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Gel ey okuyucu,
let muhitinden

s~ninle elele v~r~rek maziye doğru yük~e1elim. Şu ceha-

sıyrılarak

Önce Emevi haIifelcrinin,
raz durakIıyalım.
tehidleri,

O.ıhrın etrafıurlaki

şairleri,

coğrafyacıları,

baştanbaşa

tarihçileri,

tabiat

aydınlık

olan o irfan alemine

sonra Abbasi halifelcrinin

fakihleri,kelamcıları,

doktorları,

bilginlerini,

hey'ct

hasılı ilmiıı

bilgi sahibi olan zevatı hircr birer hürmetle

muhaddisleri,

bilginlerini,

kollarından

ziyaret

varalım.

ve ve:.>:irlerinyanında

bi-

müc-

riyaziyecileri,

her birinde sağlam

~delim.

Bak, herkes kendi ihtisası daire~inde geceyi günd üze katmış çalışıp duruyor. İşini hitirdikten

sonra yanı başındakine

Fakih kelamcı ile, muhaddis
lamlaşıyor,
şmdan

birhirlerinin

yardım

Burada

doktorla,

elini sıkıyorlar.

göreceğini

biliyor

biraz eğlendikten

birçok büyükler

toplanmışlar,

rağmen, yine başbaşa

vermişler,

döuüp onunla kardeş ce ellcşiyor.

mü(;tehit

riya:.>:iyeci ve feylesof ile se-

Her biri kendi bilgi dalında

arkada-

ve ona göre davranıyor.

sonra haydi hir ilim müessesc"inc
aralarında
beraber

ba:.>:ıdüşünce
çalışıyorlar,

girelim. Bak

v(~ görüş ayrılıklarına

miibahasc

edip duruyor-

lar. İşte yüz binlerce hadisi ezberliyen İmam Buhari, Haricilerden Imran bin
Hattan'ın
önüne diz çökmüş, oıulan hadis okuyor. İşte mu'tezilenin reisi Amr
ibn-İ Ubeyd, Tabiinİn ulularından Hasan-ı Basri'nin önüne saygı ile oturmuş,
ondan ders alıyor. (ilir defa Hasan-ı Basri'ye bu Amr'i sormuşlar, o da şöyle
demiş; öyle bir adamı soruyorsunıız ki, sanki terbiyı~sine melekler, te'dibine
peygamberler
me'ınur edilmiş. Tutumu, davranışı gayet dii:.>:günve yerindc.
Buyurduğu şeyi herkestcn ziyade kendisi tutar, nehyettiği şeyılerı cn ziyade
kendisi sakınır. İçi dışı hirbirine uygun. Özü sözü bu kadar düzgün adam görmedim.')
1 Halife Mansur, bu, Anır', çok takdir ederdi, diğer alimlere şüyle derdi:
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başka hepiniz av peşinde, kelepir arıyorsunuz.
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Gözümüzü

başka tarafa
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çevirelim

işte orada, Zeydiye mezhebinin

(le Ebu Hanife'yi

kurucusu

ondan akiiid dersi alıyor, fıkıh öğreniyor,
kati meydana

çıkarmk

bir olay geçmiyor.
halka oturmuş

için yaptıkları

aralarında,

daha

ulemanın arasından

ibaret, Her biri "Bir saat

hayırlıdır."

HadUnin

çalışmak,

inançda

Fakihl'"r,

erbabının

ınuhaddisler,

başhnğları

vetiyle;

içinde, fikir hürriyeti

İşte insaflı bir okuyucu,
haline

kadar müsamahalı
rada

arasında

aniıyarak

birleşeeehileeeği

ahenk

meydana

Okuyucu
mamıştır.
kalpleri

gelebileceği

bunlardan

yaptığı

taklit

hastalığıııdan

kötü lakaplar
kimseye:

Sen zındıksın,

sen kafirsin,

meğer ki cemaat

olmamıştır;

organ gibi o da kesilip

Pek ala, ya Müslümanlardaki

arasına

ol-

fikirleri

arasında

Yoksa şiddetle

hiçbir

tefrika

zincirden,

olması

tabii

birihirine

atıp

Hiç kimse münazara

sen bid'ateısın!

