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rrastlamaktayız. İman lügatda: Verilen haberin hükmünü· tasdik ve

kabul ile ona sadık kalmaktır. Teslim ve inkıyad manalarını da
tazammun eder. Şeriatde ise: Muhbir-i mahsus olan Peygamberin
verdiği haberleri iz'an ve kabul ile tasdik etmek, tamamİyle mun·
ıJ.<ad ve teslim olmaktır. Şu halde şer'i imanla, lügavi iman arasında yalnız (mü'menu'n-bih) yani inanılacak şeyler itibariyle fark
vardır ve bu itibarla şer'i iman hassdır. Kelam uleması iman ile
,kü~r~ trrifde i~i fır~a~~ .a~rıl~~şlard~r: Bunlarda~ birinci fırkanın
.tarıfıne · "Kavl-ı tahkık , ıkıncının tarıfıne "Kavl-ı meşhur" derler.
Kavl-i tahkike göre iman : Dinden olduğu bizzarure bilinen,
'yani Hz. Peygamber (S. A. V.) in Allah'dandır diye getirip haber
verdiği şeylerin hepsini kalbiyle tasdik ve kabul etmektir. Peygamber Efendimizin Allah'dandır diye haber verdiği şeyler, Kur'.an-ı Kerim'in ayetleri ve sureleridir. Binaenaleyh her müslümanın,
.mushafların iki kabuğu arasında yazılı bulunan bütün ayet ve
:slırelerin Allah kelamı olduğuna zerre kadar şüphe etmeden bütün kalbiyle inanması icabeder. Yalnız bu tarife göre inandığını
dil ile ikrar etmek imanın rüknü değil, şartıdır. Yani dilsizlik gibi
bir özrü olmadığı halde iman ettiğini söylemeyen, fakat kalbiyle
:iman etmiş bulunan bir kimse Allahu Teala indinde müslümandır.
Bu zat hakkında imanın uhrevi hükümleri caridir. Cehennemde
ebedi kalmaz, ancak ikrarı terk ettiği için günahkardır ve müslüman olduğu bilinmediğinden hakkında müslümanlığın dünyevi
ahkamı cereyan etmez. Mesela: kendisine müslüman kızı verilmez,
öldüğü zaman müslüman kabristanına gömülmez. Bu tarifi yapantların delilleri : ,.)\:_':l! rr-.}i J ~=-' cl:) _,i " (1)
" İşte bunların kalbierine Allah imanı yerleştirdi."
ı

Mücadele suresi, son ayet.
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" Kalbi imanla dolu olarak",
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\

/

.,.• ....~~ \1, (2)

'-

" Onların kalbieri iman etmedi" gibi imanın kalbierde oldu-·
ğuna delalet eden ayetlerle, meşhur iman ve islam hadisid;r. Bu_
hadis-i şerifde şöyle buyurulmaktadır:
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Ömer b. Hattab'dan ( R. A. ). Şöyle demiştir: "Bir gün biz.
iken yanımıza elbisesi p{ k beyaz, saçının
siyahı :şiddetli, üzerinde yolcuiuk eseri görülmeyen ve içimizden.
kimsenin tanımadığı bir c:d<m çıkagı:ldi; Peygamber (S. A. V.)in..
yanına oturdu, ve ( terbiyeli zevatın yaptıklan gibi) dizlerini
onun dizlerine dayadı; ellu-ini ı.y!Lklan üzcrir.e kGycu \e dedi
ki: «Ya Muhammed, bana İsHim'ı hater ver.» Rasulullah (S. A. V.):-:
«İslam Allah'dan başka Allah olmadığına, Muhammed'in Rasulul~
lah olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılınan, zekatı
vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol masrafına gücün yeterse·
Beytu'llah'ı haccetmendir» buyurdular. «Doğru söyledim dedi. Biz
buna şaştık (çünkü bilmiyenler gibi) soruyor, (bilenlerin hali gibi)<;.
Rasulullah'ın yanında

