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İMAN
İman bütün mevzu ve meselelerimizin başında gelmektedir.
Peygamberlerin ilk işi tevhid inancını gönüllere yerleştirmek olmuştur. İman
meselesini halletmeyen fert ve toplumlara furuğattan bahsetmek buz üzerinde
yazı yazmaya benzer ki bir harf yazılınca ikinci yazılmadan birinci silinir.
Beşer fıtratında var olan , bir şeye sahip olmak için o şey_i tanıma ihtiyacı
, en mukaddes varidat olan iman nimetine sahip olmada da geçerlidir .Bu
nedenle evvela iman nedir tanıyıp sonra imanın beşer üzerindeki tesirini
görmeye çalışacağız.
İman, insanı ayakta tutan ve insanı bir bütün halinde takdime vesile kılan
ruh misali beşere hayat veren varidattır. Bir ağacı iman adına ayna yaparak
imanı o aynada okursak meydana çıkan iman tablosunda şu satırları okuma
imkanı buluruz.Şöyle ki ağacı ayakta tutan ve ağacın en yüksek tepesi ile en
alt bölgesine canlılık veren ağaç kökleri bir ağaç için ne ifade ediyorsa iman da
beşer üzerinde aynı şey-i ifade etmektedir .Zira insanlık için tavandan tabana
kendi ekseninde insana hak ve huzur veren, beşere yaşama hak ve heyecanı
empoze eden iman varlığıdır.
İman cevherini daha iyi anlayabilmek için bu cevheri kaybetmiş veya
ettirilmiş insanları iyi okumak gerek. maddi yönden en müreffeh hayata sahip
olsalar dahi ruhsuz beden gibi zevksizdirler. Nitekim bugün toplumda
intiharlara varan ruhi deplasmanların temelinde bu mühim mevzu
bulunmaktadır. Köksüz bir ağacın uzun boylu ayakta durması hele hele meyve
vermesi mümkün değildir.
Yine köksüz bir ağacın dallarına en verimli meyvelerden aşı yapsanız
tutması mümkün değildir. Evvel emirde yapılması icap eden şey ağacın gıda
kaynağı olan gıdalarla besleyerek canlı tutmak gerekmektedir.
İman ağacının yeşermesi için köküne kelime-i şahadet bir su gibi gıda
olarak verilmesi gerekir.O zaman iman adına canlılık bütün organlarda
müşahede edilir.Canlı ağacın dallarındaki meyveler gibi imanında göz bir
dalıdır meyvesi ibretle bakıp hayır kazanması el bir dalıdır. Allah için vermesi
v.s
İman cevherine sahip olan bir müminin ancak Allah indinde değer ve
itibarı vardır H.z Allah Ali İmran suresi Ayet 91: Şöyle buyuruyor;

وھم ُ ﱠ
َ َ لھم
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َ َ ْ ُ فلن
ْ ُ َ وماتوا
ِ ِ افتدى
ٌ ِ َ ٌعذاب
َ َ أليم
ِ َ َ ذھبا
ِ ْ َ ْ ملء
ْ ِ
ناصرين
َ ِ ِ َ من
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Şüphesiz Allah küfreden ve kâfir olarak ölüp giden kimselerden her hangi
biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa daha bu asla kabul
edilmez bunların hakkı gayet açık bir azaptır ve kendilerini kurtaracak bir
yardımcıda yoktur.
Yer dolusu altın hibe etseler kabul edilmemesi iman gibi bir servetin
yokluğundandır. Öte yandan iman cevherine sahip bir müminin bir kuruşunun
amel defterine yansıması iman cevherinin kıymetini bizlere ibra ediyor.
İman sayesinde insan saadete ulaşır hayatı yaşanır hale gelir ve hayat
sevke dönüşür.
Mola cami Hz Ali de naklen şöyle der;
Rehbul Feza-i Meğel Ağda-i Deyyıketun
Semmul Hıyadı Meğel Ahbabi Meydanun
Yani Feza meydanı düşmanla beraber insana dar gelir ,
İğne deliği dost ile insana meydandır.
Bu ifadelerin işaretiyle bir gerçeği anlatmamız ve anlamamız lazım.
İman insan için dosttur işte o iman dostu ile insan darda da sıkıntıda da
gönlü meydan gibidir geniştir Başına bir musibet gelse iman sabır kanadıyla
teselli eder bir genişliğe düşse şükürle mukabele eder. Fakat küfür gibi bir
düşmanla ne kadar geniş hayat yaşarsa yaşasın o genişlik kalbi daraltır.
İman hayatın alt yapısıdır bir şehrin alt yapısı olmadan yaşam felç olacağı
gibi iman cevherinden mahrum milletlerin de huzur ve yaşantıları felç olur.
İman Cibril hadisiyle efendimizin femi müba rakelerinden ilan edilen altı
esasını dil ile ikrar kalp ile tasdiknamesidir.
İman gassalin (yıkayıcının) elindeki ölünün yıkayana teslimiyeti gibi
Allah’ın emirlerine gönülden teslim yasaklarından içtinap etmede gönül huzur
ve teslimiyetinin adıdır.iman Allahın selamı sizin üzerinize olsun temizlenmiş
olarak geldiniz cennete selametle buyurun. İlahi istikbalin melekler tarafından
karşılanmayı gerektiren rutbedir.
İman cenabı hakkın zatı uluhiyetine mahsus ilahi rahmet hazilerinin
anahtarıdır.
İman insan saadetinin tecelli kaynağıdır. İman nispetinde bu saadet tecelli
eder. Bugün küçülen dünyanın bir tarafında müşahede ettiğimiz açlığın tesisi
ile bi’tap düşen insanlara musallat sinekleri gözünden ve yüzünden kovup
kurtulamayan insanların manzarası gösteriyor ki zaaf ve amelsiz imanın
organlarına musallat şeytanın tahakkümünden ancak güçlü imanla korunulur
ve kurtulunur.
İman;

ِ ْ ْ إﳕﺎ
ِ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
ِﱠ
ٌإﺧﻮة
َ
ُ
ْ
ُ َ
َ
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Fermanının tecellisi bütün müminleri kardeş gözlüğüyle yansıtan bir
aynadır. Ancak aynanın zemini temiz olması resmin düzgün aks etmesine
vesile olur. eğer ayna tozlu veya sisli olursa göstermez iman da görüş aynası
dır günahlar o aynayı kirletirler o takdirde iman aynası sahibini gösteremez.
Gerçek yüzünü aks ettiremez kendisini göremeyen insanlar ise motive olup
kendilerini düzeltemezler: (İman insanı insan eder belki insani sultan eder)
sözünün iman aynasındaki gerçeği yansıtarak bütün mahlukat içinde iman
insani sultan ediyor.
İman nurdur, insanın enfüsi ve afakı alemleri tanıması bu nurun
yansımasıyla mümkündür ışık olmadan bir insan yanındaki velev ki en büyük
düşman olsun göremez göremediği düşmanın tehdit ve tehlikelerinden ise
korunamaz.
Göz aynı bakar ayrı görür çünkü idrake yansımalar iman süzgecinden
geçerse idrak ve ifade değişir. Mesela hz Ebu Bekir (ra) Peygamber Efendimiz
(as) görüyor ebu cehil de görüyor Hz. Ebu Bekir Resülü kibriyayı sıfatlarıyla
görüyor Allahın Resulü inancıyla muhabbet ediyor ve muhabbet lezzete
dönüşüyor lezzet temadi meydana getiriyordu ayrılmak istemiyordu.
Ebu cehil ise bakıyor fakat farklı görüyor o Abdulmutttalibin yetimi diye
hakır görmeye çalışıyor. Bu bakış ise nefreti nefret kini kin düşmanlığı
meydana çıkartıyordu. Tarih şahit milletçe aşikardır ki iki temsili görüş tarih
boyu var olmuş hak batıl ekseninde iki zıt görüş var olmuş kıyamete dek var
olacak. Bir insan bu hayatta hayatı nurlandırılacak iman lambasını
söndürmeden Hz. Ebu Bekirin yolunda yolcu olmalı.
İmanı tanımada beşer üzerindeki tesirini idrak etmede tarihin tecellileri
arasında yerini alan H.Z Ömer’in hayatında dönüm noktası olan imanla
şereflenme senaryosunu takip edelim.
Hz.Hamza’nın islamiyeti kabulünden sonra kureyş Darunnedve (Karar
verme evi ) büyük bir toplantı yapmışlardı günden güne adetleri çoğalan
Müslümanlar ve İslam hakkında bir tedbir kararına vardılar o karar tarihin en
büyük anarşi kararı ve senaryosu idi. Bu korkunç kararı kim tatbik edecek
sorusuna ittifakken verilen isim hattab oğlu Ömer idi.
Ömer o zaman 33 yaşındaydı altın ,deve ve hediye vaatleri kendisine
cesaret ve gurur veriyordu böyle bir psikoloji tavır içinde alkışlarla silahını
kuşanıp Ömer tarihin en büyük anarşi senaryosunu tatbik etmek üzere
Kalabalığın destek ve alkışlarıyla Hz. Muhammedi(sav) öldürmek üzere yola
çıktı silahını kuşanıp giderken kendisine soranlara tereddütsüz
Muhammed(sav) öldürmeye gidiyorum diyordu. O bu sözü söylerken
mukadderat ona gülüyordu zira Muhammed(as) öldürmeye değil ona iman
ederek dost olmaya dostlarıyla kucaklaşmaya gidiyordu.
Yolda Abdullah oğlu Nuayme rastladı o nereye böyle ya Ömer diyordu
Ömer ise ona Arapların arasına ayrılık sokan Muhammed(as) vücudunu
ortadan kaldırmaya diye cevap verdi. Nuaym ona çok zor bir işle karşılaştığını

söyleyince onun Müslüman olduğunu sezen Ömer’e senin enişten ve amcanın
oğlu Said Bin Zeyd ve eşi kız kardeşin Fatma Müslümanlığı çoktan kabul ettiler
dedi. Senaryonun buraya kadar seyr eden tatbikatından çıkan mesaj ve
dersleri inceleyip devam edeceğiz. Bir an düşününce ibiğinden kendimizi
geçirerek muhasebe etmeliyiz şöyle ki inandığımız Peygamberimizi gözü
kararmış bir canı öldürmek için yola çıkmış ve karşı karşıya geçmiş
bulunmaktasınız böyle bir durumda olsaydınız ve yapardınız? Meselenin aslı
Peygamber(as.) öldürme kararı verenler onun cesedine düşmanlığın gereği bu
kararı vermiş değillerdir ancak Hz. Peygamberin temsil ettiği davayı yok etme
gayesinden bu kararı vermişlerdir. Hz. Peygamberin temsil ettiği dava dün
olduğu gibi bugünde devam etmekte onun A.S devam eden şahsı manevisi
denen sünneti seniyyesinin düşmanları o gün olduğu gibi bugünde devam
etmekte ve koruma adına hayatlarını vakıf eden sahabe efendilerimizin
hayatları bizim için örnektir. Efendimiz A.S.
Benim ashabım yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız hidayete gidersiniz
buyurmuşlar. Hadisenin seyrinden elde etmemizi icap eden mesaj din adına
dinin mübelliği Hz. Peygamber A.S i koruyan ashabdan ders alıp bize düşen
koruma görevimizi yapmak.
Ömer’e yapılan bu ihbar ile yönünü Resulullah’tan eniştesine çevirdi bu
habere hiç ihtimal vermemesine rağmen yine de içine düşen şüpheyi
gidermek için yolunu değiştirip doğruca eniştesi Said bin zeydin evine vardı bu
esnada içerde Kur-an-ı kerim ayetleri okunuyordu. Ömer kapı önünde
okunanları işitti ve kapıya kırarcasına vurdu kapıyı vuruşundan Ömer’in
geldiğini anlayan içerdekiler telaşlandılar çünkü kur-an okumak, okutmak,
dinlemek büyük bir suç inanmak inandığı gibi yaşamak büyük suç.
Bu suçu işleyenler aileden dahi olsalar küfrün ve temsilcilerinin tahammül
gösteremeyeceklerini bildikleri için ayetleri sakladılar Ömer’in karşısına
Müslüman olup kur-an okumaktan başka suçları bulunmayan eniştesi ile kız
kardeşi boynu bükük çıktılar. Büyük bir öfke ve hırpalayıcı ses tonuyla sordu
ne idi okuduklarınız eniştesi mahcup ifadeyle bir şey yok dese de öfkesini
üzerine hücum ederek artırdı araya giren kız kardeşinin bir tokat darbesi indirdi
canı yanan kız kardeşi Fatma tarihin her dönemine ulaşacak, paslı kulakların
pasını silecek tarzda samimi, cesur bir ifade ile haykırdı ya Ömer Allahtan kork
ben ve eşim Müslüman olduk bundan gurur duyuyor ve senden korkmuyoruz
öldürsen de dinimizden dönmeyiz dedi ve bütün samimiyetiyle bir şahadet
getirdi. Tokatın tesiri ile sarsılan kız kardeşinin ifadeleri ve şahadeti Ömer’i
sarstı ve kalbinde bir yumuşama başladı ve olduğu yere oturdu. Hele şu
okuduğunuz şeyi getirin dedi kız kardeşi kur-an ayetlerini ona verdi bu ayetler
Taha veya hadid suresinin ilk ayetleri idi. Ömer büyük bir ilgi ile ayetleri
okumaya başladı okudukça yüz işmihzaçları değişiyor kalbi istiğla eden küfür
buzları eriyip yerine iman adına güller açmaya başladı ilk sözü beni Hz.
Muhammend’e götürün oldu o esnada Resulullah (sav) sefa semtinde erkanın
evinde idi efendimiz sahabe ile sohbet ederken Ömer’in geldiği bildirildi.
Eshab bir zararı dokunur endişesiyle canları pahasına koruma görevlerini
üstlenmişler zararı dokunmadan karşılamayı teklif etmişlerdi. Hz. Peygamber

Ömerin müslüman olmak üzere geldiği haberini Cebrail vasıtasıyla öğrendiği
için eshabı teskin ediyor.
Büyük buluşma Ömer’in dudaklarından dökülen kurtuluş cümleleri ben
Allaha ve sana iman ettim ya resulallah ifadeleriyle bayrama dönüşüyor.
Tarihin şahadet ettiği bu hadiseden iman adına çıkan dersleri ibretle
okuyup imanın beşer üzerindeki tesirini öğrenmeye çalışalım.
1)Tarihin en büyük anarşi faaliyeti ebu cehil ve etbai tarafından
sahneleniyor tatbiki için piyon takdim ediliyor ebu cehil bir zihniyetİ temsil eder
temsil ettiği zihniyet ise küfür zihniyetidir ve küfürün takdiği kendinden
başkasına yaşama hakkı tanımamaktır. imanı temsil eden İslam zihniyeti ise
temel insan haklarına hürmeti emreder. çünkü dinde zorlama yoktur ilahi
fermanla Hz.Allah bakara suresi 256.ayet:
Dinde zorlama yoktur çünkü hak batıldan ayrıldı renkleri fark edecek
kadar akla sahip olan bu dini kabul eder ama küfrün cibilliyetinde ise benim
gibi inanmaz benim gibi düşünmez benim gibi yaşamaz isen sana hakkı hayat
yok felsefesi vardır. Her devirde küfrün ve temsilcilerinin görünen bu çirkin
yüzleri ebu cehil menşeli ölüp tarihi tekekkür arz eder.
Yaşama hakkını elinden almak üzere yola çıkan Ömer iman gibi bir nimet
ile şereflenince bütün organları imanın nuruyla aydınlanınca hürmete geçiş
yaptı.
2)Ömer’i moral noktasında bitirerek yönünü değiştiren Abdullah bin nuam
bir taktik dersi vermiştir bu ders her zaman geçerli bir taktiktir.
3)Ömer’in kız kardeşine karşi tehdit dolu bakış ve tokadı karşısında kız
kardeşinin
Allah’a güveni onun için nusretı ilahının tecellisine vesile olup bütün
hücrelerini ilahı enerjiye dönüştürerek biz Müslüman olduk ya Ömer tebliği her
zaman bir mümin için Allah’a teslimiyet örneği arz eder.
4)Burada en mühim mesaj kur_an ayetleri ile Ömer’in birleşmesi fiziki
yapının ayetlerle birleşip kulaklarından kalbine intikal edince kalpte mekan
tutmuş küfür, kin, fitne, hırs ve bütün ahlaki zemim enin erimesi çağlara hitap
eden kur-ar’ın beşere iman kaynağı ve hidayet rehberi olduğuna delalet eder.
Bugün manevi hastalıklarla kıvranan beşer için kurtuluş reçetesi ancak
yine kur-an ipiyle iman dairesinde hakkı hayat bulmaktır. Şikâyet edilen bütün
hastalıkların kurtuluş rehberi Üst ad
Bediuzzaman’ın ifade ettiği gibi: Mariz bir asrın reçetesi ittiba-i kur-an’dır.
Tarihin en büyük anarşi faaliyetini yürüten bir insani öldürmek için gittiği
Hz. Peygamber huzurunda kemali edeple peygamber as.ve beraberindekileri
korumaya sevk eden değişim kur-an’ın solmaz nurunun sönmüş gönüllerdeki
iman adına intikalinin bir göstergesidir, bu tablo Ömer’i hazret yapan değişimi
de göstermektedir.
Ayrıca Hz. Ömer’in Müslüman olma vakasından çıkan bir ders ise imanın
nurunun kalplerde hakim olması için kalplerin imana hazır hale gelmesi

lüzumudur. Hz. Ömer’in kalbindeki küfür buzları kırılıp put ve masiva
temizlenmeden iman tecelli etmedi.
Kömürcü dükkanında altın satılmayacağı gibi kömürcü dükkanı gibi
kararan bir kalp de imanın nurunun parlayıp organlara iman adına hakim
olması düşünülemez. İlk iş tahliye temizlik ve sonrası yerleşme gerekir. İman
şerefiyle müşerref olan kalp, ruh ve bütün organlarında imanın nurunu tecelli
ettiren müminlere Hz. Allah Kur-an’ı kerimde bizzat muhatap alarak hem iltifat
ediyor hem emir veriyor.
Bir mümin Hz.Ömer misali imanın lezzetini tattığı narkozun tesirinden
kurtulmuş bir vücudun hissiyatının açılıp idrak ettiği gibi amelden lezzet alır
lezzet aldıkça ameller çoğalır çoğaldıkça lezzet tekerrür eder.
İnsanlar arasında ifade edilen ve ifadeye değer bir deyim vardır bir kişi bir
makama tayin edilince ona makamın ciddiyetini iman etmek üzere senin
bulunduğun bu makamda senden önce çok değerli insanlar geldi bu koltuğa
oturdular yani bu koltuğun kıymetini bil ve hakkını ver. Bu ifadelerin işaretinden
istifade etmek üzere biz müminler olarak kendi muhasebemizi yapıp demeliyiz
diyenleri dinlemeliyiz dinlediklerimizin derin muhasebesini yapıp tefekkür
ibiğinden kendimizi geçirerek şu gerçekten ders almalıyız.
Kur-an’ı kerimin ayetlerini Hz. Cibril efendimiz as.e getirdiği zaman
efendimiz bu ayetleri ashabı kirama okuyordun anlatıyordu. Bugün ashabın
koltuklarında biz müminler varız bu tablo karşısında kendimizi hesaba
çekmeliyiz biz nasıl bir koltukta oturuyoruz hakkını ne derece veriyoruz
peygamber as. Efendimizden ayetleri dinleyip tasdik eden ve mucibince amel
eden sahabe misali hayati bu istikamette değerlendirip melekleri dahi helal
olsun oturdukları sahabe koltuklarının haklarını veriyorlar dedirtecek tebşirata
mazhar olmalıyız bu hususta biri müspet biri menfi olmak üzere iki misal ile
meseleyi idraklere havale ediyorum.
Sahabe devrinin elmas ruhlu saadet ufkunun örnek ve önder ismi
Hz.Ebubekir (r.a) bu ismi yaşadığı devirden günümüze kadar duyan her
Müslüman’ın yüz işmihzaçları (renk ve yüz çizgileri) değişiyor kalpten gelen bir
sevgi neşesiyle Radıyallahu anhu (Allah ondan razı olsun) diyoruz. Soruyorum
Hz. Ebubekir’ i tanıyor muyuz, cevap hayır konuşmamız yok ama onu bize
tanıtan sahih bilgiler onun peygamber as efendimizin yanında dini celili islamın
uğrunda geçirdiği hayatı Allah sevgisi peygamber as sevgisi ve yolunun
yolcusu olması bizi ona bağlayan onu bize sevdiren nedenlerdendir.
Bu sefer lisanlarımıza ifadesi bile ağır gelen ve isminden bile soğuk düş
havasına döndüğümüz Ebu Cehil kendi sualimizi soruyorum seviyor muyuz?
Asla neden niçin cevap açık onu bize tanıtan sahih bilgilere göre ömür boyu
peygamber efendimizin karşısında dinin aleyhinde mücadele etmiş kanlı
ayaklarını masum insanların omuzlarından indirmeden zulmetmiş.
İnanan müminlere hakkı hayat tanımamış din ve dindarlarla geçen
mücadelesiyle meşhur bir hayat geçirdiği için Ebu cehil ismi denince
(lanetüllahi aleyhi) Allah’ın laneti üzerine olsun diyoruz. 6