dememiş,

yahut

alim hir işkenceye

sokmuş,

halkın

asayi-

için feda olu-

atılmıştır.
tekfir etmek, dalaletc, fıska nis-

A. bid'atle,

mak adeti ne vakit rcvaç buldu. Önceki yazılanmızda
liyeliııı ki, bu illet dinde zayıflama

düşünce

hiçbir zaman çatışma

viicudün kurtarılması

şu biribirini

hevesi ne zaman başladı?

ilc nasıl
ve

arasında,

Yine böylece

şini bozmağa çalışmış olsun, o zaman tahii

bet eylemek

bu-

l',asll bir anlaşma

rezilesi, duyulmamıştır.

mahkum

ne

Doğrusu

ulemadan,

arasında

hür kimseler

olmuştur.

savurmamıştır.

alemini görür,

tahsil edilebilir.

kurtulmuş

takmak

olan-

müsaadekar,

dinin medeniyet

Bu hikmet-sever

ilc ilim adamları

buna benzer herzder

nan kangıranlı

Burada

görüyor ki, bizde ilim ilc din arasında

olan, bazı ufak tefek görüş ayrılıkları
tutmak,

gelir, bu bilginler

Akıl ile vicdan

Ancak din ukması

ulema refah ve bolluk

der ki: ilme saygı burada.

aşikar görünür.

ve görüş hürriyet i öğrenilehilir.

din

Din, var kuv

kendi dinlerinden

dinin ilme karşı ne kadar

din; hilm ilc, kerem ilc vasıflanabilir.

uyuşup

Bütün

içinde;

ordu emir-

bilginler

zerre kadar fark yok.

benimle bcraber

bakarsa,

olduğunu

eııerinde,

halde, halifenin ordusundandırlar.

larla başka dine tabi' Imlunaıılar

o müslümanların

sene ibadetten

diğer müetehid

İslam ina.ncı, olanca şa'~aasiyle parlıyor.

içinde, hayır ve saadet

araştırma

ki, o da ilimden,

altmış

Kuvvet

mütekellimler,

oldukları

halka

hirl~şik.

Halifc1~r birer din imamı ve ıııiictehiddirler:
lerinde.

Saf saf diziimiş,

hirleşiyor

haki-

başka hiç-

geçelim. Bak her hirinin

fikren

açıkladığı

münazaradan

lmakalım.

yoııarı başka, fakat h'~psinin emeli hir tek amaçda
hakikattan

iki görüş sahibinin

gayet edihane

Bunları keadi hall~rinde

hhleree

görelim: Koca İmam,

İmam Zeyd b. Ali'nin önüne oturmuş

başladığı,

Z. zıııdıklıkla itham

olun-

sÖYlf,miştik, şimdi de söy-

dirayetli

kimselerin

birer birer

MCsA~L\ırASİNA

İSLA.MI:'ö

titnelere

kurban

ve şevketini

olduğu za~anlarda

mış ve alevlenmiş
yan birtakım
oldular.

başgösterdi.

kırmak için doğuda, batıda
idi. Artık ruhu,

bigancler,

Müslümanlar

mıyan birtakım

herke,in

da, diğer Hıristiyan
çıkardılar,

olan böylece

takliden,

csasen dinde ol-

bu, dine hizmet sa-

o büyük ,özlı~ril)i unuttular.

Din-

sözlerini doğru tanır oldular. işte

oldu.

işin başını cahiller istila ettiler. Kendini bilmezler

Din ilimIeriyle

uğraştıklarını

ufak bir sebepten

mek alelade şeylerden

sayılınaya

başına

dinde guluvvü yasak eder.)
dini bilmernek yüzünden

etmek, dinden çıkmakla

başladı.

çoğaldı. ilim, fikir, görüş yoluyla
lazımdı.