1
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Nahl sfiresi, ayet, 103.
Mi'tide sfiresi, ayet, 41.
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tasdik ediyordu. '<Bana imanı da haber ver» dedi. Buyurdular ki:
«Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, yevmi ahirete
inanman, bir de kadere, haynna, şerrine inanmandır.» «Doğru söyledim dedi. «Bana ihsanı da haber ver» dedi. «Allah'a, O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Zira sen O'nu görmüyorsan, O seni
muhakkak görür>> buyurdular .......... "Sonra Hz. Ömer (R. A.)
şunu ilave etti: "Bundan sonra o zat gitti. Ben uzun zaman durduın, nihayet Rasulü Ekrem buyurdular ki: «Ya Ömer! Bu soran
kimdir bilir misin?» «Allah ve RasUlü bilin dedim. <Ü Cebriiii idi,
size dininizi öğretrneğe gelmiş>- buyurdular." (l)
İmanın kalbde olduğuna dair icına-i üınmet de vardır. Zira
dilsizlik veya tehdit suretiyle, i c bar gibi bir man i' den dolayı müslüman olduğunu söyleyemiyen, fakat kalbi imanla dolu bulunan bir
kimse bilittifak mü'mindir.
meşhura

göre iman: Hz. Peygamber (S. A. V.} in
diye getirip haber verdiği şeylerin hepsini kalbiyle
tasdik ve diliyle ikrar etmektir. Bu tarife göre ikrar, imanın cüz'
üdür. Yani iman, biri tasdik diğeri ikrar olmak üzere iki rükünden meydana gelmektedir. Ancak dilsizlik veya ölüm tehdidi ile
ağızdan küfretmek gibi özürler karşısında, kalbi imanla dolu bulunan kimse, bu tarife göre de dinden çıkmış sayılmadığı cihetle,
imanın kal b ile tasdik cüz'üne, rükn-ü asli, yani hiçbir surette değişmeyen cüz'ü; dil ile ikrar cüz'üne de rükn-ü zaid, yani icabında
terkedilebilen cüz'ü denilmiştir. Dil He ikrarı imanın cüz'ü kabul
eden bu tarife göre hiçbir özür yokken müslüman olduğunu
söylemeyen kimse müslümanlar nazarında olduğu gibi, Allahu
Teaiii indinde de kafir ve ebedi cehennemliktir.
Kavl-i

Allah'dandır

Ka vl-i meşhurcuların delilleri:
_:,lc_)t~ 0!..6.. ·~ J "'-')\ 0 .. }t\ ..:l.c_l ..ı.~: 0·• o~.\l~ _.;) 0.. -' (2)
"Kalbi imanla dolu olduğu halde küfre mecbur edilen müstesna, eğer bir kimse iman ettikten sonra Allah' a küfrederse,,
ayet-i kerimesi ile
.ı.!fl)tl ..ll )t \_,!_,-"'•
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"Allah'dan başka Allah yoktur deyinceye kadar insanlarla
maya me'mur oldum" hadis-i şerifidir.
1
2
3