Şimdi dikkat, dün peygamber(as)yar ve davasına yardımcı olanlar ve
başta Hz.Ebu Bekir bugün rahmet, sevgi ve saygıyla anıldığı gibi bugün
onların sandalye ve koltuklarında oturup onların yolunun yolcusu dinin müdafi
ve muhafızı olanlar da yarın rahmet ile anılacaklardır.
Dün peygamber(as) ve davasının düşmanı olanlar bugün lanet ile anıldığı
gibi bugün Ebu cehil yolunun yolcusu olanlar da yarın lanet ile anılacaklardır.
Her fert, kuran ayetlerinin muhatabı olarak gönlünü iman gereği ayetlere
açmalı ve Ebu Bekir gibi dinlemelilerdir.
ALLAH NAZARINDA MÜMİNLER
H.z Allah, iman eden müminler, kelamı kadimi olan Hz. Kuranda
muhatap olarak özel iltifat kabul edeceğimiz şekilde ey iman edenler diye hitap
ediyor. Bu hitap müminler için lütfü ilahidir. Hz. Allah kafirleri muhatap kabul
etmiyor. Kafirler için hitapta ta zır vardır.
Tarhım suresi ayet 7:
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Ey küfrü tercih edenler:Bugün özür beyan etmeyin yaptıklarınızla
cezalanacaksınız.
Kuran ikliminden inanan gönüllere altın mesajlar olarak kabul ettiğimiz ey
iman edenler hitabının muhatabı olmak, şereflerin en büyüğüdür.
Rabbimizin emirleri karşısında bir mümine yakışan ilahi emirlere teslim
olmaktır. Teslimiyet kalp işidir. Bunun için imanın merkezi olan kalbin günah
kirlerinden rehabilite merkezi olan tövbe istifarla temizlenip vikaye tedbirlerle
korunmaya alınması gerekir çünkü kalp nazargahı ilahidir. Mümin imanı,
muktezası ameli derecesinde Allah nazarında kıymet kazanır. Dünyevi makam
itibariyle yüksek bir makam sahibinden bir tebliğ veya bir kart şahsına
gönderilen insanın sevinç ve iftiharını düşünün. Ya cenabı Mevla, müminlere
özel kuranı kerimde 86 yerde özel hitap ediyor. Kuran ikliminden, inanan
gönüllere iftihar tablosu olan ve ey iman edenler: kalplerinde ruhlarında
Allah’ın nurunu tecelli ettiren ehli iman.
Bu mesajları ihtiva eden ayetlerin bulunduğu sureler:
Bakara Suresi:11, Ali İmran.7, Nisa Suresi:9, Maide Suresi:15, Enfal
Suresi:5, Tevbe:6, Hicr:1, Nur:3, Ahzab:6, Muhammed:1, Hücuran:6, Hadid:1,
Mücadele:3, Haşir:1, Mümtezine:3, Saf:3, Cuma:1, Münafikun:1, Teğabun:1,
Tahrim:2 olmak üzere 86 yerde müminlere özel hitaplar müminler için
gönülden kabul ve iftihar tablosudur.
İLK MESAJ
Kuran ikliminden inanan gönüllere mesajlar dizesinin ilk Bakara ayet(104)
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Ey iman eden raina demeyin, unzuruna deyin ve dinleyin o kafirler için
çok acı verici bir azab vardır.
İman edenlere hitap eden ayetten ilki olan bu ayeti celilede müminlere
çeki düzen veren ilahi mesajlar vardır. Bir kargaşa içinde olan topluma çeki
düzen veren ve onları yönlendiren yetkilinin amir işareti gibi bu ayeti celile,
müminlere istikamet vermektedir. Yön verip yol göstermemektedir.

ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ ﱠ
ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
َ َ
َ

Hitabı ilahisi dünyada şeref ahrette kurtuluş rozeti olarak mimenlerin
yakasına takılacaktır.

اﻋﻨﺎ
َِ ﻻَ ﺗَُـﻘﻮﻟُﻮاْ َر

(Raina) demeyin Peygamber(as) meclisinde, o yüce zatı Muhammedi(as)
dinlerken sözü tekrar edip iyi anlamanızı ve sohbeti vakıf olmanızı temenni
sadedinde (Raina) demeyin çünkü bu ifade Yahudilerin sövme manasında
aralarında kullandıkları bir ifadedir. Bunun yerine zengin mana ve hakikat
ihtiva eden

اﻧﻈﺮﻧﺎ

unzuruna deyin.

Nassın hususiyeti amin umumiyetine mani değildir. Bir kişi veya bir
toplum hakkında gelen ayeti celilenin yalnız o toplumla sınırlı değil kıyamete
kadar gelecekleri ilgilendirir. İlgi alanımızda olan bu ayetten çıkarmamız gerekli
dersler vardır.
1-Ey iman edenler, siz iman rutbesine sahip şerefli insanlarsınız.
Yapacağımız işler, konuşacağınız sözler iman rutbesine yakışmalı dünyevi bir
rutbe sahibi kendisini talip eden medya mensuplarına demeç verirken her
kelimesine dikkat eder, bir sürü lisan onu millet nazarında rezil eder, bunun
gibi bir müminde ilahi haberin talimatı kendisini takip eden meleklerin
malümatiyle kendisini takip eden meleklerin ve ilahi kameraların karşısında
kelimelerin süzgeçten geçirmesi gerekir.
2-Sahabe-i kiram hazeratının efendimize karşı tavırlarını düzenleyen bu
ilahi mesajda müminler için ders vardır.
Dinlediğiniz sohbeti azamı dikkat ve hürmetle dinleyin. Kalp dikkatsizliği,
ifade çarpıklığı, tavır bozukluğu ve davranış uygunsuzluğuna döner ki hem
kendiniz hem de sizinle aynı cemiyeti paylaşanlar da aksı infial uyandırır.
3-Başkalarına benzememe ayeti celileden idraklere yansıyan bir başka
mana ise Yahudilerin kendilerine yakışır usul ve usluble siz benim habibime
hitap edip onlara benzemeyin siz tabi olduğunuz Hz. Muhammed(as)in şahsı
manevisinde onun temsil ettiği bütün mukaddesate saygılı olun söz dinnleyin

Netice itibariyle küfrü, imana tercih edenler için elim bir azap vardır. Azap
yolunda olanlardan ne kendilerine ve ne de başkalarına bir faydanın
olmayacağı sonucu çıkmaktadır.8

KURAN İKLİMİNDE MÜMİNLERE 2.HİTAP

9

Bakara ayet 153

ِﱠ
ِ إن اﻟّﻠﻪَ ﻣﻊ ﱠ
ِ َِ ﺑﺎﻟﺼﱪ و ﱠ
ِ ِ ِ َ ْ ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
153} ﻳﻦ
َ َ اﻟﺼﻼة ﱠ
َ ْ اﺳﺘﻌﻴﻨُﻮاْ ﱠ
َ اﻟﺼﺎﺑ ِﺮ
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ

Ey iman edenler sabır ve namazla yardım isteyin şüphe yok ki Allah
sabredenlerle beraberdir.

Mümin yeryüzünde muvazene unsurudur, geçim kendisi ile kolay olandır.
Bu şerefli netice ancak iman nimeti ile elde edilir. Sabır insanı saflaştırır. Sabır
afakı ve enfüsi olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. İnsanın vücudunun
dışında cereyan eden hadiselere karşı sabır. İnsan vücudu ile alakalı
hadiselere karşı sabır.
Her iki hususta da makbul sabır zuhur eden hadise ve olumsuzluğa
musibet ve afata karşı ilk anda sabır göstermektedir. Musibeti feryat ve
isyanla karşılamak imana zarar verir, daha sonra zaten yapılacak bir şey
olmadığı için sabretmek ise makbul bir sabrın evsafını yansıtmaz.
Peygamber Efendimiz bir gün Kabristandan geçiyordu, çocuğunun kabri
başında feryat halinde bir hanıma rastladılar. Efendimiz sabır tavsiye
buyurdular. Hanım, hicran ve heyecanın tesiri ile ikazı ve ikaz sahibini
tanıyamadı. Bendeki acı sende olsa demeye kalmadı ki ashap ikaz ettiler.
Kime cevap verdin Resulullahtır. Hanım mahcup eda ile özür beyan etti ise de
Efendimiz (musibetin geliş anında ilk sabırla karşılamalı teslimiyet ile göğüs
gerip Allahtan yardım dilemeli daha sonra zaten yapılacak bir şey olmadığı için
mecburen sabır gösterilecekti) buyurdular.
Sabır müminin imanının meyvesidir. Hz. Peygamber(as)birçok hadisi
şeriflerinde sabrı övmüş bir kaçı.

ﻇﻔﺮ
ْ َ
َ ََ ◌ﻣﻦ ﺻﺒََ َـﺮ

Kim sabrederse zafere ulaşır. Sonunda zafere ulaşacağın bir işte
tahammül ve sabır beşer için huzur kaynağıdır.

اﻟﺼﱪ ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ
Sabır cennet anahtarıdır. Efendimiz insanların anlayabileceği ifadeyle
meseleyi vuzuha kavuşturuyor. Hazinelere ulaşmada anahtar ne mana ifade
ediyorsa Allah indinde rıza ve makama ulaşmada sabır aynı derece arz eder.

اﻟﺼﱪ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﻦ
Sabır dinin yarısıdır. Makbul ibadet sabırla elde edilir. Bir müminin dini
motive noktasında başarısı sabırla mümkündür. Büyükler buyurmuşlar. Bir
insanın dininin sağlamlığı dünya ve ahret saadeti iki şeye bağlıdır.

1-Ağzından çıkan.10
2-Ağzından giren bu kısa, fakat ihtiva ettiği kapsama alanı büyük olan bu
ifadelere dikkat etmeli.
Tarih, şahit ve milletçe aşikardır ki sabır bütün kapsamıyla beşer için
yemek, içmek kadar mühim, devam eden hayatın huzuru için şarttır. Hz. Allah
efendimize vahiy ederek buyurur:

اوﺣﻲ اﷲ اﱃ ﻧﺒﻴﻪ اﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﺪن ﺻﺎﺑﺮ وﻟﺴﺎن ذاﻛﺮ وﻗﻠﺐ
ﺷﺎﻛﺮ
Hz.allah vahyetti, ben dünyanızda üç şey sevdim.
1)Sabreden beden
2)Zikreden lisan
3)Şükreden kalp
Bu vahye binaen Hz. Peygamber as. Şöyle dua buyururlar:

اﻟﻠﻬﻢ اﱏ اﺳﺌﻠﻚ ﻟﺴﺎﻧﺎ ذاﻛﺮا وﻗﻠﺒﺎ ﺷﺎﻛﺮا وﺑﺪﻧﺎ ﺻﺎﺑﺮا
“Allah’ım senden sabreden beden, zikreden lisan ve şükreden kalp
istiyorum” buyurdu söz sultanı efendimizi Hz. Allah sabır elbisesi ile kurbu
huzuruna davet ediyor, bu davete icabet eden müminler hadiselerle pislenen
elbiselerini sabır suyu ile temizlemeleri gerekiyor.
Sabır mümini, yaratanına itimada ve ona karşı aczi yetini idrake sevk
eder. İlahi yardımın gelmesinde bu safiyeti yakalamak gerektiğine vurgu
yapıyor, bu istikamete mesaj var bu ayette.
Nusreti ilahı (Allah’ın yardımının) gelmesinin ön şartı gibi görülen sabır
ve namaz dosyalarının aklanması gerekir.
Günümüzde ferdi ve içtima-i sahada kangren olan hadiselerin başında bu
ayeti Celilelin delalet ettiği iki sahadaki eksiklikler gelmektedir.
Hadiselerin karşısında sabretmeyen anne veya babanın evladını
kışkırtması evlatlarını katil kendilerini de katil ebeveyni yapmaları sabırsızlığın
eseridir.
“Hz. Allah sabredenlerle beraberdir” buyurması Allahın sabreden kullarına
ne denli büyük şeref bahşettiğini gösterir.
İncelik vardır.
Sabır iman gücünün bir neticesidir. Eğer kalpte iman güç halindeyse bu
sabırlar enerjiye dönüşür.
Mesela tonlar ağırlığındaki arabayı kaldıran kir konun enerji deposunda
hidrolik yağı vardır. Yağı bitse veya eksilse kriko yük kaldıramaz, bunun gibi bir
insanın enerji deposu olan kalp, iman enerjisi ile dopdolu amel zenginliği ile

güçlü olursa enfüsi ve afakı musibetler karşısında sabır ve metanet gösterir ve
üstesinden gelir.
(11)
İLAHİ HUZURDAN YARDIM TALEBİNİN 2. YOLU
(NAMAZ)
Başlı başına ve dolu dolu bir mevzu olan namazı Efendimiz(s.a.v.)

وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮت ﻋﲔ ﰱ اﻟﺼﻼة
Namaz, göz aydınlığım kılındı buyurarak gözün görmesi için ışığa olan
ihtiyaç misali hakikati görebilmek için de manevi aydınlığa ihtiyaç vardır.
Nusreti (yardım) ilahinin gelmesi için üç dosyadan aklanmak gerektiği
hususunda işaret vardır, bu ayeti celilede:
1)Dosya ki bütün dosyalar buna bağlıdır.iman dosyası
2)Dosya: Sabır dosyası
3)Dosya: Namaz dosyası
İmandan sonra amel bakımından Hz. Allah’ın en çok değer verdiği amel
namazdır. İman adına namaz imanın ölçü aletidir.
Bugün ümmetin en büyük sıkıntı kaynağı namazsızlıktır. Bir milletin
yıkıldığı gibi yapılması, kaybettiği huzuru bulması, kılmadığı namazları telafi
etmesine bağlıdır.
Her Müslüman’ın şahsi muhasebe planında aile mesuliyeti şuuru ile
namaz meselesini ciddi ciddi çalışma yaparak namazsızlık sancısından
kurtulması, kurtarması mesuliyet gereğidir.
Dinin ve dindarın aleyhinde yapılan propagandalar dinin gereği ile
yaşamaya çalışanları tahkir etme aşağılama hakaretlere varan beyan ve
yayınlar psikolojik ambargolar insanları, Müslümanları dinden uzaklaştırmış
kendi dinine yabancı hale getirip dinin gereği namaz kılmaktan utanır hale
getirmiştir. Bu sancının tiryaki ilacı sağlam bir imandır.
O iman sayesinde kişi Allah’a kulluğu, bütün şereflerin üstünde meziyet
olarak kabul eder. Bu kabul insanı huzur iklimine götürür, çünkü iman bildirir.
Huzur ancak huzuru ilahide vardır, başka yerden huzur bulmak mümkün
değildir.
İntihar edecek kadar bunalıma ve huzursuzluğa dücar kişiler sahip
oldukları tapuları, kendilerini intihar mahalline kadar götüren lüks arabaları
bunalım ve huzursuzluktan kurtaramıyor. Bu reçete gösteriyor ki huzur ancak
huzuru ilahiye ye eğilmekle elde edilir.
Hz. Peygamber(s.a.v) efendimizin zaman zaman Hz. Bilale bizi
ferahlandır yani ezan oku namaza topla

ارﺣﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﻼل

çünkü namaz ruhi

deplasmanların rehabilite merkezidir. Hz. Peygamberimizin ferah ve huzur
reçetesi olarak takdim ettiği ezan ve namazı hazm edemeyen bedbaht gönüller

huzur ve ferahtan yoksul kimseler dün olduğu gibi kıyamete dek değişik
senaryolarla aktörlük yaparak batıl mücadelesi verenler olacaktır. Dün Hz.
Peygamber(as) rüku ve secdesinde üzerine deve, bağırsak, işkembe ve
kazuratı atanların bir uzantısı olarak bugün peygamber yolunun yolcularına
kutlu halefe dilleri ile pislik atmaya çalışanlar olacak, kurtuluş yolu
peygamber(as) hayatını tatbik ile elde edilir ancak.
İman mevzuunda sıkıntısı olanlara namaz kaldırılması güç bir yük olarak
nuks eder. Bunun reçetesi ise iman çalışmasıyla namaza aşına hale
getirmez.
Mide rahatsızlığı olan bir insanın elinin üzerine merhem zerk etmekle
hastalığı tevdi edip iştahının açılması mümkün olmadığı gibi kalp ve iman
hastası kişilere başka yol aramak tedavi usulü değildir.
Kuran-ı kerim ehemmiyetine binaen bir çok ayeti celile de namazla alakalı
ışık tutmakta, Bakara 2/110 şöyle buyrulmakta;

