĢırdım. Bu kitap çok güzel bir kitap olmalı, dedim.”
“Müslümanları tanıdıkça ve Ġslâm‟ı öğrendikçe Müslüman olmaya karar
verdiğini belirten Booth, “2010 yılında Müslüman oldum. 5 yıllık bir geçiĢ sürem oldu.
Londra‟da bir Somalili Müslüman taksi Ģoförü bana ilk olarak, Ġslâm‟ı anlattı.
Peygamberi sevdim, O‟nun adını duyunca ağladım.”
Ġslâm‟ı ve Müslümanları sevdiğini vurgulayan Booth
“Bir Allah olduğunu biliyordum ve Hazreti Muhammed‟in peygamber
olduğuna inanıyordum. Son Peygamber olduğuna da inanıyordum ama alkolü ve
sigarayı bırakamıyordum.” diyerek devamla:
“Karakter olarak zayıftım ama Ģehâdet (kelime-i Ģehâdet) edince,
elhamdülillah, her Ģey değiĢti.” diye konuĢmuĢtur. Ardından namaza baĢladığını
anlatan Booth, Ģunları söylemiĢtir:
“Namazda okunan âyetleri öğrenmem hiç zor olmadı. Mûcize ne biliyor
musunuz? „Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür‟ dedikten sonra,
her Ģey kolaylaĢıyor. Allah‟ın yardımı ertesinde geliyor. Her Ģey seni sarıyor. 6 ay
içinde her Ģeyi öğrendim. Tabî, bunlar temel olanlar ama hayat boyu öğrenme devam
ediyor.”
“EĢim, çocuklar için çalıĢma yapan bir kuruluĢta görev yapıyor. Bu arada 13
yaĢındaki kızım da 3 hafta önce Allah‟a hamdolsun Müslüman oldu. Müslüman olması
için onu hiç zorlamadım. „Annen Müslüman oldu diye, Müslüman olmak zorunda
değilsin‟ dedim ama çok duâ ettim olması için... Elhamdülillah oldu.”
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Türkiye‟nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıklarından övgüyle söz eden Booth:
“Adana‟da Suriyeli mültecilerle görüĢtüm. Bu ne kadar büyük bir
dinamizm…Türkiye Ģu anda Dünyâ Lideri…”
“Burada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hükümetiniz ve Türkler için
duâ ediyorum. Bu merhâmettir, bu gerçek kardeĢliktir. Allah korusun, bu hepimizin
baĢına gelebilirdi. Eğer Türkiye baĢarısız olsaydı, neler olurdu.”
ifâdesini kullanmıĢtır.
Booth, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara‟da tanıĢma fırsatı
bulduğunu belirterek, Ģunları anlattı:
“Erdoğan‟la tanıĢmaktan çok memnunum. Türkler için çok büyük bir lider
olduğunu düĢünüyorum. Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur lider.”
“Son 10 yılda 32 ülke gezdim. Türkiye beni en çok etkileyen ülke oldu. Okullarınız
ücretsiz, sağlık sisteminiz ücretsiz, üniversiteleriniz ücretsiz… Herkes kaçarken siz
Suriyeli mültecilere sâhip çıktınız! Ġslâm dünyâsı Ģu anda sizi izliyor. Sizle ve
baĢarınızla gururlanıyoruz. Bundan geri dönmeyin. DıĢ güçlerin sizi yolunuzdan,
adâletten ve liderlikten çevirmesine aslâ izin vermeyin!450”

450

http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindaki-en-cesur-lider-156872.html
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