Rivayet edenler: Buhar!, Müslim, Ebu Diivud, Tirmizi:, Nese'i.
Nahl siiresi, ayet lOö.
Buhiiri:, Müslim, Ebu Diivud, Tirmizi, Nese'i.
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Kavl-i tahkika göre küfür : Dinden olduğu bizzan}re bilinen
bir şeyi kalbiyle tasdik etmemektir. Bir insanın ne düşündüğünü
bilmeye, sözle ifadeden başka imkan bulunmadığı cihetle, küfrünü
dil ile itiraf etmeyenin dinsizliği bittabi bilinemiyeceğinden, Şiiri'
Hazretleri bu babda kavH ve fiili bazı alametler nasbetmiştir ki
bu alii.metler kimde görülürse, o kimsenin küfrüne hükmolunur.
Peygamberi veya Kur'an-ı Kerim'i tanımamak ve hıristiyanlara
mahsus olan ''haçı" boynunda taşıyarak onların kilisesine devam
etmek gibi.
Kavl-i meşhura göre küfür: Hiçbir özür yokken kalble tasdik ve dil ile ikran. terk etmektir. Gerek iman, gerekse küfür
hakkında kavl-i tahkik itikatda imamımız Ebu Mansur Maturidi
ile, siiir Miituridi'yye imamlarının ve birçok Eş'ariyye keliimcılan
nın mezhebidir. İmaın-ı Azam'dan dahi nakledilmiştir. Nitekim,
().:ll_, tl..l\) nam eserinde mevcuttur. Kavl-i meşhur ise Hanefi imamlardan Şemsu'l-Eimme Serahsi ile Fahru'l-İshim Pezdevi'den ve
ekseri fukahadan menkuldür. Bu kavl, İmam-ı Azam'dan da rivayet olunmuş ve bütün ehl-i İslam arasında şöhret bulmuştur.
İmanla küfrün bu ikişer tarifinden meşhur olanları, kelam ülema- \
sınca, Şeriatın zahirine daha layık; kavl-i tahkikler ise batıni hakikata daha muvafık görülmektedir. Her iki kavle göre de imanla
küfür arasında vasıta yoktur. Yani küfürden kurtulan, doğrudan
doğruya mü'min olmak saadetine kavuştuğu gibi, el-iyazu billah,
imandan çıkan da derhal kafir olur. Yalnız dalalet fırkalarından
mu'tezileye göre, imanla küfür arasında vasıta vardır ve bu vası
ta; fıskdır. Binaenaleyh onlarca büyük günahlardan birini irtikab
eden, mesela; adam öldüren kimse dinden çıkmış, fakat kiifir olmamışdır, bu adam fasıktır.
Işte, imanın yukanda izaha çalıştığımız tariflerinden de pek ala
anlaşılacağı

vecihle, müslüman olmak için sadece Allah'a inanmak
kafi değildir. Dinden olduğu bizzarure bilinen, yani Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber vasıtasıyle bize bildirilen neler varsa, hepsini kabul ve tasdik etmek, müslüman olmak için zaruridir. Kur'an-ı Kerim'de ise çeşitli ilahi kitaplardan, Allah ile ,kul arasında
elçilik vazifesini gören peygamberlerden, meleklerden, iblisten, şey-
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tandan, cinlerden, mucizelerden v.s. nice yeknazarda garip g·örünebilecek şeylerden bahsedilmekte ve bunların varlığı haber verilmektedir. Şu halde müslüman olmak için bunların hepsine birden tereddütsüz ve şüphesiz olarak inanmak şarttır. Haber verilen zan1rı1t-ı diniyyeyi birer birer inceliyerek inanınağa
iman-ı tafsil!,
tetkik etmeden hepsine toptan inanınağa iman-ı icmali derler.
Bunlardan birincisi şüphesiz ki efdal ise de müslüman sayılmak
için ikincisi de kafidir. İman-ı tafsil!, İslam'ın "Amentü"sü ile hülasa edilmiştir ki, şöyledir: ·
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"Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret
gününe, kadere ve haynnm, şerrinin Allah'dan olduğuna inandım.
Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah'dan başka Allah olmadİ
ğına ve Muhammed'in O'nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet
ederim.' Buna sıfat-ı iman derler ve hemen hemen Kur'an-ı
Kerim'den iktibas edilmiştir. Bu hususda Kur'an-ı Kerim'de şöyle
huyurulmaktadır:
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"Ey iman edenler ! Allah'a, Rasulüne ve Rasulüne indirdiği
kitaba, önceden indirdiği kitap cinsine iman edin. Kim Allah'a,
meleklerine, kitaplarına, rasılllerine ve son güne küfrederse, muhakkak sonsuz bir çıkınaza sapmıştır." Tefsirlerin bu ayet üzerindeki beyaniarına göre: Abdullah b. Selam ile arkadaşları Rasulü
Ekrem (S. A. V.) e: Ya Rasulalllah! Biz sana ve kitabına, Musa'ya,
Tevrata, ve Üzeyre inanınz. Fakat bunlardan gayrı ne varsa
hepsine küfrederiz" demişler. Bunun üzerine yukandaki ayet-i
kerime nazil olmuş. Yine tefsirlerin beyanına göre bu ayet-i
kerimeden şu ınanalar çıkmaktadır:
a) Ey mü'minler! Dilinizle
inanın, münafık olmayın.