ِ
ِ ّ ﻋﻨﺪ
ٍْ َ ﻣﻦ
اﻟﺼﻼة َوآﺗُﻮاْ ﱠ
اﻟﻠﻪ ِ ﱠ
ُ ِ ُ َ ْـﻘﺪﻣﻮا
ّ إن
ََ أﻗﻴﻤﻮاْ ﱠ
َ ِ ُﲡﺪوﻩ
ُ َِ ﺧﲑ
َاﻟﻠﻪ
ُ وﻣﺎ ﺗُ َ ﱢ
َ َ َاﻟﺰَﻛﺎة
ْ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﱢ
ُ ََو
ِ َ ُ َِ َﲟﺎ ﺗ
{110}ﺑﺼﲑ
ٌ َ ـﻌﻤﻠﻮن
َْ
Namazı kılın zekatı verin kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah
katında bulacaksınız Allah yaptıklarınızı şüphesiz görür. Gözüken o ki namaz
önceden gidip sahibini bekleyen ve dar geçitlerde şefaatçilik yapacak, dost
olarak karşımıza çıkacak.
Namaz günahlara karşı kalkandır. Cenabı hak Habibline hitapla hud
suresi 112.ayette: “Emrolunduğun gibi dost doğru ol” diye buyuruyor. Hz.
Peygamber beni hud suresi ihtiyarlattı buyuruyor. Kulluk yükünün altında
ezilmeden, büzülmeden, yükü düşürmeden dolgun ve dolu nefeslerle yükü
taşımanın ağırlığına işaret ediyor. Devamla hud suresi 114. Ayette cenabı hak
“iyilikler kötülükleri giderir” burada beş vakit namaza vurgu yapılıyor ve
namazlar arasındaki hayata menfi ve günah adına yansıyan lekeleri
temizlediği hususu anlatılmış oluyor.
Hz. Peygamber(sav) buyurmuşlardır ki: “Ne dersiniz, sizden birisinin
kapısı önünde bir ırmak bulunsa da her gün beş defa onda yıkansa kendisinde
kir namına bir şey kalır mı? Ashap hayır dediler, bunun üzerine resulullah
buyurdu ki işte beş vakit namaz bunun gibidir. Allah o sayede bütün hataları
arındırır.
(12)
Namaz imanın mihengi (ölçüsüdür). Hasta yatağında özel ihtiyaçlarına
cevap veremeyecek kadar bitap bir hastanın bir kgr yük bile kaldırması
mümkün olmadığı gibi kalbinde imanı hasta bir insanın namaz gibi mukaddes
yükü kaldırması, günde beş vakıt abdest olması mümkün değildir. Çare nedir?
Çare evvel emirde hastayı tedavi etmektir. Günah kirleri ile lekelenen kalbi,

kronik hale gelmiş günahlardan rehabilite merkeze olan tövbe istiğfar tedavisi
ile tedavi etmeli. (13)
Ehemmiyetini arz etme adına Hz. Peygamber as. Refiki alaya yolculukta
son söz olarak aman namaz aman namaz ey ümmetim diye ehemmiyetini
beyan etmiştir. Kömürleşen ruhları elmasa çeviren namazı cenabı rabbül
alemin şöyle beyan ediyor. Nur suresi ayet 56:

َِو
ِ َاﻟﺰَﻛﺎةَ و
ﱠ
ﱠ
{56} ـﺮﲪﻮن
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ا
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ا
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ُ
َ
َ
َﱠ
َ
َ َُ ْ ُﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗ
ﱠ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ َ

Namaz kılın zekat verin peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
İlahi merhamet hazinesine ulaşabilmek için anahtar mesabesinde olan bu ilahi
emirlere dikkat bir anahtarın üç dişi var. Bu dişlerden biri noksan olsa veya
bugün teknoloji devrinde dijital anahtarlar vardır. Üç şifresi olan bir anahtarın
bir şifresini girmezseniz kapı açılmaz. Açılmayan kapının dışında ne kadar
dolaşsanız içindeki hazineye ulaşamazsınız. İlah rahmetin tecellisi için namaz,
zekat ve peygambere itaat gerektir. Bunlardan bir tanesi eksik olsa bir diş kısa
demektir. Şifre üç ise şifreyi iki yazmanız kapıyı açmayacağı gibi beş vakit
namazı üçe indirmekte rahmet rahmandan mahrumiyettir.
Bir Allah dostunun beyanında aydınlanan yolda yürüyerek bir seyahat
yapalım. Beyan şu: Her günahtan küfre açılan bir pencere vardır. Bu ifadeden
istifade ederek görüyoruz ki her terk edilen namaz küfür penceresinin kanadını
açıyor bu demektir ki pencere açılınca dışarıdaki hava içeriye girer, pis bir
havayı ilk teneffüs eden insan burnunu tutar tepki gösterir ama o havanın
içinde dura dura meleKe kes peder ve alışkanlık meydana gelir.
Günah penceresinden bir vakit namazı terk eden ,vicdanı muhasebede
rahatsız olur ama bu terk edilen namaz vakitleri çoğalınca küfür kokularına
insan alışır ve bir büyüğün ifadesi gerçek zuhur eder insan inandığı gibi
yaşamazsa yaşadığı gibi inanmak zorunda kalır. Bu mevzuu ayeti celile ışığı
ile daha iyi görme fırsatına ulaşalım.
Müddessir Suresi ayet:38-43

ِ
ٍ { ِﰲ ﺟﻨ39} اﻟﻴﻤﲔ
ِ ٍ ْ َﻛﻞ ﻧ
ِ ِ َْ أﺻﺤﺎب
ﱠﺎت
ُﱡ
َ َ ﻛﺴﺒﺖ
ْ َ َ َ ـﻔﺲ َﲟﺎ
َ َ ْ َ { ِﱠإﻻ38} ٌرﻫﻴﻨﺔ
َ
ِِ ْ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﺮﻣﲔ
ﻣﺎ
{
41
}
ُ
َ
َ
َ ُ َ ََﻳ
ََ َ ﺳﻠﻜﻜﻢ ِﰲ
َ
ْ ُ ِ َ {40}ـﺘﺴﺎءﻟﻮن
ْ{ َﻗﺎﻟُﻮا َﱂ42} ﺳﻘﺮ
َ
َ
ْ
َُِ
{43} اﻟﻤﺼﻠﲔ
َ ﻧﻚ ﻣَﻦ ْ ُ َ ﱢ
Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ancak sağdakiler başka.
İnsanoğlu takriben her gün 50.400 nefes almaktadır. Yirmi dört saatte
kullanmak üzere insana kredi olarak verilen bu nefesler mukabili insan
rehindir.
Ancak defterlerini sağdan alanlar müstesna hayat sermayesini iman
servetine dönüştürenler müstesna insan hayatında iki tercihi vardır.
1)İmanı küfre tercih etmek

2)Küfre imanı tercih etmek(14)
İmanı küfre tercih edip af ve rahmete erişenler rehin olmaktan
kurtulanlardır.
O kutlular

ﰱ ﺟﻨﺎت

cennettendirler. Cenneti halk edenler

ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن

cennettekiler sorarlar. Burada dikkat çekilen bir husus var o da sorma hakkı
burada müminlere geçmiştir belki dünyada sorguya çekilenler ezilenler,
inleyenler, dinleyenler, itilenler, horlananlar müminlerdi ama burada tablo
değişiyor. Bu tabloyu haber veren ayet müminler için moral ve enerji arz
ediyor, müminler mücrimlerden soruyor.

ﻣﺴﻠﻜﻜﻢ ﰱ ﺳﻘﺮ

Sizi yakıcı azap yerine iten ne idi? Yani siz dünya

da uyanık geçinen insanlardınız iyi yerleri kimseye kaptırmazdınız kıraç ve
çorak yerlere tatmin olmazdınız gücünüz sizi daima haklı çıkartırdı. Baksanıza
cennet gibi uçsuz bucaksız rant arsası var iken sizler böyle yakıcı ve horlatıcı
azap vadisine niye düştünüz.
Orada doğruyu söyleme mecburiyetinde olanlar bakın nasıl mesaj
veriyorlar.
İtiraf 1:

ﻗﺎل ﱂ ﻧﻚ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﲔ

Biz namaz kılanlardan değildik. Burada

namaz ibadetinin insan hayatını maddi ve manevi yönde nasıl etkileyip terki
durumunda neticesi itiraf yüklü bir azaba döndüğünü görüyoruz.
İtiraf 2:

 وﱂ ﻧﻚ ﻧﻄﻌﻢ اﳌﺴﻜﲔDüşküna yardıma muhtaca el uzatmadık

itirafçıların beyanları dikkat çekici evvela şahsi planda sonra cemiyetle olan
ilişkilerdeki hatalar ateş yumağına dönüşüyor.
İtiraf 3:

 وﻛﻨﺎﳔﻮﺿﻮﻣﻌﺎﳋﺎﺋﻀﲔBatıla dalanlarla biz de daldık. Bu günahlar

küfre açılan birer pencere olduğundan görüşümüz hep baktığımız pencerede
ki manzaralar oldu. Sonra ahret yolculuğu başlayınca hesap kitap mizan sırat
gibi haberlerin verdiği rahatsızlıktan kurtulmak adına gözlerimiz bulandı
rotamız şaştı ve bir noktaya geldik.

وﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬب ﺑﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ

Ceza gününü

yalanladık ve olan oldu evvela namazı terkle başlayan hayat inkarla son buldu.
Kur’anı mücizül beyanın ifadelerinden gönüllerimize yansıyan istifadeler
gösteriyor ki günah kirleri ile kalpleri kararıp hakkı görüp hoplamayan ve
haktan hoşlanmayan insanların mahşer sahnelerine dönüşü olmayan
temennileri kabul olmayan serzenişleri olacak. Bu itirafları ilmi ezelisi ile bizlere
hz. Allah şöyle yansıtıyor mülk suresi ayet 8. Neredeyse cehennem öfkeden
çatlayacaktır cehenneme her bir topluluk atıldıkça cehennem bekçileri oraya
atılanlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar.

Ayet (9) onlar da şöyle derler evet bize bir uyarıcı gelmişti fakat biz onu
yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir siz ancak büyük bir sapıklık
içindesiniz demiştik.
Ayet 10: Cehenneme girenler itiraflarında şöyle derler eğer kulak vermiş
veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık. İlim
maluma tabidir ifadesinin yansıması olarak Allahın ezeli ilmi ile bildirdiği
manzaraların ibret veren yönü cehennem ehlinin ibret veren itiraflarında
(nesmeü) kulak verseydik dinleseydik hakka yönelseydik aklımızı kullansaydık
alevli ateşe düşmezdik. Yani biz Allah kelamını dinlemeyerek akılsızlık yaptık
bu mühim itirafı önceden düşünmek gerek.
Fatır suresi ayet:37: Mesele itirafa yönelik şöyledir.
Onlar cehennemde (Ey rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyada
yapmadığımız Salih amelleri işleyelim. Bu ayetin buraya kadar olan beyanı
itiraf dolu. Birinci itiraf ey rabbimiz demeleri. Kendilerine denir ki ey küfrü
imana terci edenler ey hayatlarını israfla heba edenler siz dünyada iken Allah
demeye tenezzül etmezdiniz şimdi ne oldu size derviş oldunuz Rabbena dan
başka bir şey demiyorsunuz.
İtiraf hemen geliyor biz dünyada Salih amel yapamadık namazlarımızı
kılıp iyilik kervanından olamadık bizi dünyaya gönder de yapamadıklarımızı
yapalım bu ise boş bir temenni. Sonrası ise elim bir azaba sevk emri.
KURAN İKLİMİNDEN İNANANLARA
3.MESAJ
Bakara suresi ayet:172

ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ُﻛﻠُﻮاْ ِﻣﻦ َﱢ
ِ ِ ِ ُ ْ ـﻨﺎﻛﻢ و
ﻛﻨﺘﻢ ِﱠإﻳﺎﻩُ ﺗﻌﺒﺪون
َ َ
َ
َ َ
ْ ُ ُ اﺷﻜﺮواْ ّﻟﻠﻪ إن
ُ َ ْ ُ َ ْﻃﻴﺒﺎت َﻣﺎ َ َرزﻗ
Ey iman edenler size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanından
yiyin ve Allah’a şükredin. Eğer yalnız ona kulluk ediyor iseniz. bu ayet-i celile
de iki emir bir nehiy olmak üzere üç mesajı ilahi bildirilmekte.
Helal ve temiz olan nimetlerden kendinizi mahrum etmeyin. Temiz ve
helalden yiyiniz.(2) Nimetleri veren Allah’a şükredin eğer yalnız ona kulluk
ediyor iseniz(3) helal olamayandan yemeyiniz mümin yeme içmesine azamı
derecede dikkat etmelidir. Kişinin saadeti ağzından çıkan, ağzından giren
şeylere bağlıdır. Temiz, helal lokma ile beslenmeden aldığı enerji Salih amele
dönüşür. Hz. Allah bir ayeti ile temiz olandan yiyin sonra Salih amel işleyin.
Müminun suresi 51.ayet Salih amelden önce yiyeceklerin helal olmasına dikkat
çekiyor. Vücudun Allah’a ibadete yönelmesini temin eden hücreleri haram
lokma öldürüyor helal ise Salih amelin meydana gelmesinde yardımcı oluyor.
Ameli meydana getiren vücudun amelden önce helal beslenmesi şarttır .
Haram iki kısma ayrılıyor.(15)
1)Haram liğeyrihi
2)Haram liaynihi

(16)

a)Bizzat özünde nasla (ayet ve hadisle) haram olduğu bildirilen haramlar:
İçki, kumar vb. gibi
b)Başkasına ait bir malı sahibinin rıza ve müsaadesi olmadan kendi
tasarrüfüna mal etmek bu da haram liğeyridir. Özünde aslında haram
olmamasına rağmen zulmen kendi tasarrufuna geçirme sebebiyle haram
olması. Haramın enfüsi ve afakı ferdi ve içtimai birçok zararları vardır.
Enfüsi şahsi zararları evvela insanı huzursuz eder. Çünkü hiçbir kalp
haramı tastik mühürü ile imzalayıp sahibine huzur hediyesi vermez. Haram ile
beslenmenin yansıması kalp daima huzursuzdur.
Sigaranın vücuttaki kanser ile mücadele eden hücreleri yok ettiği gibi
haram lokma da günahla mücadele de azmi kırar ve şehevi nefsanî arzuların
istilasına vücut maruz kalır. Haramilerde ilahi nur yok olduğu için insan gönlü
karanlıkta kalır. Gönlü kararan insan hakkı görür hoplamaz inci döksen önüne,
çakıl sanır toplamaz!
Hak dinleyemez ibadete tahammülü kalmaz. Haram yiyenin içinden
merhamet duyguları çekildiği için daima başkalarının sırtından geçinme
alışkanlığı ve zulmü hayat haline gelir ve cemiyeti huzursuzluk istila eder.
Neslini haram ile besleyen, haramı sermaye haline dönüştürenler elleri ile
nesillerini zehirleme zulmünü işlemiş olurlar ve nesillerine en büyük kötülüğü
yapmışlardır.
Haram yiyen ile hakkı yenen arasında haram düşmanlık hücrelerini
besler. Birliğimizi dejenere eder. Hz. Peygamber(as) bir gün otururlarken zekat
olarak ayrılan hurmalıktan bir hurmayı torunu Hasan’ın ağzına koyduğunu
görünce ancak damdan düşen çocuğu kurtarma adına görülebilecek heyecan
ve hareketle Efendimiz koştu ve çocuğun ağzından hurmayı aldı. Peygamber,
ailesine yasak olan zekat hurmalığından bir hurmanın torunumun midesinde
gıda olması tehlikesinden korktum ve koştum buyurdu. Peygamber efendimizi
bu denli tedirgin eden hareketin mesajında ağzından girene bilhassa
neslimizin ağzından girenlere vakıf olarak denetleme meselesidir. Allah
indinde haram ateştir, ateşin yakıcılık vasfı olduğu gibi haramlarda hasenatı
yakar.
Peygamber efendimiz (sav) hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:
Haramla aranıza bir sütre(engel) koyun. Kim bunu yaparsa dinini ve ırzını
korumuş olur kim de arada bir sütre olmadan aralarda dolaşırsa koruluk yasak
bölge kenarında otlayan her an oraya düşecek durumda olan koyun gibidir.
Bir mümin dinini, imanını koruması için haramdan ateşe düşmekten
korunduğu gibi korunup kaçması lazım.
KURAN İKLİMİNDEN İMANLI GÖNÜLLERE İLAHİ MESAJ 4
Bakara 178 ayet:

ِ ْ ِ اﻟﻌﺒﺪ
ِ ْ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ ﱠ
ِ ُ ْاﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا
ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ
ﻛﺘﺐ
ُ
َ
اﻟﻘْﺘ َـﻠﻰ ُْﱡ
اﳊﺮ ِ ُْﱢ
َ ْ اﻟﻘﺼﺎص ِﰲ
َ
َْ ُ َْ ْ ﺑﺎﳊﺮ َو
ْ
َ
َ َ
َ َ
ُ
َ
ُ
ِ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ َﻓﻤﻦ
ِ
ِ َِ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وَأداء
ِ ِ َ ﻋﻔﻲ َﻟﻪ ِﻣﻦ
ٍ ِِ إﻟﻴﻪ
ِ
ِ َُ و
ﱢ
ﺑﺈﺣﺴﺎن
ـﺒﺎع
ﺗ
ﻓﺎ
ﺷﻲء
أﺧﻴﻪ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ اﻷﻧﺜﻰ
َ
َ ْ ْ َ ُ َ َ ٌْ
ِ َ ذﻟﻚ ﻓَ َـﻠﻪ
ِ َ اﻋﺘﺪى ﺑ
ِ َِ
ِ َ َ ٌورﲪﺔ
{178} أﻟﻴﻢ
ٌ ْ َ ذﻟﻚ
َ
َ ْ َ َ ﺑﻜﻢ
ْ َ َ َْ ﻓﻤﻦ
ٌ َ ُ َ َ ـﻌﺪ
ْ ُ ﲣﻔﻴﻒ ﱢﻣﻦ رﱠﱢ
ٌ َ ﻋﺬاب
Ey iman edenler öldürülenler hakkında üzerinize kısas farz kılındı. Hüre
hür köleye köle kadına kadın(öldürülür) ancak her kimin cezası kardeşi
(öldürülenin velisi) tarafından affedilirse bir miktar bağışlanırsa artık taraflar
hakkaniyete uymalı (öldürülen) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu
söylenenler rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra
haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.
Kısas aynıyla karşılık vermek yanı zulmen öldürülenler karşısında
katillere kısas uygulaması yazıldı. Bir kanuni ilahi olarak farz kılındı.
İnsanlığın huzur kaynağı İslam, huzura erenler ise hakiki Müslümanlardır.
Kısas insanlar arasında kin ve düşmanlığın devam etmesini engeller.
Öldürülenin misli ile kısas emredilmektir.
Bütün dinlerin hukuk ve ahlak sistemleri haksız olarak adam öldürmenin
cana kıymanın büyük bir suç olduğunda birleşmişlerdir Büyük günahlardandır
,bir insanın yaşama hakkını elinden almak. Öldüren öldürülenden daha fazla
yaşama hakkına sahip değildir. Bunun için İslam dengeyi koymuş her iki tarafa
da ölçülü davranma mecburiyeti getirmiş. Öldürülenin tarafına ilahi emirle adlı
ilahinin gereği isra suresi ayet33 şöyle buyuruyor: bir kimse zulmen haksız
yere öldürülürse onun velisine (hakkını alması için) yetki verdik ama o da kısas
yoluyla aşırı gitmesin.
Burada tamamen yetki acı sinesinde bulunan öldürülenin velisine aittir. Af
ederse kısas düşer bu affı da ancak velisi yapabilir.
Burası hassas bir mevzudur. Eğer affı başkaları yaparsa öldürülenin veli
veya yakınlarının vicdanlarındaki acı hiç dinmez. Bu durum karşısında karşı
atakla yeni katiller ve katliamlar meydana çıkmış olur.
En büyük yargı mekânı vicdanların yeridir. Ağyarı yar yarı ağyar edecek
kadar ehemmiyet arz eder. Kısas topluma yeni hayat ve zindelik getirir. Cenabı
Mevla kuranı kerim bakara 179 ayet, kerimede şöyle buyuruyor.