Kur'an

iddia edenler arasında,

dolayı bir!:ıirini tekfir

miislüınanlarm

eline geçti. Bu aralık dinde bir (gu-

lüv) aşırı gitme hevesi peyda oldu. (Halbuki

fikirler

uyandırıl-

umumi bir merci'

uydurdular;

bir sürü biganelerin

bela kesildi. Halkı irşat görevi sapıkların

lamda

ise iı-lamın nüfuz

tarafmdan

başvurduğu

milletleri

hurafela

nıldı. Diniu o şanlı mazisil!i, geçmiş ataların
den hiç nasibi olmayan

O fitneler

din düşmanları

İslamın ruhu ile hiçbir zaman kaynaşa;m-

din işlerinde

bid'at!er

153

bö"i:Ş

Cehalet arttıkça,

delil aramak

batılda

bırakıldı.

Gitgide dinen vacib olan umiır,

memnu'

itham

Halbuki

eyle-

aşırı gitme
bunlar

İs-

şeyler sırasına geçti,

donuklaşdı.

Okuyucu,

Hertaka,

Hertöki

bile İslama yahancılardan,

dedikkri

gibi zendaka

komşularından

ve zındık kelimesinin

geçtiğini ileri ~ürerse, hiç de yanlış

sayılmaz ... İslama tekfir salgını, son derece şiddetli davrauan

dar görüşlü mil-

letlerden

bu kadar

bulaşmıştır.

Müslümanların

bu salgın hastalığına

yakalanmalarını

kolaylaştıran

sebeb ise, dinin esaslarını

den, uğradıkları

mizaç za'fıdır.

Bilindiği gibi mizaç zayıflaymca

mağa

daha

müsait

bilmemeleri

çabuk
yüzün-

hastalığı kap-

01ur.2

2 İslamcla tckfir engüç bir şcydir. Fakat zaman zaman bu kötü silahı kullanmak istcyen
gafillere rastlanır.
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"Bana fırlallığııı küfür damgası kolay birşey dcğil, Çünki benim imanıından mulıkem iman
olmaz. Dünyada benim gibi adam bir tanc, o da kafir sayılırsa o zaman dünyada bir müslüman
bulunmaz."
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Mfblümanlar

dinlerinde

milletleri arasında

hakikaten

anlamamak

bozguna

olanları,

yahut

Onların

bu cehaleti,

felsefi mesleklerden
kendilerini

Gazali'nin

vesine bürünmüş
yii-i Ulum'un
hakkında:

bütün

nushaları
müslüman

O.hem kendi sapıktır,

bilko-

lokma oldular.
muhalif

hirine uyanları tekficle kaldı mı? Nerede!.
Kitab'a

ye Sünnet'e

birçok zamanlar
olunınuşken,

cumhur-ı

sonraları

Bunun neticesi Gazali'nin
toplatılarak

Gırnata'rıın

sanan bazıları

canla

Bu nevidcn olarak Hüccetü'lmüslimin'in

Gırnata'da

hem başkalarını

elle-

ilim kis-

o eserleri dalalet

eserleri, bilhassa İlıortasında

da Hadis ilimi
sapıtmıştır,

cayır cayır

İbn-i Teymiye
derler ki, o zat ın

derecesi, dini gayreti kadar yücedir. Artık böyle kişilerin izine

peşine düşerek yetişen mukallitler,

ümmetin

meye ba~ladılar. VebiiIi kıyam~te kadar kendilerine
peşlerine

dünya

kendilerine

bir takım Mağripli berberi alim taslakları,

Kendilerini

din ilimIerindeki
uyarak,

bütün

gerçek varlıklarını

din ınes'elc1erinde

kadar sürükledi.

istifade

ve fıska nisbet etmiye başladılar.
yakıldı!

zaman

kolayca yutulur

din imamlarına,

kitapları

dolaşarak

tutdunca,

başkalarınca

bu cehaleti,

başla hizmet edenlere lıücuma
İslam İmam

hastalığına

uğradılar,

Ya müslümanların

rinde saygıyla

alim oldukları

alim idiler. Bütün alemin önderi idiler, dinin hikmetini

memek, iç yüzünü
ruyamıyarak

KESKİOGLü

takılanların

boynuna

3 EI.İslam ven.Nasraniyye

l.LLırına ağız dolusu söğve kendilerini

rehber sayıp

olsun."3

Maal.ilm vel.Medeniyye s. 162-167, Kahire, 1323 H.