ı

Nisa

suresi,

ayet

133.

söylediğiniz

gibi, kalbinizle de
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b) Allah tarafından indirilen bütün kitaplara, peygamberlere
olacak surette iman edin. Zira bazısına iman edip, bazısına
etmemek hiç iman etmemek gibidir.
şamil

İşte bu ve emsali ayetlerden de açıkça anlaşılıyor ki iman
parçalanmaz bir bütündür; ve Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği
şeylerin hepsine birden inanan kimseye müslüman denir. Bunlardan
velev bir tanesini olsun istisna eden, müslüman değildir. Vaktiyle
müslümanlığı kabul edip, sonradan terk edenlere mürted derler.
Bu gibilerin İslam Hukukuna göre cezası katildir. Zarurat-ı diniyyeden olan şeylerden bazısını istisna ederek inanmak istemiyenler hakkında Kur'anı Kerim'de:

rC.. d~ J ..ö.ı_ 0 .• .l_r,- ü ,_;,...:. ,jJ~'-C,-J .....,I:..DI if"":· c:ı~:.. j:ti
• ..))~..i V J;~ <i.lll L.J '7'\l.ll ..ı..!.l Jl ıJJ~.J- ~.. l:all O'.J l:·..Ji ~~)..lj iSJ;... ~1
PJ 0J.ra:..._ r"''}J '7'1..\~ll ri~.~-)\;·~?-~~ l:'..JI ~~:ıı J~=<.!.l -:,-_.ilı d:JJI
«Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı
ediyorsunuz ? Sizden bunu yapanın dünyada rezil ve rüsvay
olmaktan başka ne cezası olur. Kıyamet $!Ününde ise bu gibiler
azabın en şiddetlisine atılırlar. Allah, sizin yaptığınızdan gafil
değildir. Bunlar, adi hayatı ahiretle değişenlerdir. Binaenaleyh
onlardan azab hafifletilmiyecek, onlara yardım da olunınıyacak
tın buyurulmaktadır. Vakıa bu ayet-i kerimede doğrudan doğru
ruya hitab Beni İsraile'dir. Fakat usUlü fıkıf ilminde beyan olunduğu vecihle bizden önceki peygamberlerin şeriatı, bizim için de
şeriatdır. Yeter ki onların şeriatını bize Allah veya Rasulü hikaye
etmiş bulunsun ve elverir ki bizim hakkımızda delil olmıyacağı
nı bildirir red ve inkar gibi bir işaret de bulunmasın. Nitekim
ayet-i kerime de böyledir. Şu halde Beni İsrail'e olan bu hitab
aynen biz müslümanlara da hitabdır. Bu münasebetle bir daha
görülmüş oluyor ki, iman parçalanmaz bir bütündür. Kim ki bölünür der veya bölrneğe kalkışırsa, kendiliğinden daire-i İslam'dan
çıkmış olur.
Maalesef, marazı şifa gören bazı yazarlar, imanı değil, Avrupa
medeniyetini bölünmez bir bütün olarak vasıflandınr ve zaman
1

Bakare suresi, 85·86. iiyetleri.
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·zaman çeşitli yazılanyla bu
)koparırlar. Bilmezler veya