ِ ْ ﻟﻜﻢ ِﰲ
ِ َْ أوﱄ
ﱠ
ِ
ِ
ُ
{179} ـﻘﻮن
اﻷﻟﺒﺎب
ﻳﺎ
ﺣﻴﺎة
اﻟﻘﺼﺎص
ُ
َ
ْ
ٌ
َ ُ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗَـﺘﱠ
َ
ْ َ َ ْ َ ََ
ْ ُ ََو

Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayır vardır. Umulur ki suç işlemekten
sakınırsınız katile uygulanan kısas kan davasını ortadan kaldırdığı için
diğerlerine hayat vardır.
Kısas islamın koruma altına aldığı hayat hakkının güvencesidir. Kısasta ki
hayat başlangıçta canileri başkalarına tecavüz etmekten alıkoymakla başlar.
Öldüreceği kişinin hayatının bedelini kendi hayatı ile ödeyeceğine inanan

kimse elbette düşünecek ve bu işi yapıp yapmamakta tereddüt edecektir.
Kısas öldürenle ölen arasında kalmayıp her iki tarafın aileleri arasında daire
daire akrabalarına da sirayet ederek kan davasına varan neticeleri meydana
getiren afettir.
Kısasta eşitlik ve adalet vardır. Ayette hür-e hür köleye köle kadına kadın
kavramları adaleti ortaya koymaktadır. Bunların dışında kalıp aşırılıktan
kaçınma emir edilmektedir.
Velhasıl kısasın önemi caydırıcılıktır kur’anın mühim bir özelliği suçtan
önce insani motife ederek suça engel olmaktır. Kısas ta bu engellerden biridir.
Bir Müslüman’ın dinini iyi öğrenmesi din düşmanları tarafından dinin aleyhinde
yapılan propagandaların tesirine kapılmaması gerekir.
Bugün bu propagandaların tesiri ile Müslümanlar en temel dini vecibeleri
hayata geçirmekten çekinir ve utanır hale gelmişlerdir.
MÜMİNLERE ÖZEL İLAHİ EMİRLER
Bakara: 183

ِ ِ ِ ﻋﻠﻰ ﱠ
ِﱠ
ِ َ اﻟﺼﻴﺎم
ِ
ﻟﻌﻠﻜﻢ
َ َ ﻛﺘﺐ
ْ ُ ـﺒﻠﻜﻢ َ َ ﱠ
ْ ُ ْ َاﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗ
َ ُ َ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﱢ
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ
َ
َ ُ ﻛﻤﺎ
َ ُ ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
ُ ُ َْ َ ﻛﺘﺐ
183ﺗَﱠـﺘﻘﻮن
Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz
kılındı ta ki korunasınız. Oruç sırf, Allah cc ye ihlas niyetiyle yemekten
içmekten ve cinsi temastan kaçınmaktır. Yani imsak ile iftar arası hayata
Allahin yasaklarını uygulama.
Oruç ruhun parlatılması, kronik hale gelmiş günah lekelerinden
arınmasıdır. Zikredilir’ki oruç Müslümanlara farz kılındığı gibi daha öncekilere
de farz kılınmıştır. Bu tabloda öncekiler Müslümanlar için mükemmel bir
örnektir. Öyle ise Müslümanlar bu ibadeti en iyi şekilde yapmaya
çalışmalıdırlar.
Dinin muhatabı akıl sahibeleridir akıllı insan ancak düşünür düşünce
süzgecinden geçirdiği hayatın geçmiş bölümlerini muhasebe eder. Allah
rızasına uygun ise devam değil ise düzelterek istikbale ait Salih amele
dönüştürür. Bu düzeltmede geçmiş kavim ve milletlerden örnekler alarak
istifade eder. Bu ayeti celilede akıl süzgecinden süzülen inci taneleri ibret
levhaları vardır. Evvela kalp ve ruhlarında imanın nurunu tecelli ettiren iman
erbabına iltifatı ilahi olarak yapılan çağrıdan hemen sonra size yazıldı.
Buradaki hassas ifade şu bir makam sahibi faraza bir başbakan idaresi
altındaki bir vatandaşa bir yük yükleyeceği zaman sana şu kadar yazdım
demesi o vatandaş için naz makamında bir şeref olduğu gibi hz. Allah da
müminleri onura ederek ey meleklerim bakın bir zamanlar ben sizlere yer
yüzünde halife yaratacağım dedim siz ise yer yüzünde kan dökecek fesat
çıkartacak birini mi yaratacaksın dediniz (bakara30) haklarında konuştuğunuz
mümin kullarıma ben oruç ibadetini yazdım onlar benden gelen bu emrimi

gönül ferahlığı ile kabul ettiler.. Bu ifade müminler için şeref tacıdır. Hz. Allah
kâfirleri muhatap kabul etmiyor. Küfrü imana terci edip hakka kulak tıkayanlarla
hesaplaşma yeri hesap günüdür. Hz. Allah ey kulum ben senin adına ahret
bankasında yatırım olarak bana itaatin simgesi orucu yazdım. Müminin, bu
ayet karşısındaki tavrı teslimiyettir teslimiyet gösterip şeref bulmalı çünkü Hz.
Allah kuluna yaramayanı ve yakışmayanı yazmaz. Ayeti celilenin ilk boyutunda
sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılında beyanı iki yönden
mütalaa gerekiyor.
1.Psikolojik rahatlama sağlama adına diğer ibadetlerden daha ağır olan
orucun müminler üzerindeki yükünü hafifletiyor. Çünkü insanın hilkati
asliyesinde var olan başkalarında var olandan kendisine ders çıkartma
melekesi öncekilere farz kılınmış orucun üzerimizdeki yükünü azaltıyor.
2.Mütalaa: Öncekilerden ders alma yani önceki oruçla emrolulanlar oruca
ve bu emre karşı tavır ve davranışları, bu mesele akıl sahipleri için bir kulak
çekme ikaz mahiyeti arz eder, şöyle ki sizden öncekilerin niceleri oruca bir ilahi
emir penceresinden değil perhiz adına baktılar günleri az geldi diye çoğaltıp
çok geldi diye azaltmaları ve sonra cezaya müstahak olmaları size ders
veriyor. Kanun koyma hakkı Allaha aittir ve bütün ibadetlerde üsve-i hasana
güzel önder ve örnek. gönüller fatihi habibul Kibriya as: öğrettiği ölçülerle amel
etme bir müminin iman gereğidir. Sözden önce ibadetle emrolup ibadet takvim
ve takdirinde dejenere yapanlar gibi olmayın getireceğiniz ibadetler size
emredildiği gibi hayat bulmalıdır..
Bu ayeti celileden elde edeceğimiz 3.mütalaa, ayetin son bölümünü teşkil
eden ta ki korunasınız. Buyruğu büyük bir güvence ve ilahi bir teminat olarak
bize yol gösteren reçetedir bu ayeti celile:
Orucun esas gayesinin takva olduğu ortaya çıkıyor. Takva vık ayı
tedbirlerle müminin imanını korumaya almasıdır. Takva kalplerin uyanık
olmasını bu vesile ile rıza-i ilahiyeye ulaşmayı sağlar. Kalplerin bozulup günah
irtikap etmesini engeller. Takva günaha dalmadan günahın kokusunu duyuran
ve engelleyen varıdattar. Takvayı en güzel yorumlayan oruç orucu bize tanıtan
Resulu Kibrıya A.S. oruç günahlara karşı bir kalkandır kalkanın ifade ettiği
düşmandan gelen tehlikeli saldırılara tüm hücumlara karşı insanı koruyandır.
Oruç ve orucun içteki boyutu olan takvada imana yapılan ameli söndürmeye
yönelik şeytan ve işbirlikçilerinin hücum ve tecavüzlerini önler püskürtür ve
imanı korumaya alır.
Bir hadisi şerifte efendimiz (kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin zira
evlenmek gözü (haramdan) daha çok men eder, iffeti de öylece korur kim
evlenmeye muktedir olmazsa oruca sarılsın çünkü oruç onun için bir enemdir.
(Şehveti kesen nefsi kıran hafif bir ameliye) gibidir.
Takva orucu ,fertlerin hücrelerini merkezi sistemle eğitip
kuvvetin önünde direnç olarak kişiyi tezkiye eder.
MÜMİNLERE ÖZEL İLAHİ HİTAP 6
Bakara:208

şerre meyl

ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ ﱠ
ِ ﻛﺂﻓﺔً وﻻَ ﺗَﱠِـﺘﺒﻌﻮاْ ﺧﻄُﻮ
ِ َ ات ﱠ
ِ اﻟﺸﻴﻄﺎن
ِ
ِ
ﱠ
ﱠ
ﻋﺪو
إﻧﻪ
اﻟﺴﻠﻢ
ﰲ
ا
ﻮ
ادﺧﻠ
ا
ﻮ
آﻣﻨ
اﻟﺬﻳﻦ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ﻟﻜﻢ َ ُ ﱞ
َ
ﱢ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ َ
َ َ
ْ
َ
َ
{208} ﻣﺒﲔ
ٌ ِﱡ
Ey iman edenler hep birden sulha, barışa giren ,şeytanın adımları arda
düşmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır.
Allahü Teala kendisine inanan ve resulünü tastık eden kullarına islamın
bütün hükümlerini ve prensiplerini benimsemelerini ve mucibince amel edip
yasaklarını terk etmelerini emrediyor.
Bir er asker elbisesini giydiği zaman emre hazır olduğunu beden dili, ıkrar
eder ve büyür komutanım der. bunun gibi bir mümin iman şerefiyle şereflendiği
zaman emri ilahiye hazır hale gelmiş demektir ve ilahi emir bu ayette tecelli
ediyor,
hepiniz giriniz mümin için kendi arzusuyla değil Allahın arzusuyla
hareket etme zorunluluğu vardır. Allahın emrinin söz konusu olduğu her işte
emirle mükellef kulların huzuru maddi ve manevi menfaatleri vardır.
Burada hep birden ifadesinde birliğe birlikten dirliğe mesajı veriliyor.
Birlikten maksat kafa ve kalptekilerin birliğidir. Beyinler tevhıdle ittifak ederse
yürekler toplu vurur merhum Akif’in ifadesiyle: Toplu vurdukça yürekler onu top
sindiremez neticesi doğar.
İslam dininin en çok üzerine durduğu tavizsiz ve ivazsız emirlerinden
biriside birlik beraberlik üzere olmaktır. Birliğimizi bozan fitne ve fesadın
şiddetle lanetlenmesi birlikteki ehemmiyetin delilidir. Allahın müminlere
yardımının gelmesindeki sebeplerden biri ve mühimi birlik beraberliktir.
Hz.Allah Ali İmran suresi. 160 ayette şöyle buyuruyor. (Allah size yardım
ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Burada mühim olan yardım
almaya hak kazanmaktır. Devletten istikak alacak bir kimse dosyasını eksiksiz
içeri vermesi gerekir aksi halde dosya da yardım da geri çevrilir.
Ali İmran suresi ayet 103:
Allahın ipine (islama) hep birlikte sımsıkı yapışın parçalanmayın: Birlik ve
birlikten elde edilen dirlik ve sulhu sükûnu ilan ediyor. Hz. Allah birlik emrini
bildirdikten sonra hemen yasak bölgeyi işaret ederek şeytanın adamlarına
uymayın buyuruyor. Kuranın idrakimize havale ettiği meselelerdeki aklı
seviyemize uygun tablo bu ayetle bir kez daha yüzünü göstermiştir şöyle ki:
Şeytanın adımlarına uymayın: Adım insanın bulunduğu yerden başka bir yere
intikalini sağlayan yürüyüş demektir. Hal böyleyse mesajı ilahi geliyor. Ey
müminler iki yön var biri hak yönü biri batıl yönü şeytan insanı daima batıl yöne
davet eder bu davete uyup adımlarınızı batıl yönde atmayın Furuğata inip
adımları tek tek saymaya lüzum yok mesela kumar bir adımdır. İçki bir adımdır
bunlar şeytan adımları olarak neticesi batıl olan yere götürür, bu yerde ve
adımlarda şeytan vardır onun adımlarına tabi olmanın bedeli de ağırdır.
İbrahim suresi ayet 22: Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan diyecek ki
şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti ben de size vaat ettim ama size
yalancı çıktım zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi davet
ettim siz de benim davetime koştunuz adımlarıma uydunuz o halde beni

yermeyin kendinizi yerin şimdi ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni
kurtarabilirsiniz ben beni Allaha ortak koşmanızı reddettim. Şüphesiz zalimler
için elem verici bir azap vardır: Akıl sahibi neticesi azap elem ve pişmanlık
olan bir yolda şeytanın adımlarına uymaz Hz. Allah da ey müminler sizin için
apaçık bir düşman olan şeytana uymayın, aklıselim bir insan hiç düşmanına
uyar mı? Uymaz bu ayet müminleri korumaya alıyor ne mutlu. Ayetin ikazıyla
hareket edenlere.
MÜMİNLERE ÖZEL İLAHİ HİTAP 7:
Bakara: 254

ِ ْأﻧﻔﻘﻮا
ِ
ِﱠ
ِ ِ ﻳﺄﰐ ﻳـﻮم ﻻﱠ ﺑـﻴﻊ
ِ
ﻓﻴﻪ َوﻻَ ُ ﱠ
ِ
ْ
ﱠ
َ
ﻣ
ـﻨﺎﻛﻢ
ﻗ
رز
ﳑﺎ
أن
ـﺒﻞ
ﻗ
ﻦ
ْ
ﱢ
ُ
َﺧﻠﺔٌ َوﻻ
َ
َ َ َ ُ َ ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
ْ
ٌ َْ ٌ ْ َ َ َ
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ
ِ َ ْ ﺷﻔﺎﻋﺔٌ و
اﻟﻜﺎﻓﺮون
{254} اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن
َ ُ ِ ﻫﻢ ﱠ
َ
ُ
ُ ُ َ َ ََ

Ey iman edenler kendisinde artık alışveriş dostluk ve kayırma
bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır
yolunda harcayın gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir.
Cemiyeti besleyen fertlerin İslam eğitiminden nasibkar olmaları cemiyetin
huzur kaynağıdır. Bu ayette müminlere ilk emir infakla başlıyor çünkü mesele
gönül planında ele alınıp düşünülünce evvela insanın gönül elinin açılması
gerekiyor infakla: İslam dini içtimai hayata önem veriyor. İçtimai birliği
pekiştiren amellerden biri de infaktır. İnfak darlıkta ve varlıkta verilmesi icap
edenin verilmesidir. Hz. Peygamber (as. Buyuruyor. Veren el alan elden
üstündür yukardadır. Bu hadiste müminlere çok önemli işaretler vardır. Bir el
infak ederken tabiidir ki eli yukardadır alan el de aşağıda ,verileni alacaktır: Eli
yukarda olanın sözü de yukardadır yani verenin sözü dinlenir. Ecdadımız
surre-i hümayun ismiyle devletler bazında devamlı yardım kervanları gönderir
özellikle hicaz bölgesine vaki ihtiyaçlar bu yardım kervanlarıyla giderilmeye
çalışılırdı, bu surelerin yansıması olarak Osmanlı ecdadımız dünyada sözü
dinlenir muvazene unsuruydu. Ne zaman hangi bir memlekette bir huzursuzluk
olsa halkın dilinde huzursuzluğu giderecek ifade ve işaretle birbirlerine sorarlar
ne zaman kurtulacağız bu illetten yine cevap kendilerinden Osmanlı atları
sularımızdan içtiği zaman. Bu tablo bir millet için şeref madalyasıdır.
Aksi düşünülecek olursa yani veren el yer değiştirip aşağıya iner de alan
el durumuna düşer ise bu durumdaki bir millet kendi içindeki ana meselesini
kendi kararıyla çözemez hale düşer. Hz. Allahın en çok hoşuna giden
amellerden biri de Allah rızası için yapılan infaktır. İnfak yer değiştirme koparıp
verme karşılık beklemeden yapılan yardımlardır. Müminin varlığı ve zenginliği
hususundaki Allaha karşı en güzel şükrü infakla olur: İmtihan olan bir talebe
için imtihan ne manaya geliyorsa infak da mümin için aynı şey-i arz eder.
Şöyle ki imtihanda bir terleme zorluk var ama sonunda ise rütbe var infakta da
malından verme zorluğu var. Çünkü şeytanın en büyük mücadelesi bu
istikamette men etmeye yönelik, fakirlikle tehdit etmesi vardır. Netice itibariyle
verdikten sonra rütbe alma başlar. Hz. Allah Al-i İmran suresi 133-1334.
ayetlerde şöyle buyuruyor;