tezi kabul ettirmek ıçın yaygaralar
bilmek istemezler ki Avrupa medeni3eti pekala bölünür bir bütündür. Çünkü; eğer bölünmez olsaydı
·o medeniyetin en mühim cüz'ü olan dinini de almak icap ederdi.
~Halbuki Avrupa medeniyetini kabul eden müslüman milletler onJann dinlerini almamışlardır. Nitekim bizzat Avrupalılar da vaktiyle
, İslam medeniyetini alırken onun dinini almadıklan gibi, Avrupa
.medeniyetini payiaşırken birbirinin dinlerini almamışlardır. Şayet
<medeniyet parçalanmaz bir bütün olsaydı, bugün Avrupa'nın tek
,dinli bir medeniyeti olmak icabederdi. Ortada böyle bir şey ol,,madığına göre, Avrupa medeniyeti parçalanabiliyor ve parçalansmı_ş demektir.
Görülüyor ki parçalanamıyan bütür1, ancak ve ancak iman bütümüdür. İmanı Avrupalılar da kendi zaviyelerinden parçalanamaz bir
bütün sayarlar. Şimdi arzedeceğim bir vak'a bunu teyid etmektedir:
Bir kaç yıl önce günlük g·azetelerden birinde okumuş tum. Vakti hali yerinde bir Fransız, Noel gecesi çocuğuna çeşitli yılbaşı
~hediyeleri almış ve adetleri vecihle bunları gizlemiş. Ertesi sabah
·çocuk hediyeleri bularak her birine ayrı ayrı sevinmiş; bunları
·:kimin getirdiğini sormuş, babası fırsattan bilistifade oğluna dini
-terbiye esaslarını aşılama k için onu karşışma oturtmuş ve·: «Bu
hediyeleri geceleyin herkes uyurken Noel Baba getirmiş. Bunları
-o ancak terbiyeli çocuklara, dindar, çalışkan ve sözdinleyişli olanAara getirir. Binaenaleyh sen ne kadar terbiyeli, ahlaklı dindar ve
;-uslu olursan gelecek seneye o nisbette çok ve kıymetli hediyeler
·getirecek .... » demiş. Tabii ki bu sözler çocuğun ruhu üzerinde
fbir aşı tesiri İcra etmiş. Hikayeye bütün kalbiyle inanan ve he:yecanlar içinde kalan çocuk babasından duyduklarını bir fırsat
'bularak evin hizmetçisine bir bir anlatmış. fakat bakmış lci hiz.metçi kendisi gibi heyecanlanmıyor. Merakla sebebini sormuş. O
zaman hizmetçi çocuğa dönerek demiş ki: ~.Oğlum, bu işittikleri
-nin aslı yoktur. Dünyada Noel Baba adında bir adam yoktur. Bu
--:anlattığın her küçük çocuğa anlatılan bir efsanedir. Maşaallah
:sen artık epeyce büyüdür1, böyle masallara inanmak zamanın
·geçti, inanma. Bu hediyeleri sana baban aldı ve milll adetimize
-uyarak sakladı, ertesi sabah bunları sana buldurarak şu yalanilarta birlikte maletti ... »

...
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Buna fena halde canı sıkılan ve hakikaten inkisar-ı hayale·
çocuk hemen ağlamağa başlamış ve babasına koşmuş:::
«Baba mademki Noel Baba diye bir şey yokmuş, beni niçin aldat-tın?» diye hıçkıra hıçkıra çıkışmağa başlamış, Hayretler içinde
kalan Fransız, işin hakikatini ögrenince hizmetçiyi yanına çağırt-
mış ve daha şu anda evini terketmesini isteyerek demiş ki: «Ben
oğluma, hurafe de olsa, dinimi bildiğim şekilde bütünü ile aşıla-
mak isterim. Sen, ne hakla benim işime karışıyor; verdiğim telkini ve yaptığım aşıyı bozuyorsun. Hemen ~imdi hanemi terket-uğrayan

melisin.ı;

Şimdi tekrar kendi dinimizde inanılması lazım gelen şeylere·
dönelim. Evet her şeyden evvel Allah'ın varlığına, birliğine, sıfat-
Ianna iman etmek, fakat bununla birlikte peygamberlere, kitap-·
lara, meleklere, ahiret gününe, cennet, cehennem, cin, iblis, mucize
v. s. gibi hakikatierin varlığına inanmak da icabeder.
Vakıa

böyle görülmeyen şeylere kanmak ilim ve fen namına.
kimselere garip geliyor ve bu sebeple imandan..
istisna yapınağa kalkışıyorlar, amma meselenin üzerinde bir parçacık durulursa bunların haksızlığı hemen meydana çıkar. Mese-·
la.; tabiat ilmiyle meşgul olanlar bir hacim oksijen ile iki hacim.
hidrojenin (H 2 0) birleşmesinden su meydana geldiğini bilirler_
Fakat bu iki maddeden oksijen yakıcı, hidrojen de öldiirücüdür...
Şu halde nasıl oluyor da bu öldürücü maddelerin birleşmesinden .
her canlının menşei (1) olan su meydana geliyor. Bunun hikmeti, illeti nedir? diye sorarsanız, cevap veremezler. Keza
topraktan çeşitli nebatat, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, yemiş-·
ler, meydana geldiğini bilir ve itiraf ederler; fakat aynı
topraktan kimisi tatlı, kimisi acı çeşitli sebze ve meyvelerin, rengarenk çiçeklerin, muhtelif ağaçlarla hubuhatın nasıL
meydana geldiğini, mesela buğday danesinden neden baza11..
arpa çıkıvermediğini sorarsanız bilmezler. ~Benim müşahede vee
tecrübem bana bu kadar malumat vermiştir. Ötesini bilmem, ihtisasım dahilinde değildir ... >> şeklinde baştan savma bir cevapla
sizi savmak ister veya savarlar. Lakin bakınız böyleleri hakkındru.
Avrupa'nın insaflı feylesof ve tabiatçılan neler söylüyor:
konuşan

1

bazı

«Sudan her

işarettir.

diriyi

yarattıb

mealincieki Enbiya aliresinin 30. ayetine:·
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görülen «bir düşünce, asit fosforibenzer bir birleşimden başka bir şey değiltlir.
Zaten düşünce, dimağın terkibinde dahil bulunan fosfordan mey-dana gelmektedin cümlelerine sinidenen meşhur tabiat alimi
Camille Flamarion (Kamil Flamaryon) şu cevabı vermiş: «Bunu
size kim haber verdi ey fmuharrir beyler! Alem de zannedecek
ki bu bezeyanları size muallimleriniz öğretiyor. Halbuki hakikal
bunun hilafınadır. Zira bu iddialar ilmi görüşün karşısında heba~
en mensura olmaktan başka işe yaramaz. Şunu da ilave edeyimki ben iki şeyden hangisine daha fazla şaşacağımızı kestiremezoldum:
Paris'in

Tıp mecmuasında

ğİn birleşmesine

a)

Şu

acayip ilim mümessillerinden

sadır

olan cesarete mi?

b) Yoksa iddialarının ıayıflığına mı? Newton (Nivton) <'Bar.a·
öyle geliyor ki» derdi. Descartes (Dekart) de ~Bu faraziyeler babında bilminizin tenezzülünü istirham ederim\' diyordu. Bunlar ise
<<Biz isbat ederiz; biz inkar ederiz, şu mevcuddur, şu mevcud
değildir, ilim hükmetti, ilim kabul etti, ilim kabul etmedi .. » diyorlar. Halbuki söyledikleri şeyde ilmi burhandan bir gölge bile
yoktur. Flamarion (Filamaryon) sözlerine şunu da ilave etmiş
tir: (Sizler bu ağır yükü ilme nispet etmek tecasüründe bullınu~
yorsunuz. Valiahi beyler ilim sizi duysa-ki duyması lazımdır, çünkü
onun adamlarındansınız-sizin gururunuzia alay ederek gülerdi. Siz
~ilim isbat ediyor, ilim nefyediyor, ilim emrediyor, ilim nchyediyon diyorsunuz. Bununla da şu zavallı ilmin ağzına bu büyük
laflan siz sokuyor, onun kalbine kibir ve gurur sarsıntısını siz
koyuyorsunuz.»
Büyük müdakkik Thomas Cariyle (Tomas Karlayl) bu ölü vic-«Bunlar kclinatı ve onun,
çeşitli manzaralarını, sayısız seslerini, hareketlerini, yıldızlan, bulutları, çöllni, denizleri (tabiat) namını verdikleri birkaç harfden.
mürekkep bir isimde toplar ve kclinatın o yüce azametini öyle
haklr bir lafzın içine dürerler. Halbuki kclinatın kalbte ne muaz-zam bir güzelliği, bir mevkii vardır. Tek o güzelliği örten perdelerden kurtulabilse. Kclinatın zahirini ele alırsak, bundan, i'ilim olan:
bir şey bilir. Batınma gelince; bu cihet derin bir sırdır. Bu sırrın.
karşısında hiçbir alimin ilmi, kimyagerin tecrübesi fayda vermez.
Bu makamda insana yaraşan, ancak iz'an ve huşu içinde bulun~
danlı zavallılar hakkında şöyle demiştir:
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maktır. Burada cehil, ilimden daha faydalıdır. Bu kainat ilme ve
ilmin iddiasına rağmen acaibler acıbesi ve mu'cizeler mu'cizesi
olmakta devam ediyor ... )