ِ ِ اﻷرض ُ ِ ﱠ
ٍ ﺑﻜﻢ
ٍ ِ ْ َ وﺳﺎرﻋُﻮاْ ِ َإﱃ
َِ
ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
ْ
َ أﻋﺪت ْ ُ ﱠ
ُ اﻟﺴﻤﺎ َو
ُ َْ ات َو
َ ُ ْ َ وﺟﻨﱠﺔ
َ َ ْ ُ ﻣﻐﻔﺮة ﱢﻣﻦ رﱠﱢ
َ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﱠ
َ
َ
ِ َ ْ اﻟﻜﺎﻇﻤﲔ
ِ { ﱠ133}
ِِ
ِ ﻋﻦ اﻟﻨ
ِ َ اﻟﻌﺎﻓﲔ
ﱠﺎس
اﻟﺴﱠﺮاء َو ﱠ
َ ُ ِ ُ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﻔﻘﻮن ِﰲ ﱠ
َ َ ْ اﻟﻐﻴﻆ َو
َْ َ َ ْ اﻟﻀﱠﺮاء َو
َ
ِِ
{134} اﻟﻤﺤﺴﻨﲔ
ّ َو
اﻟﻠﻪُ ُِ ﱡ
َ ْ ُ ْ ﳛﺐ
Rabbimizin affına ve muttakiler için hazırladığı genişliği yer ile gök arası
kadar olan cennete koşun o takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için
harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları af ederler. Allah ta güzel davranışta
bulunanları sever.
Ayetin mevzuumuza ışık tutan ışıldak yönü muttaki rütbesine erişmenin,
yani vikaye tedbirlerle iman ve ameli korumanın birinci vasfı bollukta ve
darlıkta Allah için infak etmektir. Bu ayetin delaletiyle gönüllerden gözlere
sergilenen tabloda dinin bize intikalinde dinin ilk muhatabı olan ashabı Güzin
haz eratının infakları vardır. Ayette geçen bollukta da darlık tada yapılan infak
örneklerini sahabe hayatında sık sık görmekteyiz. Misal: Varlığını mutlak varlık
sahibi Allah için infak eden, günün birinde efendimiz as’a evimde bir iğnem bile
infak dairesinin dışında kalmadı varsa o iğne gözümü çıkarsın, her şeyimi
uğrunda her şeyin feda edilmesine değer İslam için verdim diyen HZ. Ebu
Bekir sıddık bir gün açlığın tesiriyle rengi sararmış akşamüstüydü ve . Küçük
bir toplulukta efendimiz sordu Hz. Ebu Bekir’i misafir edecek var mı? Bu sual
oradakiler için paha biçilmez bir ganimetti. Fakat evde bir şey var’mı yok’mu
düşüncesi herkesi düşündürürken teslimiyet örneği veren Hz. Talha ya yaradı
ve bu teklifi kabul ederek ben ya resulallah deyip Hz. Ebu Bekir’le evinin
yolunu tuttu. Misafirini oturtup müsaade alarak hanımının yanına geçti. Hanım
Allah resulünün huzurundan bir emanet getirdim durum bu merkezde
misafirimize ikram edeceğimiz bir şey var’mi evimizde? Tarihe geçecek
hakkında ayet gelecek manzara şöyle tablolaştı. Hanım Ummu Suleym
anamız Efendi sen üzülme bir hal çaresi çıkış kapısı buluruz sen ki
Resulullahın huzurundan bu misafiri laik gördün ve alip geldin seni mahcup
etmeyeceğim: peki ne yapacağız çocuklar için ayrılmış bir çanak çorbamız
vardır ben iki tabak sana vereceğim biri boş diğeri dolu öncesinde ışıkla
meşgul olup çoğaltma bahanesiyle ışığı söndürürsün sonra dolu tabağı Hz.
Ebu bekrin önüne boş tabağı kendi önüne koyarsın. Boş tabağa boş elini
götürür getirir yiyormuş gibi yaparsın misafirimiz de dolu tabağa elini götürür
ve misafirimizi rencide etmeden ağırlamış oluruz. Senaryo aynen tatbik edildi
ve misafir yolcu edildi. Sabah namazından sonra efendimiz heyecanlı ifade
nemli göz yaşlarıyla sahabenin huzurunda ya Talha ne yaptınız Semanın dili
bu gece sizin için müjde ayetiyle çözüldü. Kendileri darlıkta ve muhtaç olsalar
dahi başkalarını kendilerine terci ederler….fermanıyla medh edildiniz. Bu ilahi
medhe mazhar olanların bir ucunda yokluk darlık anında vermesini bilen
sahabi HZ. Talha diğer bir ucunda ise varlığının hepsini infak etme cesaret ve
şerefine sahip Hz. Ebubekir vardır. Ayeti celileyi yudum yudum hazm etmeye

çalışalım. Ey iman edenler: Bu hitabın muhatabı olan müminlerin her devir ve
dönemde verecekleri cevap büyür yarabbi: Size verdiğimiz rızıklardan infak
edin infak emrini idrak ettikten sonra hemen infak için elinizde bulunan
nimetleri veren Hz. Allah bize hatırlatıyor size verdiğimiz nimetlerden burada
rezzatk sıfatının tecellisi ve yansımalı olarak dilediğine istediği kadar verme
kendisine ait olan Hz.Allah ikaz ediyor benim verdiğim rızıklardan tasarrufunu
size bıraktığım rızıklardan verin insan düşünce vadisinde uğrayacağı bu ayet
mahfilinde elde edeceği veri ve varidat şöyle olmalı.
Ben kimim ben aciz bir insanım benden daha güçlü boylu kilolu insanlar
var ki onlar benim elimdeki nimetler onlarda yok demek ki eldeki varidat.
Allah’ın dilemesi ve benim de sebepler alemine tevessülüm neticesi Allahın
ihsanı öyle ise Mali kel Mülk asıl mülkün sahibi Allah tır ben tevzi memuruyum
mülk sahibi nasıl istiyorsa öyle tevzi etmem gerekır Neticesine varmalı ayeti
celilede devamla kendisinde alış veriş dostluk ve kayırma bulunmayan gün
(kıyamet) gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın:
İfadelerden istifade etmek üzere kelimeleri birer birer ele alalım alış veriş
olmayan gün evvela alış veriş nedir kişi cebindeki parayı arzu ettiği ihtiyaç
duyduğu şeylere harcaması bu tamamen kendi istek ve arzusuyla meydana
gelen bir olaydır, hal bu ise ahret dünyadaki alış verişten elde edilenlerin
kullanım yeridir en büyük sermaye olan nefesleri ile aldığı ahret hayatındaki
mevkıyı kullanacak orada nefesler yok alışverişte yok akıllı zihniyet nefesleri
elmasa çevirmek kömürleştirmemek.
İkinci ifade dostluk bulunmayan gün zira dostluk seçimi dünyada idi orada
herkesin kendi nefsini düşüneceği seçtiği dostuna göre kişinin muamele
göreceği yer.
Kayırmanın olmadığı yer olarak bildirilen kıyametin dehşet ve meşakkati
herkesi kendi akıbetiyle meşgul edip başkasını düşünme fırsatı bile
bırakmıyor. Dünyada iken durmadan başkasını dedikodu eden başkalarının
kusurunu araştırıp kendini unutan insanlara bir ikazı ilahi olarak dikkat çekiyor
bu ayeti celile. Dostluk ve yardımın olamayacağı yerde şefaatin olması söz
konusu değildir.
Kafirler zalimlerin ta kendileridirler. Çünkü zulüm bir şeyi laik olduğu
mevki nın haricinde kullanmaktır. Kalp e laik olduğu imanın yerine küfür
yerleştirilmesi küfrü imana terci etmek zumlun ta kendisidir. Neticesi küfür olan
yoldan kurtuluş iman ve infakla elde edilir bu varidata ulaşmak müminlerin
temel görevlerindendir.
MÜMİNLERE HAS İLAHİ HİTAP:8
Bakara 264

ِ ِ اﻷذى َ ﱠ
ِ
ِ ُاﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗ
ِ ﻳﻨﻔﻖ َﻣ َﺎﻟﻪُ ِرَﺋﺎء اﻟﻨ
ﱠﺎس
ُ ِ َ َ َ ْـﺒﻄﻠُﻮا
َ ﺑﺎﻟﻤﻦ َو
ﺻﺪﻗﺎﺗﻜﻢ ِ ْ َ ﱢ
ْ
ُ ُ ﻛﺎﻟﺬي
َ َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ ﱠ
ِ ﺑﺎﻟﻠﻪ واﻟْﻴ
ِ َ ﺻﻔﻮ ٍان
ِ ِ ِ ْ وﻻَ ﻳ
ِ ِ ـﻮم
ِ َ َ َ ُﻓﻤﺜَ ُـﻠﻪ
ٌ ﻋﻠﻴﻪ ﺗُـَﺮ
ْ َ َ ْ َ ﻛﻤﺜﻞ
ُﻓﺄﺻﺎﺑﻪُ َو ِاﺑﻞٌ ﻓَـﺘَ َـﺮَﻛﻪ
َ َ ََ اب
ْ َ َ ّ ـﺆﻣﻦ
َ َ اﻵﺧﺮ
ُ ُ َ
ٍ ﻋﻠﻰ
ِ ْ ﺻﻠﺪاً ﻻﱠ ﻳ
ِاﻟﻜﺎﻓ
ِ اﻟﻠﻪ ﻻَ ﻳ
ِ
ﱢﱠ
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ـﻬﺪي
و
ا
ﻮ
ﻛﺴﺒ
ﳑﺎ
ﺷﻲء
ـﻘﺪرون
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ْ
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Ey iman edenler sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle
boşa çıkarmayın. Tıpkı malını insanlara gösteriş için dağıtan Allaha ve ahret
gününe inanmayan herif gibi artık onun durumu üstünde biraz toprak bulunan
ve üzerine bir sağnağın inip kendisini bütün yalçınlığı ile ortada bıraktığı bir
kaya gibidir. Böyle kimseler yaptıklarının hiçbir yararını görmezler Allah
inkarcılar topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
Dinin muhatabı insan indanda aranan ilk şart akıldır. O zaman netice
itibariyle diyebiliriz ki dinin muhatabı akıllı insanlardır.
Düşünce ekseninde ayeti celileyi tahlil ettiğimizde karşımıza çıkan ilk
mesajı ilahi insan onurunu zedelemeyin. Yani sadakayı vermek senin için bir
vecibe verilecek insanı bulunca ona karşı verenin müteşekkir olması gerek
çünkü sadakanı kabul edip eline el uzatacak bir gönül bulmak mutluluktur:
Başa kakma 2 noktada tahlil edilir. “Sen olmasaydın bu bende kalacaktı
yaklaşımı ile fakire karşı soğuk bakış ve başa kakma 2: Sende çalış seninde
olsun felsefesiyle horlama her ne suretle olursa olsun insan onurunu rencide
ederek yapılan tasadduklar gönül kırar bu suretle Allah indinde kabul görmez.
Bir başka planda ayrı bir tehlike karşımıza çıkıyor malını gösteriş amacına
dayalı dağıtan kimseleri Allah ve ahret gününe inanmayan kefesine eş tutması
işin tehlike boyutunu gözler önüne sermektedir.
Kuran bir uslup ve metodla hitap ediyor. O da (insanlara akılları
seviyesinde kitap edin) hadis ının adresi kuranda göstererek haber veriyor.
Misaller vererek beşerin idrak seviyesine göre ikna kur’an düsturudur. Ayetin
bu bölümünde sadakalarını başa kakarak gönül yıkarak verenlerle gösteriş için
mallarını dağıtanları üzerinde birazcık toprak bulunan sonra bir rüzgar ve
sağnak vesilesiyle toprağı er yıp kayb olan bir yalçın kayaya benzetmesi
dikkat çekiyor.
Almamız icab eden dersler akıl sahiplerine yansımalar vardır.
1)Vermek merhamet işidir merhametin merkezi kalpdir. İman zemininde
ekilmiş merhamet tohumu yeşermesi için Allah rızası ile gıdalanmaları gerekir.
Aksi halde şeytanın enaniyet tufanı kalpdeki iman adına varıdatı yok eder kalp
yalçın bir kaya halinde katı kalır.
Böyle insanlar taptıkları hayrın hiçbir hayrını görmezler.
Netice itibariyle İslam muhatabı olan mümini koruma altına alarak hayatın
bütün kademelerinde ihtiyacı olan gıdaları hazırlamıştır.
Kara yollarında var olan işaretler ki bazısı kaygan yolu hatırlatır bazısı
geçme yasağını yolculuk yapan herkesi cidden ilgilendiren özellikle kendisine
teslim olup yolculuk yapan yolcuları taşıyan şoförleri daha da mesul ve
mükellef kılan bu kurallara uyulmazsa uymayanların işledikleri suç cinayetle eş
denecek kadar vahimdir.
Aynen bunun gibi HZ. Allahın hayat caddesinde koyduğu ilahi kurallara
uymak huzurlu hayat sıhhatli yolculuk gereğidir. Uymamak ise telafisi uhrevi
hayatta mümkün olmayan azabın gereğidir.
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ِﱠ
ِ أﻧﻔﻘﻮاْ ِﻣﻦ َﱢ
ِ َْ ﻣﻦ
ﻛﺴﺒﺘﻢ َِ ﱠ
ُ َ أﺧﺮﺟﻨﺎ
َاﻷرض َوﻻ
ُ ِ َ ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
َ ْ َ ْ َ وﳑﺎ
َ
ْ ُْ َ َ ﻃﻴﺒﺎت َﻣﺎ
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ
َ ﻟﻜﻢ ﱢ
ِ ُ اﳋﺒﻴﺚ ِ ْﻣﻨﻪ
ِ ِ ْـﻐﻤﻀﻮا
ِ ِ ِ ِ ﻟﺴﺘﻢ
ِ ْ ُﺑﺂﺧﺬﻳﻪ ِإﻻﱠ َأن ﺗ
ﻋﻠﻤﻮاْ َ ﱠ
ﻏﲏ
ا
و
ﻓﻴﻪ
و
ﺗﻨﻔﻘﻮن
ّ أن
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
اﻟﻠﻪَ َ ِ ﱞ
ُ َ َِْ ْـﻴﻤﻤﻮا
ْ َ
ُ َ
ُ ﺗََ ﱠ
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Ey iman edenler gerek kazandıklarınızın ve gerekse sizin için yerden
çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz
yummadan alamayacağınız adilerini vermeye yeltenmeyin ve Allahın hiç bir
şeye ihtiyacı olmadığını ve şükredilmesi gereken olduğunu bilin.
Müminler için vücüp ifade eden emr, ilahi kazanmış olduğu malının
nisaba malik olunca zekatın ödenmesine yerden çıkan nebatatın ise hepsine
sadaka lazım olduğuna işaret ediyor. İmamı azama göre yerden çıkan
nebatatın hepsine öşür gerek azla çoğun farkı yoktur çünkü azdan az çokdan
çok alınır.
Ayeti celilede malanızın güzelinden temizinden infak edin yani güzel ve
temizinden verin buyuruluyor. Temiz insanın kendi yanında içinde sevimli olanı
özellikle temiz haramdan arınmış helalinden kastıne matuf manayı ihtiva eder.
İman mümini küfürden arındırdığı gibi pislikten kurtulup tertemiz bir
nasıyeye sahip olduğu gibi memin bu temizliği bütün işlerine yansıtır bunun bir
parçası olarak sahibi bulunduğu malınıda imandan gelen temizlikle temiz
kazanır ve temiz verir. İnfakta asıl maksat Allaha yaklaşmaktır. Bir insan
mevkice yüksek bir zata hediye vereceği zaman malının en iyisini en güzel bir
şekilde vermeye özen gösterir. Mesela fındık üretmeyle uğraşan bir kişi
tarlasında kaliteli kalitesiz ve orta olmak üzre yetişen fındıklardan bir valiye
hediye edeceği zaman kalitesiz ve çürük fındıklardan vermez belki en
kalitelisinden hediyelik özenle ayırır.
Bir müminin infakta ölçüsü vicdani olmalı ve kendi muhasebesiyle
vereceği malı hazırlarken şöyle düşünmeli benim ayırdığım bu malı bana
verseler gönlüm nasıl karşılar, vereceği karar ve kalbi muhasebesine göre
çürük yarık ve atılacak mallarla infak etmez ve etmemeli.
Rivayete göre Ansar bağ bahçeve hurmalıkları olduğundan herkesin
gücüne göre birer ikişer hurma dalı getirip mescidi nebevi kapısı önüne
asarlardı. Ashabı suffadan muhtaç olanlar karınları acıkınca asalarıyla o
dallardan indirir yerlerdi. Bazı kişiler ise hurmanın kuruyup çürümeye yüz tutan
yenmeye müsait olmayan kısımlarından getirip asarlardı bu tabloda bütün
müminlere yasak mahiyetinde gerek ticaret mallarından gerekse topraktan
elde ettikleri zirai mallardan en iyilerini vermeleri emri ilahisi gelmiş oldu:
Yapılan yardımlar her ne kadar görünürde fakire veriliyorsa da ayetin son
bölümünde Allahın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını verilenin aslında veren adına
ahrette dönüşeceğini ve varlık sahibinin yokluk anında dünyadaki varlığını
dönüştürmesine Mevla işaret buyuruyor:

Ayeti celilenya sosyoloji ve psikoloji yönünden bakınca alınması icab
eden dersler vardır.
Ali İmran suresi ayet 92. Hz. Allah buyuruyor.
Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe tam bir iyilik vasfına
eremezsiniz her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir:
İçtimai sahada huzurun teminine infakta büyük faydalar vardır: bir
hükema kelamında geçer ki insan ihsanın kölesidir yani veren el ile alan el
arasında verilen mal sevgi köprüsü meydana getiriyor verilmeyen mala ihtiyaç
sahipleri düşman olacağından içtimai huzur bozulur. Verilen malın kalanına ise
alanlar dua ile bakar muhafaza eder mal emniyette kalır. Ferdi pisikoloji
faydaları ise evvela insan vermekle kalp huzur bulur mutmain olur kalbin
huzuru kendine evine ve işyerine yansımasıyla huzurlu bir hayat yakalamış
olur. Fertlerin huzurlu hayatı sokağa yansır ve bir milleti huzurlu kılar.
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ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ ﱠ
ِِ ْ ﻛﻨﺘﻢ ﱡ
ِ وذرواْ ﻣﺎ ِﺑﻘﻲ
ِ
ﱠ
إن
ﺑﺎ
ﺮ
اﻟ
ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ
ا
ﻮ
ـﻘ
ﺗ
ا
ا
ﻮ
آﻣﻨ
اﻟﺬﻳﻦ
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Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman
etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.
İman edenlere evvela Allah korkusu ile emrediyor. İttika Allah korkusu
olmayana söz dinletmek mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Merhum akifin Allah
korkusuyla alakalı mısraları mevzumuza ışık tutmaktadır.
İttika: Bir şey-i başka bir şeyle başka bir şeye karşı korumaya almak.
Kuranı kerimin bir çok yerinde gördüğümüz (ittekullah) Allahtan korkunuz
emri sunei benzer bir bahçeye ziraat uygulaması yapmadan bahçeyi işgal
eden yaban otlardan temizlemek gerekir ondan sonra ziraat uygulaması
yapılır. Bunun gibi hz. Allah kalp bahçesine ilahi mesajları emir halinde
uygulamak için evvela kalbi Allah korkusu ile temizleyip emri ilahinin tatbikine
musait hale getiriyor Allah korkusunun hakim olmadığı bir topluma ciltler
dolusu emirlerle hitap neticesizdir. Osmanlı acdadımız Anadolu idaresinde
mızraklı ilmihaliyle yetiniyorlardı. Şimdi kanunlar çıkartılıyor sabahlara kadar
çalışmanın ürünü yeni yeni önlemler alınıyor fakat neticede yine sokaklar
huzursuz tek neden çözüm Allah korkusunun gönüllerde hakim olması bu iman
çalışmasının eseridir.
İslamın vazinda donatılan ilkelerden ortaya çıkan süzülmüş hakikatler
gösteriyor ki İslam insanlık için muvazene unsuru huzur köprüsüdür. Evvela
kalpleri Allah korkusu ile yıkıyor şuurlandırıyor ve her müslümana telkin ettiği
terbiye metoduyla herkesi karşısında aynı topraklar üzerinde hayatı paylaşan
böreyler olarak bir biri haklarını korumaya iyilikleri paylaşmaya sevk ediyor. Bu
eğitim programını hayatında uygulayan Müslümanlarda hakim olan ahlak
ahlakı hasene denen güzel ahlaktır ve meyveside şöyledir. Ben senin hak ve
menfaatlerimi kendi önüme geçireceğim iyiliğini düşüneceğim. Sen de aynı
misli ile mukabele edeceksin hak yerini bulacak gönüller birbirini sevecek bu
manzarada güzellik her tarafı kaplayacak.