Büyük İngiliz feylesofu Spencer (Sipenser): «Tabiat ilmini ckumaktan maksat, mektep talebelerinin bildiği şu dış görünüşü bilmek değildir. Ondan maksat, tabiat ilminin vasıl olduğu bu hudu,dun arkasındaki üstün, aci'p sırra vakıf olmamızdın> demiştir.
Yine İngiliz feylesoflarından büyük tabiat alimi Bacon da
şöyle diyor: tTabiat ilmini dudaklarıyla emen mülhid olur; boğaz
·dolusu içen ise onu Allah'a vardırır.»
Feylesoflardan biri: «Allah'ın varlığına delil olarak
görmek bana yeter demiştir.»

erkeğin

yanında kadını

Muhterem okuyucularımıza melel vereceğini bilmesem bu
babda bir nice Avrupa büyüklerinin sözlerini daha nakletmek
mümkindi. Usanç verir endişesiyle bu kadarla iktifa ediyorum.
Kaldı ki inanılması gereken şeyleri bize haber veren ve kitab-ı
kainatı okumamızı emreden Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim ise
Hz. Peygambere Allah tarafından indirilmiştir. O:ıda haşa yalan
yoktur. indirildiğ-i gün ne ise bugün de odur. Bize tevatür yoluyla nakledilmiştir. Milyonlarca müslümanın son derece mü.stesna
bir itina ile kalbinde, dilinde, mushafında yer etmiş ve nesilden
nesile emanet edile edile bize kadar gelmiş, bir harfi, hatta bir
harekesi dahi değişmemiştir. O, Hz. Peygamber devrinde, O'nun
huzuru risaletpenahiler!nde, O'nun emriyle yazılarak Hz. Ebubekir
·devrinde bir yere toplanmış, Hz. 03man (R. A.) devrinde nüshalan teksir edilerek etrafa dağ ı tılmış tır. Nitekim hala bazılan
.muhtelif dünya müzelerinde saklanmaktadır. Şu halde Allah'a
imanı olan bir kimsenin Kur'an'ın bütün haber verdiklerini kabul
.etmesi zaruridir. Çünkü Allahu zü'l-Celal, haşa yalan söylemez
ki, olmayan şeyleri bize var göstersin. Allah kehlmı olan Kur'an-ı Kerim'de bir tek hurafe dahi yoktur. Hem ahiret, cennet,
cehennem, cin ve meiek gibi sem'iyyat hangi delile istinaden inkar edilebilir. Bu ciheti biz de anlamak isteriz Eğer bunlar göTülmediği için inkar ediliyorsa, görmemek, mevcut olmamayı
icab etmez kaidesini münkire hatırlatırız. Zira nice görülmeyen
şeyler var ki onların mevcudiyetini ilm ve fen de, mü'min ve mün:kirler de kabul ediyor. Mesela : Akıl, ruh, elektrik gibi şeyler
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gözle görülemezler. Fakat bunların mevcudiyeti bugün söz götürmez bir hakikattır. Şu halde görernernek bahanesiyle inkar cihetine gitmek asla doğru olamaz. Muarızımızdan ba.~ka delil isteriz.
Şayet " bunlar garip şeylerdir; ondan dolayı aklım yatmıyor"
derse, o zaman da akl-ı selim sahibi olmadığına hükmederiz.
Çünkü muarızımız gözleri ile gördüğü dünyayı, yıldızları, güneşi
vesaireyi elbette ki inkar etmez. Bunlar ise, gözlerim izin bugünkü alışkanlığından sarf-ı nazar, bidayet-i bilkatlarında Thomas
Cariyle (Tomas Karlayl) ın dediği gibi birer garibe, birer mucizedir. Böyle düşünüldüğü takdirde peygamberlerin zaman zaman
gösterdikleri hissi mucizeleri inkara mahal kalmaz. Çünkü kainatı yoktan var eden kim ise, peygamberlerin elinde zuhur eden
mucizeleri yaratan da O'dur. Zaten XX. asrın felsefesi "Tabiat kanunları zarür! değildir" diyerek mucizenin is batına artık bir kapı açmıştır.
Akl-ı selim, dinen inanılması zarüri' olan şeyleri tasdik ve
kabulde kat'iyyen tereddüt etmez. Bilakis halk ve icad hususunda
cereyan etmiş bulunan tekabul düstür-ı İlahisine tevfikan bunları
arar ve bilfarz bularnazsa «hani nerede?» diye sorar bile. Şimdi bu
ciheti bit parçacık izah edelim :