Bu güzellik ve huzur ortamına zarar veren her şey islamda kırmızı çizgi ile
yasak levhası altına alınmıştır. Bunlardan en mühim bir tanesi de faiz dır: Faiz
iman esası ile çarpışan bir sistemdir.
Faiz insanların birbirlerine karşı var olması gerekli itimadı yok edip
insanlığı birbirine düşüren illettir. Faiz Allahın yer yüzünde koyduğu ahlak
kurallarını bozup fesat çıkış sebda dır. Faiz islamın koyduğu yardımlaşma
sistemini kökten yok edip varlıklı olanı daha varlıklı fakir olanı daha fakir yapan
bir sistemdir.
Kararlar kalp ile verildiği için kalbi taıhliye ederek (temizleyerek) hisseder
vaziyete getirdikten sonra o kalp faizin tahribatını düşünmeye başlar.
Başkasına verdiği zararlar yıkdığı ocaklar akan göz yaşları o zaman
gönüllerde tesir bulur ve benim aldığım veya alacağım faiz birilerinin emeği ve
göz yaşıdır diyerek Allahın yasak kıldığı sahadan derhal çıkar insanda bu
muvazeneyi sağlayan iman gücüdür. Akıl hayat idaresini imana verirse imanın
hakim olduğu bölgede var olan huzurdur eğer bir insanda idareyi nefes alır ise
nefes anarşıstın idare ettiği bir memleketin halini düşünecek olursanız imanla
nefsin idare ettiği vücudun neticesini anlama mü
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ِﱠ
ِ ُ َ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺑـﱠﻴ
ٍ ْ َ ِ اﻳﻨﺘﻢ
ٍ َ َ ﺑﺪﻳﻦ ِ َإﱃ
ﻛﺎﺗﺐ
ًّ َ أﺟﻞ ﱡ
ََ اﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮاْ ِ َإذا
ُ َ ﺗﺪ
ُُ ْ َ ﻣﺴﻤﻰ
ٌ َ ـﻨﻜﻢ
ْ ْ ُ ْ َْﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩُ َو
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ
ِ ِ ِ ْـﻠﻴﻜﺘﺐ و
ِ َ اﻟﺬي
ِ َ ﺑﺎﻟﻌﺪل وﻻَ ْﻳﺄب
ِْ ِْ
ﱠ
َ
اﳊﻖ
ﻛﻤﺎ
ﻳﻜﺘﺐ
أن
ﻛﺎﺗﺐ
ْ
ّ ُﻋﻠﻤﻪ
ﻋﻠﻴﻪ َْ ﱡ
ْ
َ
ُ
َ
ْ َ ﻟﻴﻤﻠﻞ ﱠ
َ
ْ ُ َ ْ ُ ْ َْ َاﻟﻠﻪُ ﻓ
َ َ َ
َ َ َ َ ٌ
ِ اﳊﻖ
ِ ﻛﺎن ﱠ
ِ اﻟﻠﻪ رﱠﺑﻪ وﻻَ ﻳـﺒﺨﺲ
ِ ﺳﻔﻴﻬﺎً َأو
ِ َ اﻟﺬي
ِ وَْﱠ
ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈن
ْ
ﱡ
ً
َﺿﻌﻴﻔﺎً َْأو ﻻ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
ْ ُ ْ َ َْ َ ُ َ َ ّ ﻟﻴﺘﻖ
َ َ ْ
َ
ِ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﱢ
ِ
ِ
ِ ْ ْ ِ ـﻠﻴﻤﻠﻞ وِﱡﻟﻴﻪ
ِ
ِ
ِ
رﺟﺎﻟﻜﻢ َِﻓﺈن ﱠْﱂ
ا
و
اﺳﺘﺸﻬﺪ
و
ﺑﺎﻟﻌﺪل
ُ
ْ
ْ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ َأن ُِ ﱠ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُْ َﻫﻮ ﻓ
ُ َْ َ
ْ َ
َ ُ ﳝﻞ
ِِ
ِ
ِ ْ َ ُ ﻳﻜﻮﻧﺎ
إﺣﺪاﳘﺎ ﻓَ ُ َ َﱢ
ـﺘﺬﻛﺮ
اﻟﺸﻬﺪاء َأن َ ِ ﱠ
َ َ ﻣﻦ ﱡ
َُ َ ْ ْ ﺗﻀﻞ
ُ َ َرﺟﻠﲔ ﻓ
ْ َ ْ َـﺮﺟﻞٌ َو ْاﻣَﺮََأﺗﺎن ﱠﳑﻦ ﺗ
َ َ َُ
َ ـﺮﺿﻮ َن
َ ْ َ َاﻟﺸﻬﺪاء ِ َإذا َﻣﺎ ُدﻋُﻮاْ َوﻻ
ْ َ ﺗﺴﺄﻣُْﻮاْ َأن
ًﺻﻐِﲑاً َأو َﻛﺒِﲑا
َ َ ﻳﺄب ﱡ
َُ َ ْ ِ
َ ُﺗﻜﺘُﺒُْـﻮﻩ
َ َْ َاﻷﺧﺮى َوﻻ
َ ْ ُ إﺣﺪاﳘﺎ
َِ أﺟﻠﻪ
ِ اﻟﻠﻪ وَْأﻗﻮم ِ ﱠ
ِ ِ َ ِ َإﱃ
ِ َ ِ أﻗﺴﻂ
ﲡﺎرة
ُ
ُ َ َْ ذﻟﻜﻢ
ًَ َ ِ ﺗﻜﻮن
َ ُ َ دﱏ َأﻻﱠ ﺗَـ ْﺮَﺗﺎﺑُﻮاْ ِإﻻﱠ َأن
َ َ ُ َ ّ ﻋﻨﺪ
َ ْ َﻟﻠﺸﻬﺎدة َوأ
َ
ْ
ِ ُ ًﺣﺎﺿﺮة
ِ
ِ
ِ
ﱠ
َ
َ
ﺟﻨﺎح
ﻋﻠﻴﻜﻢ
ـﻠﻴﺲ
ﻓ
ـﻨﻜﻢ
ﻴ
ـ
ﺑ
ـﻬﺎ
ﻧ
ﺗﺪﻳﺮو
ﻳ
ـﺒﺎ
ﺗ
إذا
ا
و
أﺷﻬﺪ
و
ﺗﻜﺘﺒﻮﻫﺎ
أﻻ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َـﻌﺘﻢ َوﻻ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ
ْ َ َُ
ْ َْ َ
ِ ﱠ
ِ ٌ ُ ُﻓﺈﻧﻪ
ِ َ ْ َﺷﻬﻴﺪ ِوإن ﺗ
ِ
ﺑﻜﻢ َواﺗﱠ ُـﻘﻮاْ ّ ﱢ
ّ اﻟﻠﻪُ َو
ّ ـﻌﻠﻤﻜﻢ
َُ
ُاﻟﻠﻪ
ٌ َ ﻳﻀﺂر
ْ ُ ﻓﺴﻮق
َ ٌ َ َﻛﺎﺗﺐ َوﻻ
ُ ُ ُ َُاﻟﻠﻪَ َوﻳ
ُ ـﻔﻌﻠُﻮاْ َ ﱠ
ِ ٍ ﺑﻜﻞ
ِ
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Ey iman edenler belli bir sure için birbirinizle alışverişlerinizde
bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranızda doğruluğuyla tanınmış yazı bilen
biri yazsın. İnsanlığın huzurunu teminat altına alan ağyarı yar eden İslam dini

dünya ve ukba huzurunun kanunlarını, yaşayan hayata, kurandan aldığı besi
ile arz ve vaz ediyor.
Kuranı Kerimin en uzun ayetlerinden biri olan bakara 282. ayeti celile
borçlarla afakalı düzenlemeyi yapıyor. Gelecek adına ihntilafa mahal
vermemek için yaşayan beşerin düzenini koyuyor ve koruyor.
Bu ayeti cehlelin delaletiyle alış verişte borçları yazmak farzı kifaye bu
hususta tayin edilen katip için ise farzı ayindir. Böylesi önlemlerle herkese
görev ve şuur yükleyen dinin hakim olduğu toplumda huzur olur. Bundan
dolayıdır ki:
İcra makamının katibi adl yanı Noter tayin etmesi asli görevlerindendir:
Her işte her iş kalp kararı ile verildiği için kalbin Allah korkusuyla tedbir altına
alınması kararların kimseye zarar vermemesini sağlayacağından cenabı hak
ayette devamla Allahtan korkup haktan zerre kadar bir şey-i eksiltmemeyi
emrediyor:
Allahın koyduğu nizam insanlık için güzellikleri hayata taşıyan ilkelerle
doludur. Bizim için en önemlisi güzelliklere talip olmaktır. Hz. Allah Yunus
suresi 26.ayette şöyle buyuruyor. Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha
güzel ve bir fazlası vardır onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zıller
işte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Güzellikleri hayata
kalpteki iman hasıl eder iman bir mıknatıstır hayat sahnesindeki güzellikleri
toplar cinsi olmayan çirkinlikler iman mıknatısına cevap veremez mıknatıs
ancak cinsini çeker.
Cenabı hak bu uzun ayet ayeti cehle ile müminlerin problemlerini çözdüğü
gibi gelecekte problem ihtimallerini de kökten yok ediyor: Ayetin yansımasıyla
beşerin huzuru teminat altına alınmış oluyor.
İMANIN HAYATA YANSIMASI:
Ali İmran suresi: 100

ِ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ ﱠ
ِ ﺗﻄﻴﻌﻮاْ ﻓَ ِﺮﻳﻘﺎً ﱢﻣﻦ ﱠ
ِ ْ ْاﻟﺬﻳﻦ ُأوﺗُﻮا
ِ َ ِ ـﻌﺪ
ِ ُ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨُـﻮاْ ِإن
اﻟﻜﺘﺎب
إﳝﺎﻧﻜﻢ
ﺑ
ﻛﻢ
ـﺮدو
ﻳ
ﱡ
ُ
ُ
َ
َ
ْ َ َُ َ
ُ
َ َ
ْ
َ َ
ََ َ
ِ
{100} ﻳﻦ
َ َﻛﺎﻓ ِﺮ

Ey iman edenler kendilerine kitap verilenlerden her hangi bir gruba
uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.

İman eksenli hayat sahibinin uyması gereken yol Kur’an yoludur.
Kurandan tatmin olmayanlar ancak başka yollara saparlar.
İmanın hakim olduğu bir fert amentü esaslarına göre hayatını iman
esaslarına göre tanzim edeceği için başka bir yol ona tıkalıdır. Dolu bir
bardağa ne konursa dışarıya akar. İmanla dop dolu bir kalp düşünün bu kalp
sahibi hangi devirde olursa olsun kalbindeki iman hayatına hakim olur ve o
hayat ona zevk verir. İman cinsinden olmayan amellerin kalpde yeri olmaz.
Başkalarına özenmek tabi olmak itaat etmez imandaki zafiyetin neticesidir
yunus suresi ayet 6 da c enabı hak buyuruyor: iman edip iyi işler yapanların
imanları sebebi ile onlar hidayete doğru yola ulaşırlar.

Bütün mesele imanı amelle muhafaza edip hayata yansımasını sağlamak
iman şereflerin en büyüğü rutbelerin en alasıdır bu rutbeyi taşıyan dünyada da
ukbada da dek durur. Misal arabası ile reise cumhuru taşıyan gittiği yerde
rağbet görür gurur duyar ve daima emniyettedir.
İman gibi bir rutbe-i gönül vasıtasıyla taşıyan bir mümin her yerde şerefle
karşılanır. Ayrıca bir ikaz mahiyetinde bilinmelidir ki kıymetli cevher ve bolca
para taşıyan bir insan bu kıymetli varlığı ile hırsızlar çarşısına yol kesiciler
yoluna tehlike arz eden hiçbir yere yönelmez uğramaz daima malını korur
kendini tehlikeye atmaz hırsızlardan uzak durur. Aynen bunun gibi iman gibi
kıymetli bir cevher ile iman hırsızlarının bolca bulunduğu şeytanların hakim
olduğu toplumlardan mesela iman cevherini alıp kumarhaneye şu veya bu
isimle müsemma isyan hanelerine gitmez imanına zarar gelip onu kaybetme
derdi ve korkusu olanlar buna böylece dikkat ederler ve etmeliler. İman
güzellikleri temsil eder iman cevlerinin mümine yansıması ile kalpte hakim olan
iman kalbe bağlı bütün organlara güzellik yansıtır. Ameller güzel yansır kalp
huzur bulur. Bu noktada ilahi iltifat imdada yetişiyor. Yunus suresi ayet 26:
O kişiler ki güzel iş yaparlar bu güzellikleri ne Hz. Allah daha güzelini verir
ve bir daha fazlası vardır onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet
işte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır:
Bu ayetin beyanıyla hayata ve hayat ötesi aleme güzellikler imanın
yansımasıyla amelin imanla buluşması mümkündür. Hatta bir ziyade ayeti
cennette neticesi kazananlara
cennetin bütün nimetlerini unutturacak
cemali ilahiyi seyretme ziyadesi verileceği bildirilmiştir.
Mümin imanını ve imanın hakim olduğu bölgeleri korumakla mükelleftir:
Hiçbir ücretle telafisi mümkün olmayan iman cevherini korumak ilahi bir
emir gereğidir.
Az. Allah: Tarhım suresi ayet 6. buyuruyor.
Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyun.
İnsan değer verdiği şeyleri korumak için önlemler alır. Ayetin birinci
basamağı evvel emirde müminin kendini (Enfüsekum) insani temsil eden kalbi
korumaya almak çünkü kalp imanın merkezi azaların hareketinde verilen karar
kararların merkezi olan kalbi korumak emrediliyor. Kalp bir utrasyon makinesi
gibidir. Bozuk olursa netice de bozuk çıkar.
Kalp diyaliz makinesi gibidir. Diyaliz kandaki kan vasfını bozan atıkları
temizlediği gibi kalp da iman enerjisi ile hayata buşayan günahları isyan
mikroplarını temizler.
İmanın hakim olmadığı bir kalbe bağlı ağzalara ahkam ilahiyi uygulamak
mümkün değildir. Mesela eller kalbe bağlı kalp imanın tecellisi ile hareket
ediyorsa o eller hem kendi hemde kendisinin de bulunduğu topluma ihanet
eder. Gözler keza. Merkez olan kalp iman eksenli olmazsa yansıma bütün
organlarda menfi gözükür. Daha önce de işaret edildiği üzre ehemmiyetine
binaen arz edeyim.

Devletler arası çıkan harpte her devlet muhatabının statejik alanı olan
askeri cephanelik muhimmat merkezlerini çökertmeye çalışır. Çünkü direnç
kırılınca diğer sahaları köyleri kasabaları elde edip sevk ve idare etmek
mümkün olur.
Aynen bunun gibi şeytanda insan vücudunun başkenti zatı ilahiyanın
nurunun merkezi olan ve hatta Hz. Allahın yere göğe sığmam ancak mümin
kulunun kalbine sığarım buyurarak mekandan munezzah olan Allahın onure
edip ehimmiyet verdiği kalbi teslim almak için mücadele verir. Şeytanın teslim
aldığı kalbe bağlı olan eller tekbir için allahu ekber deyip yukarı kalkmaz gözler
hak adına bakıp kuran görmez ayaklar hak uğrunda yüzümez en mühim dinin
bekası için şart olan cihat ruhu silinir ve bu insanların cemiyeti de kuru bir
kalabalık olur.
Duygusu heyecanı zevki ve iman hakimiyeti itikat bozukluğu ile
parçalanmış kalpler. Şeytan oklarıyla perişan olmuş kalplerin sahiplerine
dünya sevgisi istila ettiği için din duygusuna ve dini hayata zaman ayıramazlar.
Hz. Peygamber(as) 1400 küsür sene önce ekranında gürüp
laboratuarında tahlil ettiği bu günkü ümmetin tablosunu garip ifadelerle o
günden bu güne yansıma olarak ışık tutmuş ve bir hadisi şerifinde şöyle
buyurmuşlar. Kütubussitte cilt 13 Hadis: 4771
Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler
gibi birbirini çağıracakları gün yakındır. Oradan biri efendimize sordu. O gün
sayıca azlığımızdan mı yiyiciler leş üzere toplandıkları gibi yabancılar da
müminlerin üzerine çullanacaklar.
Efendimiz buyurdu hayır bilakis o gün siz daha çoksunuz lakin sizler bir
selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çöpler durumunda
olacaksınız Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu
çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak.
Zaaf nedir ya Resulullah denildi.
Dünya sevgisi ölem korkusu buyurdular.
Reçete-i nebevide gözüken kalpleri dünya sevgisi istila edince o kalbin
sahibi sevdiği şeyden ayrılmak istemez nitecesi çıkıyor.
Bu zafiyetle malul müminlerin başlarına gelecekleri tahlil eden efendimiz
aslında reçete-i de vermiş oluyor. Nedir? Asıl güç ise dünya sevgisi ve ölüm
korkusunun ziddı kalpleri iman duygusu Allah korkusu ile doldurmak. Küfrü
bugün dünyada temsil eden güçlerin Müslümanlara ait topraklara
Müslümanların yer altı yer üstü zenginliklerine musallat olmaları yer altı ve yer
üstü zenginlikleri üzerinde yiyiciler leş üzerinde toplandıkları gibi birbirini
çağırmaları ve hatta bu istikamette her türlü vahşeti tatbik etmeleri Müslüman
camia için bir uyanma vesilesi olmalı.
Tek millet olan küfür ve temsilci ileri karşısında iman erbabının temsilcileri
müminler dünya coğrafyası üzerinde uyanmalılar.

Şu nokta iyi tesbit edilmelidir ki çullanma yıkma öldürme gibi bütün küfre
yakışan ve kafirin tatbik ettiği işler yalnız bir topluma değil bütün inananlara
reva görülen zulümdür.
Çünkü kafirin zulmü tatbik ettiği toplum kendileri gibi inansalar o zaman
bomba yerine gıda taşıyacaklardır.
Hedef iman edenler olunca bütün miminleri ilgilendiren bir tablo ortaya
çıkıyor çaresini ise efendimizin reçetesi olan bu hadisi şerifte bulmak
gerekiyor. Dünya sevgisi ölüm korkusu cihad ruhunun dirilişi çürütüyor.
Müminin gayesi Allah düsturu kur’an rehberi Hz. Resulullah olmalıdır. Uğrunda
mücadele verilmeyen hiçbir nimete sahip olmak mümkün değildir. Sahibi
bulunduğun nimetin de muhafazası o nimet uğrunda yaptığın mücadele
nisbetinde mümkündür. Hz. Peygamber ve onu takip eden sahabe hayatı
örnektir. 90 küsür yaşında İstanbul surları önüne kadar gelen Eba Eyyubel
ensarı (r.a) Bu ruh sayesinde geldi

 وﻻﺗﻠﻘﻮ ﺑﺎﻳﺪﻳﻜﻢ اﱃ اﻟﺘﻬﻠﻚayetini tefsir

ederken manevi gözlüğüyle şu sonuca varıyor.
Ey insanlar yanlış anlamayın bu ayet bize şunu anlatıyor. İslam devleti
kurdunuz şimdi yan yatıp ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Cihad 2
istikamette değerlendirilir.
1)İslamın hakimiyeti. 2)Elde ettiğiniz bu nimetin korunması muhafazası:
İşte bu ikinci cihadın terki eldeki nimetin yok olması demektir. Hz.
Peygamber(as) (bir kimse gaza etmeyerek ve cihada gitmeyerek günlünden
geçirmeyerek ölürse bir nevi nifak üzere olur. Tac tercümesi c.a. buyurarak:
Nifaktan kurtuluş cihada bağlı olduğuna işaret ediyor:
İslam binasının temeli iman çatısı ise cihattır. Elmalılı hak dini kurandaki
c.7.5 4942. bir binanın içinde hayat yaşanır olması için hem temeli hem de
çatısı sağlam olması gereklidir. İslam binasının sakinleri Müslümanlar her ne
zaman çatıyı açık bıraktılarsa içeriye yağmur pislik girdi. Kirlenen binadaki
hayat da huzursuz ve acziyetle doldu. Yaşam felç oldu.
Günümüzde Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna meder ve vesile
olacak bir tavsiye ile bu mevzuyu noktalıyorum. Üç akarın birleştiği havuzda
yıkanıp hayatı yaşanır hale getirmeli: akar Allah için akan göz yaşları.
2: Allah için akıtılan kanları. 3: Allah için harcanan mürekkepleri. Bu
akarların bir havuz meydana getirecek kadar tarihden günümüze devam eden
kanalları mevcuttur. Hulasa Ali İmran 100: Bu ayeti celileyi ders anlamamız
gereken mesajların hulasası.
1: İman edenler sizden olmayan sizin gibi düşünmeyenler daima sizi
kendileri gibi yapmaya çalışırlar yer yüzünün mücadelesi bu: Hiçbir surette
onlara uymayın hiçbir adetlerini uygulamayın çünkü onların her adeti sizi küfre
götüren bir basamaktır. Hz. Ebu Bekir bir gün tırnaklarını kesip kumlar üzerine
atıyordu bir gayri Müslim yanında sordu siz ne yaparsınız tırnak keserken
cevap biz de senin gibi atarız heyecanla birer birek testiği tırnaklarını toplayıp
bir çukur açarak gömdü ve mesajını verdi. Gayri Müslimlere tırnak keserken
dahi uymamak imanın gereğidir.

Ali İmran 102

ِﱠ
ِِ َ ُﺣﻖ ﺗ
{102} ﻣﺴﻠﻤﻮن
ّ ْاﻟﺬﻳﻦ َآﻣﻨُﻮاْ اﺗﱠ ُـﻘﻮا
اﻟﻠﻪَ َ ﱠ
ـﻘﺎﺗﻪ َوﻻَ َُ ُ ﱠ
َ ُ ِ ْ أﻧﺘﻢ ﱡ
ُ َﲤﻮﺗﻦ ِإﻻﱠ َو
َ َﻳﺎ أَﻳﱡ َـﻬﺎ

Ey iman edenler Allahtan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak
Müslümanlar olarak can verin:

Tava mertebelerin en mükemmelidir. Mümin vakayı tedbirlerle imanını
korumalıdır. Her yönüyle Allaha, itaat edip isyandan korunmaktır. Hz. Allah her
gün 50 bin küsür nefesle bize kredi veriyor. Bu nefesler gün içi9nde
harcanıyor. Nefesler birer sermaye bu sermayelerle herkes ne satın olduğuna
bakmalı mutteki bu nefeslerini korumaya alan demektir. Beş vakit namaz
zamana dağılmış 24 saatimizi süzen bir dializ makinesidir.
Günah mikroplarının kalbi fesada vermesini engeller. Dialize girmeyen
hastanın kanı kan vasfını kayb edeceği gibi namaz dializine günde beş defa
girmeyen bir kalp iyiyi kötüden güzeli çirkinden taatı isyandan ayıramayacağı
için kalp vasfını kayb eder. Kendine ve başkasına zarar vermeye başlar.
Netice korumak için tedbir alınmalı: Her nefesi taata harcayıp isyan etmemek
bu da daima zikir üzre bulunmakla mümkündür. Bu ayeti cehle indiği zaman
Ashab-ı Kiramın ayakları şişinceye kadar ibadet ettiler. Hatta alınlarının derileri
bile soyulmuş bunun üzerine Teğaben 64/16 ayetiyle: Gücümüzün yettiği
kadar Allahtan korkunuz. Ayeti inmiş olduğu rivayet ediliyor. Allahtan hakkıyla
korkanlara açık adres veriliyor. Ancak Müslüman olarak ölmek.
Müslüman olarak ölebilmek için dini hayatı iyi korumak geriekiyor. Çünkü
son yolculuk yaşantıya bağlıdır. Ölmeye aday her insanın güzel yolculuk
etmesi hayatının gayesi olmalıdır. Bu gayenin tecellisi için söz sultanı
efendimizin şu uyarıcı ifadelerine dikkat edip bir tılsım gibi taşımalı her gün
bakıp hatırlamalıyız. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle
dirilirsiniz.
Demek güzel yolculuk için İslami hayat gerek İslami hayattan uzak
yaşayanların yolculukları yanlış adrese varır yanlış yaşayıp yanlış adrese
gidenler ise o adresteki ilk pişmanlık feryatları şöyle olacak, Hicr suresi ayet 2;

ِ ﱡَرﲟﺎ ﻳ ﱡ ﱠ
ِ ِ ْﻛﻔﺮواْ َﻟﻮ َﻛﺎﻧُﻮا
ـﻮداﻟﺬﻳﻦ
{2} ﻣﺴﻠﻤﲔ
َ
َ
َ ُْ
ْ ُ َ ََ َ

İnsan inançlarına kalbinde gönlünde hafıza ve hayalinde ne kadar yer
verir üzerinde titrek yaşayışında uygularsa ölürken o nispette amelleriyle
meşgul olarak doğru adrese yolcu olur. Ömür boyu kalbimizde neler beslemiş
nelerle meşgul olmuşsak ölüm anında da şuuraltına yerleştirdiğimiz bu
konuların yansımasıyla dünyaya elveda ahrete merhaba deriz. Ahret
yolculuğuna çıkan nice insanların son hallerinden ibretle süzülen nice örnekler
vardır.
Şuurunda yerleştirdiği Allah mefhumunu ibadet eylemini son
yolculuğunda komayı vaziyette sergileyen nice ibretli örnek ve önder
yolcularımız tarihimizi süslüyor.

Hayatının son nefeslerinde doktorların bizden bu kadar deyip ümit
kestikleri bir hasta koma halindeyken ani bir hamle ile dirilip oğlum vakit
geçiyor namaza gideceğim beni abdest aldır deyip muslukta abdest alıp
camiye koşar. Tekbir alır namaz kılar. Meşguliyeti hep bu hadisin ifadesindeki
tablo nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.
Bütün mesele nasıl yaşadığımız hayatımızı nelerle meşgul edip
tükettiğimiz meselesidir. Ancak Müslüman olarak ölün ayetinde ise asıl mesaj
Müslüman olarak yaşayın ki o istikamette ölüm size tat versin.

ِ ْ ُذاﺋﻘﺔ
ِ ٍ ْ َﻛﻞ ﻧ
ِ
َِْْ ﺑﺎﻟﺸﺮ و
{35} ـﺮﺟﻌﻮن
َ ُ َ ْ ُاﳋﲑ ﻓِْﺘ َـﻨﺔً َ ِوإﻟَْﻴ َـﻨﺎ ﺗ
ُﱡ
ْ َ َ َ ـﻔﺲ
َ اﻟﻤﻮت َوﻧـَْﺒ ُـﻠﻮُﻛﻢ ﱠ ﱢ

Her nefes ölümü tadacaktır.

Tadılan şey ya tatlı yada acı veya ekşi olur. Hayat İslamı insanı ahlakı
kurallar müvacehesinde yaşanmış ise bu hayatın sahibi için ölüm bir
terhisnamedir. Bu ölüm sahibi için tatlı bir yolculuk geridekiler için huzurlu bir
bakıştır.
Şairin ifadelerinde: Ölüm güzel bir şey budur perde arkası haber. Hiç
güzel olmasaydı ölürmüydü peygamber. Ölümü güzel yapan güzel yaşantıdır.
İnsanın Allaha karşı mükellef ve mesul olduğu vazifeler vardır. Hz.
Peygambere karşı anne baba aile yakın ve uzak komşu devlet vatan ve
milletine karşı mükellefiyet ve mesuliyetleri vardır.
Hatta kendine karşı vücuduna karşı yapması gerekenler bi temamıha
yerine getirilmesi gerekir.
Hz. Peygamber(as)
İnsan mahkeme-i kübrada dosyadan sorguya çekilip hesabını vermeden
ayakları çözülüp kurtaramayacaktır.
1. Ömrünü nerede geçirdiği servetini nereden kazandığı ve nerede
harcadığı ilmi ile yaptığı ameli temiz bir bedenle dünyaya merhaba diyen insan
mal sahibi olan Allahtan kiraladığı bu vücudu iyi kullanması gerekir. Kira mülk
sahibi gibi davranamaz zira mülk sahibi Allah istediği gibi kullanma hakkı
onundur.
Misal: Kirada dairesi olan bir insana bir haber gelse senin kiracı balyozla
mutfağın duvarını kırıyor. Eminim mal sahibi mümkün mertebe olay yerine seri
ulaşır ve kiracısına sorar ne yapıyorsun cevap kiracıdan benim zevkime
keyfime göre duvarı kaldırıp odaları birleştireceğim bu ifade mal sahibini ne
derece öfkelendirir düşünün ve cevabı ona.
sen burada kiracısın tasarruf hakkı benimdir
Evet aynen öyle.
Şimdi bu fotoğraf üzerinde hadisi şerifin bize verdiği mesajı okuyalım.
İnsanın vücudundaki tasarrufu kiracının dairedeki tasarrufuna benzer mülk
sahibi allahtır. İnsana kuran katoloğuyla verilen talimat müvacehesinde bu

vücudu kullanabilir. Kendi arzusuna göre tasarruf ederse mülk sahibi indinde
mesul olur. İşte hesap günü bunun hesabını vermeden kurtaramaz.
Hz. Allah ayet buyuruyor:
O kişiler ki güzel yaşadılar. Güzel işler yapanların karşılığında güzellikler
vardır hatta bir fazlası daha vardır. Müfessirler bu fazlalığın Ruyetullah (Allahın
cemalini görme) olduğunu bildiriyorlar.
Hayatı güzel yaşama bir bütün olarak düşünülmelidir. Bir kumaş fabrikası
güzel kumaş imal edebilmesi için tezgahı hareket ettiren bütün dişliler
kendilerine takdir edilen istikamet hareket etmek zorundalar. O takdirde güce
imalat meydana çıkar.
Aksi halde kumaş deforlen fabrika arızalı olur. Aynen bunun gibi hayata
güzelliklerin intikali için her organa takdir edilen hareket takdir edildiği istikamet
üzere tanzim edilmelidir. Ellerin nasıl çalışacağı gözlerin nasıl kullanılacağı gibi
bütün organlar kuran eksenli hareket ederse hayat güzel yaşanır güzel hayatın
neticesinde bu alemden yolculukta zevkli olur. Ölüm bir kahrı ilahi değil eğer
hayat Allahın gel dediği yolda hayırlı ise karşılığı da hayır olarak. Bir bölük
melaikenin sen temiz bir hayatla ahrete yolcusun işlerinde leke yok diyerek
dünya elbiselerinden sıyrılıp ahretin resmi üniforması kefenle mevlaya koşar.
Hayatı güzel yaşayanların yolculukları da güzel olur. Kişi sevdiği ile beraberdir
hadisinin gönüllere yansıması bu dünyada kişi hayat sermayesini harcarken
hangi amelleri sevmiş ise o amellerle beraber yolculuk yapacakdır. Fıtri bir
vakadır insanın alış verişte sevdiği şeye para verir sevmediğini almaz.
İnsan
En kıymetli sermayesi olan hayat sermayesi ile satın aldığı amelleri
sevdiği için satın alıyor buna göre sevdiğin amellerle yolculuk etmek
mecburiyetindedir. Allaha isyanda harcanana hayatın sonu pişmanlıktır.
Mesela kumar masasında nefeslerini harcayan bir kişi sevdiği ve meşgul
olduğu kumar kağıtları ile yolculukta birleşince hiç de memnun olmayacak
hadisi şerifte efendimiz insanlar hangi hal üzre öldü iseler öyle haşrolurlar.
Çalgıcılar çalgıları ile içki içenler kadehleri il.
Gözüken o ki ayetin beyan ettiği adrese varabilmek için hak yolun yolcusu
olmalı bu yolda yaşayanların güzel hayatlarından güzel örnek almalıyız.
Hanımlar örgü yaparken en güzel örneği araştırır ve tercih ederler bu bir fıtri
güzellik yansımasıdır.
İnsan bu dünyada yolculuk yaparken hedeflediği yere gidebilmek için
doğru adreste olmalı. Ayet de bize bunu tebliğ ediyor.
Saatlerce yolculuk yapıp gittiği yerde ben bu adrese mi geldim soran
insana hayır yazık oldu senin gideceğin adres burası değil denince
yorgunluğun ve yanlışlığın verdiği tepki ile insan ne hale girer düşünün. Aynen
böyle 60 sene misal yaşamış bir insan eğer cehenneme çıkan bir yolda yanlış
adresle gitmişse cehennem görevlileri ona sen yanlış yere geldin sen niçin
dünyada adresi sormadın sordunsa yol gösterenlere niçin uymadın yazık oldu
bundan sonra artık başka çaren de yok.

Yanlış yolun yolcularının nihayi tablolarını ilmi ezelisiyle haber veren
Hz.Allah sure-i İbrahimde Ayet.22. şöyle buyuruyor.
İş bitirilince şeyden da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz
verdi ben de size söz verdim ama yalancı çıktım zaten benim sizi zorlayacak
bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım siz de hemen bana geliverdiniz. O
halde beni kınamayın kendinizi kınayın artık ben sizi kurtaramam siz de beni
kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allaha ortak koşmanızı
kabul etmemiştim şüphesiz zalimlere elemdolu bir azap vardır.
Bu tabloda en büyük pişmanlığı en son ve en büyük ümit besledikleri ve
yolundan ayrılmadıkları şeytana tabi oldukları için duyacaklar.
Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.
Hadisinin yansımasını müşahhaslaştıran bir çok yol yolculuk örneği
vardır.
Prof.Dr. M.Esad Coşan
-Bizim Erzincanlı fakir bir komşumuz vardı, İstanbul’da. Hanımı da,
kendisi de allahı a’lem evliyadan idi. Sessiz, sedasız. Ayağına bir hastalık
isabet ettiği için, birini kesmişlerdi. Ama, ayağının kesilmesi, yüzünden
tebessümü kesememişti. Çünkü inancı kuvvetliydi. Kaderden diyor, hastalığına
da, her şeyine de rıza gösteriyordu. Hanımı anlatıyor:
-Vefatı anında, çok şiddetli nefes alıp veriyor. Alnı boncuk boncuk
terlemiş. Kan ter içinde adeta. Tabii vefalı hanımı, Müslüman zevce, başında
bezle alnını siliyor. Şefkatle sormuş bir ara beyin:
-Efendi, çok mu acı çekiyorsun, niye böyle nefes nefesesin?
“Ne acı çekmesi! Demiş adam. Hocaefendimizle hac yapıyoruz da, bu
topal ayağımla arkasından koşacağım da yetişeceğim diye uğraşıyorum. Bu
yüzden nefes nefeseyim!” Allah, nasıl alıyor Salih bir kulunun ruhunu. Hacda
tavaf eder gibi. Vefat telaşını, hacda hocasına yetişme telaşı olarak gösteriyor.
Rahman suresi ayet 60
İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
Efendimizin (as) dünya ahretin tarlasıdır. Teşbihi tesbihinde.
(Benzetmesinde) (müşebbeh) benzetilen ile müşebbehun bih (Kendime
benzetilen) arasındaki kriterlere baktığımızda netice dünyada buğday eken.
Hasat zamanı buğday mısır ekenin mısır biçeceği gibi ömür tarlasında hayır
ekmen ahiyette hasar zamanında hayırla şer ekenin şerle karşılaşacağı bir
gerçek
Şimdilik bu mevzuu enbiya suresi 34. ayetin mealiyle noktalıyorum.
Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik.
Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar. Her nefis ölümü tadacaktır
sizin bir imtihan olarak hayr ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize
döndürüleceksiniz.