Hak Teala Hazretleri muhalif veya muvafık her şeyi mukabiliyle yaratmıştır. Mesela maddeye mukabil manayı, harekete mukabil sükünu, geceye mukabil gündüzü, taata mukabil isyanı, hayata
mukabil ölümü ... yaratmış, ve her şeyde bu tekabül sünnetine riayet buyurmuştur. Şu halde akl-ı selim "hani bu fani cihanın mukabili, hani görünen mükellefin, yani insanın mukabili, hani ma'sum peygamberlerin mukalıili ... nerede?" diye sormaz mı? İşte
Hallak-ı alem Hazretleri bu sualin cevabını ezelde vermiş ve .ffıni
cihanın mukabilinde baki cihanı, ahiret alemini; gözle görünen
mükellef olan insanın mukabilinde, görünmeyen mükellefi, yani
tıpkı insan gibi yiyip içen, yaşayıp üreyen, nihayet ölüp giden
cinn'i yaratmıştır ; gözle görülen ma'sum kulları peygamberlerin
mukabilinde görünmeyen ma'sumları, yani melekleri halketmiş ve
bunları Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Bilhassa cinler hakkın
da Kur'an-ı Kerim'de "Cin Süresi" namı altında başlıbaşına bir
süre mevcuttur.
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"..t:..:- ll JW" (ı)
"Dilediğini yapandır"

buyurarak ins ve cinne kemal-i kudretini ve
ilan eden Kadir-i Mutlak Hazretlerinin ilahi kudreti karşısında hangi mani' tasavvur olunabilir ki (acaba Allah bu garip·
şeyleri de yaratabilir mi) şeklinde bir tereddüde mahal kalsın? Böyle
sebebsiz bir tereddüd, sahibini ancak imandan mahrum etmeğe yarar.
Vüs'atına hayalleriınİzin bile eremediği şu koca kainatı yaratmakla bir kanncayı yoktan var etmek arasında Kadir'i Mutlak Hazretlerine nisbetle hiçbir fark yoktur. Bunu ve mahlukatını yaratma usulünü Teala Hazretleri bize şu ayet-i kerimesiyle beyan
sorumsuzluğunu

huyurmaktadır.

"Allah'ın

adeti, bir şeyi yaratmak dilediği zaman, ona, ,,oh demekdir; o şey hemen oluverir" (2).
Bu ciheti

şair

de

şu

beytiyle ne güzel ifade

Hum-i vücud henüz ihtizaz

o

etmiştir

:

peymadır

gunneden ki gelir kaf ü nun

hitabından (3)

Bu böyle olduğu gibi, o muazzam varlığa balışettiği nizam ve
hareketi bir atom zerresinin içine de sıkıştırıvermiş olduğu, fennin
son keşfiyatıyla meydana çıkmış, hatta atomu ilk parçalayan
alimlerden biri fart-ı hayretinden "eğer Allah varsa, bu Allah,
son derece müthiş bir zekaya malik" demiştir.
Hülasa, bir file yeme, içme, teneffüs vesaire cihazlan halk
ve ihsan eden Allahu Azimuşşan, bir mikroba da aynı cihaziarı
yaratmıştır. Maddi,
manevi bütün harikalan hiçbir , güçlük
çekmeden yaratmağa kadir olduğuna göre, bizim görmediğimiz
daha nicelerini halk ve icada da k adirdir. Bu hal karşısında
bize düşen sadece haddimizi bilmektir.
ı..I_J_a•J \
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Buruc suresi. ayet Hi.
Ya-Sin silres i, ayet 82.
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