Geldik ve gidiyoruz bu mecburi bir akın. Madem ki gideceğiz gelecek bir
şey yakın.
Yakın geleceğe hazırlıklı olmayı tavsiye ediyor ve diyoruz.
Binlerce evin olsa hepsi seni kovacak.
Düşün en son durağın yine mezar olacak.
Hz. Allah cc.
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Ey iman edenler sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Çünkü
onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar hep sıkıntıya düşmenizi isterler.
Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha
büyüktür. Düşünürseniz, biz size ayetlerimizi açıkladık.
Bi tane elbisenin astarı insanın sırlarına vakıf pek sıkı dostuna da verilen
isimdir.
Hz. Allah müminleri münafık ve kafirlere sır vermekten men ediyor. Çünkü
onların cibilliyetleri kin öfke ve düşmanlık üzeredir. Fırsat buldukça bu çirkin
ahlaksızlıklarını müminlerin aleyhinde değerlendirirler.
Tarih şahid milletçe aşikardır ki küfür bir milletten fırsat buldukça sizden
aldıkları sırları sizin düşmanlarınızla paylaşırlar.
Efendimizin: Ehli küfsün ateşiyle aydınlanmayın) beyanı hiçbir işimizde
kafir ve münafıklarla istişare etmeyin onlar görünürde dost fakat içleri kin ve
fitne kazanıdır. Ehli küfrün size dokunan menfaatleri hiç ummadığınız özellikle
zaaf düştüğünüz merhalede sizden kat kat çıkartırlar.
Hz. Peygamber A.S kişi dostunun dini üzeredir o halde sizden biriniz
kiminle dostluk edeceğine dikkat etsin. (Ebu Davut edep 19)
Ayette geçen (Bitane) ifadesinin bir vechi insanın kendisine sırdaş
edindiği güvendiği dost demektir.
Bir insan akrebi eline alıp ne kadar dostum dese koynunda kalbinde
sevgiyle gezdirse akrebi sevmesi kendisini ısırmasına mani değil çünkü
akrebin cibilliyeti sokmaktır.
Kafirler de müminlere zarardan başka bir şey düşünmezler. Ey müminler
onları sevmek sırdaş etmek sizi karara sokar. Sizin zararınız onları sevindirir.

Onlar kalplerinde gizledikleri kin ve nefreti buldukları müsait ortamda
hemen sizin aleyhinizde kullanırlar. İlahi kamera ile tesbit edilen bu gerçeği
Mevla bu ayetle bize rapor ederek ikaz ediyor.
Size ey müminler Allah ve Allah Resulu ve miminler yeter: İlanına kulak
vermek gerek. Sevginin merkezi kalbi kontrol etmek ve kendi raporunu
hazırlamak müminin sıhhatinin gereğidir.
Bir mümin eğilip kalbinin ucunu bucağını kontrol edecek ve kalbiyle
konuşacak ey kalbim sevgi bahçemde kimler var. Eğer Allah ve Resulunun
sevmedikleri kalpde ise bunların bu bahçede ne işler var.
Ayet
Onlar müminler, bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında
izzet ve şeref mi arıyorlar. Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.
İman bir mıknatıs vazifesi görüyor mıknatıs kendi cins olan metalleri
kendine çeker odun kumaş naylon gibi cinsi olmayan şeyleri mıknatıs çekmez.
Aynen bunun gibi iman da kalbe müminin sevgisini çeker. Bugün bütün mesele
bu noktada düğümleniyor. İmanın hakim olmadığı toplumda sevgi erozyona
uğrar. Kuran ışığında dostlarımızı tanıyolum.
Tevbe suresi ayet 23. Ey iman edenler eğer küfrü imana tercih
ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim onları
dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
Ayet celilenin özet mesajı. Ey iman edenler ittihaz etmeyin. Yani kalp
beden diliyle sizden olmayanları sevmeyin. Burada evvela siz ve sizden
olmayanları. Tesbit etmeniz luzumlu siz kimsiniz. Siz şehadetle iman dairesine
giren amellerle Allahın emirlerine gönül ve beden ve mesai veren Allah
taraftarları sizden olmayanlar ise sizin sahip olduğunuz meziyetleri reddeden
ve mücadele edenler.
Bu mücadele enfüsu (kendi içindeki) muhalefetle olursa bu mücadele
dışındaki muhalefetle olursa mücadele olur.
Ey iman edenler. Buyur allahım sizden olmayan yani imanı yansıtmayan
amelleri günah vesilesi olan işleri dost edinmeyen mesela kumar kağıdını bir
kağıttır ama temsil ettiği iş Allaha isyandır. İşte bu işi siz gönül k içeriye alıp
sevmeyin. Yapılan iş sevgi ekseninde olur hangi iş olursa olsun o sevgi ile
yapılmaz ise o iş sonsuzdur kesiktir. Günahı işlemeyi sevmeyin sizi günaha
sevk eden işleri kişileri sevmeyin. Çünkü günah illettir. Sizin temsil ettiğiniz
imana yakışmaz rahatsızlık verir mümin yabancı sevgiyle yaşaması rahatsızlık
verir.vücutta bedenin harici bir şey bulunsa mesela bir ağaç parçası eline
geçse onu çıkartıncaya kadar insan gayret eder uykuları kaçar aynen bunun
gibi imanımıza bir günah bulaşsa onu yok edinceye kadar mücadele imanın
gereğidir. Sizden olmayanların sevgisini kalbinizde sokup kalbinizi sevgi
erozyonuna uğratmayın:
Hz. Peygamber (as) buyuruyor: (Allah için sevin Allah için beyz eden
imanı istikrar eder. Odur ki kumar kağıdını hiç kimse Allah için sevemez küfri

mücip işlerdendir ki bir kimse Allahın yasaklarını Allah adına sevmiyorum
demesi Allaha küfür itlak edilmez. Bunun için sonu aleyhinde olacak sevgi
yapmacık sevgidir. Bu noktada mesele bir başka mecraya taşınıyor kalpden
gelmeyen dudak sevgisi temsil edemez. Satışını gerçekleştirmek için
alışverişte rayını
için bir başka andlaşmada zoraki gülümsemeler istediği
olmayınca da asılan suratlar hakiki sevgiyi temsil edemez. Hakiki sevgi Allah
sevgisidir ve bu sevgi de Hz. Allah ortak kabul etmez.
Bir hanım beyine
dese seni yüzde 99 seviyorum fakat bir çeyrek de filancıya seviyorum bu
sevgiyi bey ihanet olarak kabul eder, aynısı Allah adına düşünülürse gerçek
neticeye varılır.
Temeli Allaha dayanan ameller ahrette sermayeye dönüşür. Sevginini
temelinde Allah olursa Allah hatırına dayalı sevgi geçerlidir. Bir mümin diğerini
bu başlık altında sevmeli. O zaman taşlar yerini bulur mıknatıs cinsini çekdiği
gibi Allah rızası eksenli sevgi de cinsini çeker o rızaya uymayan sevgi kalbe
girmez ve ayetin ifade ettiği ruh hakim olur.
Ayetin özünde almamız icap ed en mesaj
1: Sır insanlığın kaderini değiştirecek bilgi gizliliği ehemmiyet verilmesi
varlığınızın devamını sağlar. Bu kadar mühim bir silahı sizden olmayanlarla
paylaşmayın tarih şahit milletçe aşikardır ki nice ocaklar güvenilerek paylaşılan
sırların ifşasıyla talan olmuşlar. Hz. Fatihden ifadesi olarak nakl edilen söz.
Benim kafamda ki sırrımı yüzümdeki bir sakalımla bildiğini bilsem o sakalı
yüzümden keser. Buyurur.
Sır saklamadaki hassasiyeti mübalağa ile ortaya koyuyor.
2. Onlar size fenalık etmekten geri durmazlar. Sizin fenalığa düşmeniz
onların asıl amacı bu kaide tarih boyu böyledir değişmez. Size görünürde iyilik
yapsalar dahi literatürünüzde olan bir ifade kaşıkla verir. Kepçe ile alırlar.
İyiliklerinin arkasında şerleri gizlidir. Burada müminlerin aslı görevleri Allaha
imanın muktezası teslimiyet sonra tedbir. Çünkü küfrün cibilliyeti değişmez.
Size fenalık etmek içlerinde saklı olan küfrün temsilcilerine yaklaşım ve
güvenlerini bu ayetin tenbihi ile ile tedbirli olmaları gerekir.

Rivayet edilir ki Avrupa sarayında bir davetli osmanıl kendisine muhatabı
tarafından arz edilen bir gösteriyi izler.
Şöyle ki kediyi terbiye edip eline tabakla sofraya servis yaptıran muhatap
bu işiyle övünür böbürlenir çok geçmeden başka bir ziyarette aynı manzara ile
karşılaşınca bizimki kese kağıdında götürdüğü fındık faresini kedinin servis
anında keseden çıkartır kedinin önünden bırakır netice herkesin
düşünebileceği kadar basit kedi elindeki tabakları fırlattığı gibi sofrayı talan
eder. Farenin peşine koşar. Netice bizimki mesajını verir kedi ne kadar
görünürde irşad edilse dahi cibilliyeti budur ve hemen fırsat gelince asline
döner.

Buradan alınacak ders küfrün temsilcileri size ey müminler ne kadar ayrı
bir şehre ile gülseler fırsat ellerine geçince cibilliyetleri gereği asli görevleri
olan müminlerin sıkıntıya düşmelerini hem kendileri sağlar hemde bundan
zevk alırlar. Size hep sıkıntı üretirler. Bu da işin başka bir boyutu çünkü
Müslümanların kalkınmasını önlemek için onların daima sıkıntıya mahkum
kılmak
.
Dünya üzerinde İslam devleti katagorisine zikredilen halkın çoğunluğunu
baz alıp islamla anılan 56 devletin bütününü ilgilendiren bir mesele hemen
hepsinde her devirde ayrı ayrı sıkıntılar üretecek hedef ve meşguliyetlerle
zamanlarını çalmışlar sıkıntılarla kalkınmaların önüne geçmişlerdir. Bu ayet
düşmanın hilesini tanıtarak. Müslümanlara mesaj veriyor.
Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerden) belli
olma
. kalplerinde sakladıkları düşmanlıklar ise daha büyüktür. Bu ayet
müminlerin kulaklarını adeta çekiyor bir saatli bomba gibi tanımladığı küfrün
temsilcilerinin kalplerindeki kinin musait ortam bulduklarında bombanın pimini
çekerler. Tehlikesini arz ediyor. Günümüz dünyasında hakikatler ters yüz
olduğu nedeniyle İslam alemi musibetlerden kafa kaldıramazlar duruma
düştüler.
İslam aleminin birbirlerinden daha çok karşı tarafta öbürkülerle içli dışlı
olmaları gözüken bir tablo. Kullanılmaya mecbur edildikleri gerek ekonomik
yönden gerekse sosyal yönden bir birlik ve ekonomik ittifak içinde değillerdir.
Bugün bu satırların yazıldığı mekan olan islamın kalbi denecek mübarek
topraklarda den adına ibadet azmi ve aşkıyla toplanan Müslümanların
kullandıkları veya malzemelerin takriben yüzde doksanı ayetin vasıflandırarak
muhatap gösterdiği öbürkülere aittir. Ayetin son mesajı ise eğer düşünüp
anlıyorsanaz ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.
Mülkün olan topraklardaki ilahi nimet olan petrolünü işler senin petrolünü
sana satar perdenin arkasında yatan, içlerindeki kini hayata aktarma bu kini bir
yerden ekonomi tepki ile olur. Başka bir yerde borç vererek esir alma şeklinde
olur. Bütün bunların yansıması olan hileyi ve tuzağı bu mübarek ayet, celilenin
kamerasından tesbit edip bu tehlikeli yoldan gitmemeyi tavsiye eder. Bu ayetin
mesajını burada noktalayarak bir başka ilahi mesaja geçiyoruz.
Ali İmran ayet. 130.
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Ey iman edenler kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin Allahtan sakının ki
kurtuluşa eresiniz.
Cenabı hak bakara suresinin 275-276-278. ayetlerinde alış veriş, helal
kıldığını faizi ise yasakladığını alış verişte faizin aynı şeyler olmadığını beyan
etmiştir. Bu ayette arap geleneğinde yaygın olan ve vadesinde ödenmeyen
faize de faiz tatbikatına ayrı bir yasak getirmiştir.

Bu ayetin muhatabı olan müminlere genel yansıması olarak ilk ifade
insanlığa huzur kaynağı olan dinin toplumdaki dengeyi bozan parazitleri
temizlemesi cephesinden bakmalıyız.
Bir insanın sıhhatini tehdit eden mikroplar insanı bir bütün olarak enfusi
ve afakı vazifelerinden engellediği için bu mikroplardan temizlenmesi şart ve
ihtiyaçtır. Aynen bunun gibi manevi hayatımızı dejenere eden insanlığın afeti
mikroplardan da arınmak gereklidir. Bu mikroplardan biri de faiz mikrobu. Bu
öyle bir mikrop ki içtimai sahada bir milleti esir edecek kadar tehlikelidir üstad
bediüzzamanın duyurduğu gibi bir milletin felaketi, sefa
ve cehalettir…..
Fakir, fakir zenginin daha zengin eden faiz sistemi bulaştığı ocaklara iner.
Ağaç diktirir huzuru yol eder. Tarih şahittir ki nice ocaklar faiz sistemiyle
sönmüştür.
Hüküm koyma yetkisi kendisinde olan malikel mülk hz. Allah mülkünde
koyduğu idare nizamında faizi yasak kılmıştır. Bu hususta arafet beyannamesi
yüce Resul noktayı koyarak faizin her türlüsü kaldırılmıştır. Battıller ayağımın
altındadır.88 genel kuraldır ber şeyin cüzunda haram varsa küllüsi haydi haydi
haramdır. Bu kaideye göre faizin azı olduğu gibi katlanmış yani faizden de faiz
haramdır.
Burada helal mala faiz bulaştırmak malın küllisini kirletiyor. Yeni bir
tencerenin bir kenarında bir çay kaşığı dahi olsa bir ekşilik o tencereye taze su
koyup kullansan bütün sütü
gözüken o ki bütün bir tencereyi
kullanılmaz hale getiren o ekşilikten temizlemiş ve korumak gerekiyor. Ayet
tamamlayan emir Allahtan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Bütün hayatın hayat
çekirdeği bu
kurtuluşa ermek faizden kurtulmaya bağlıdır. Kalpleri faiz
hevesinden koruyan ise
tedbirlerdir. (faiz, hak devam=
88. Lakin borcunuzun aksını vermeniz gerekir ne zulm ediniz nede zulme
uğrayınız. Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin
adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdullah
muttalibin oğlu amcam Abasın faizidir. Buyurmuştur.
Ali İmran 149.
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Ey iman edenler. Eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye (eski dininize)
döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Uhud savaşında
(Muhammed öldürülmüş şeklindeki yalan haberin yayılması üzerine bu fırsatı
kaçırmayan münafıklar, İslam askerlerine “eski dininize ve dostlarınıza dönün”
Muhammed peygamber olsaydı öldürülür müydü şeklinde konuşmaya
başlamışlardı. İşte bu ayet her zaman ve her toplum için bulunabilen
münafıkların bu tür bozguncu sözlerine karşı Müslümanları uyarmaktadır.
Evvela imanın teslimiyet noktasını ele alalım. İman Allaha teslimiyeti
gerektirir. Allaha teslim olan bir müminin hadiseler leyhde veya aleyhte olması
Allaha karşı irtibatını gevşetmez üstelik imanını daha da kuvvetlendirir.

İman daima mümini idare eden bir elektronik cihaz gibidir. Bazı aralarda
tehlikeyi haber vermek için tempolarda montalanmış sinyal cihazları vardır.
Vazifeleri tehlike yaklaşınca alarma geçer müminin imanı da aynıdır. Günah
küfür şirk vs tehlikelerine karşı yaklaşınca hemen kalpde alarm çalar. Küfrü
temsil eden hiçbir ameli dost edinmez. Hayat seyrini küfre götüren yollara
yaklaştırmaz iman.
Gelecekte islama ve Müslümanlara zarar verecek hiçbir zorluğa iman
cevaz vermez.
Buna rağmen kültürümüzde var olan su uyur düşman uyumaz.
Gerçeğinde bakınca küfrün temsilcileri de iman ehli zafa düşünce hemen
düşmanlıklarını fırsata dönüştürürler ve dinden kopartma senaryolarını
tatbikata koyarlar.
Kafirlere uyma: İki şekilde olur. 1) Enfusi 2-Afak.
Enfusi: Yani beyin olarak aynı kafirler gibi düşünme kalpde kafirlerin
kalplerindekilerle müşterek olma ifadede istişarede ve tatbikatta kafirler gibi
hareket mesela kafirler ahreti inkar ettikleri için hayat ancak dünya hayatıdır
derler ve dünya hayatlarına gelecek zarardan dolayı harp etmezler. Çünkü
hayat bitince her şeyin sonu olduğuna inanırlar.
Afakı taklit ise giyim kuşam hal tavır ifade ve davranışta kafirlere
benzemeyi kuran yasaklıyor. Hz. Ebu Bekir R.A tırnaklarını kestiği bir gün
kestiği tırnaklarını kumun üstüne atıyordu bir gayri Müslim yanında bulundu.
Sordu siz tırnak kesince ne yaparsınız cevap bez de sizin gibi keser atarız. Bu
söz Hz. Ebu bekiri heyecanlandırdı. Ve kesip kumlara savurduğu tırnaklarını
birer birer toplayıp bir çukur açarak gömdü sonra da mesajını verdi. Tırnak
kesmemde bile gayri müslimlere benzememek için topladım buyurdu.
Şimdi ayetin ifade ettiği beyanın sadedine geçelim.
Ey iman edenler eğer siz kafirlere itaat ederseniz burada bir ta var yani
Hz. Allah sizi Ey Muhammed ümmeti siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı
ümmet oldunuz. Ali İmran
bu şeref sahila olarak siz nasıl itaat edersiniz
şerefinizi ayaklar altına mı alıyorsunuz. Sizi kendilerine itaate zorlayan
kafirlerin perde arkası gayeleri Nisa Suresi ayet 89. sezin de kendileri gibi
inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O zaman kafirler için söylenen
bütün sözler sizi de kapsama alanına alacağı mutlaktır.
Allah küfr edenlerin kalplerine korku salacağını bildirir. Bu korkuya sizin
de düşmeniz için kalplerinizi şüphe illetiyle ifsad etmek isteyenlere uymayın.
Onlara uyarsanız gevşersiniz gayreti diniyeniz yok olur.
Emre itaatsizlik sabırsızlığı sabırsızlık korunma güvencesini kayb etmeye
sebep illetlerdir özet olarak ey iman edenler siz kafirlere uyarsanız kalbinizdeki
güven kalkar. Yaptığınız bu itaatsizlik size felaket getirir. Uhud.

