
KELAM KiTAPLARINDAKi İNANÇ 
KONULARI VE KULLANILAN ZAYlF 

HADISLER 

Ehl-i Sünnet'e bağlı inanç kitap
larında dikkatimizi çeken iki önemli 
husus vardır. Bunlardan biri inanç ki
taplarında yer alan bazı konular, diğeri 
zayıf ve uydurma hadislerin inanç ki
taplarında yer almasıdır. Kur'an in
sanların inançlarını düzeltmek, ina
nılması gerekli olan hususları göster
mek için bizlere gönderilmiş kutsal bir 
kitaptır. 

İnanç konularında en başta yer al
ması gereken husus Tevhld inancı ile 
bu inancın alternatifi olan şirktir. 
Tevhid inancına yer verildiği halde, 
Ehl-i Sünnet inanç kitaplarında şirk 
ve şirkin çeşitleri üzerinde detaylı bir 
şekilde durulmamış, insanların en 
büyük günahlardan biri olan şirkten 
sakınmaları için nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiği üzerinde yeterince bilgi veril
memiştir. Oysa Kur'an baştan sona in
sanları şirkten ve şirkin her çeşidinden 
sakındırmış olup bu konuda yüzlerce 
ayet vardır. inanç kitaplarında bu a
yetlerin yeterince işlendiğini göreme
mekteyiz. Oysa müslümanların her 
asırda· ve her dönemde şirke karşı son 
derece hassas ve uyanık bulunmaları 
gerekir. İnsanın insana ya da eşyaya 
tapmasına sebep olan husus şirkin teh
likesini en üst düzeyde kavrayama
maktır. Bugün İslam dünyasında 
yaygınlaşan şirke dair bazı 
hareketlerin temelinde müslüman
ların bu alanda gereken şekilde bil
inçlendirilmemesi yatmaktadır. Nere
de ise insanlar insanlara tapacak, hat
ta tapmanın gerekleri yerine getirildiği 
halde bunun sadece ismi kalmakta, 
ismi söylenmemektedir. inanç kitap-
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larında şirkle ilgili konulardan çok, 
kökü tarihte kalmış bazı tartışmaların 
yer almasının bunda etkisi büyük olsa 
gerektir. Konunun bu açıdan geniş çap
lı araştırmalarla ortaya konmasında 
yarar görmekteyiz. 

İnanç kitaplarında_yer aldığı halde, 
Kur'ani açıdan büyük bir önemi 
taşımayan ve bizim dikkatimizi çeken 
bazı konuları aşağıda kaydetmek isti
yoruz: 

1-Kıble ehlinden fasık ya da takvii 
olan herkesin arkasında namazı 
kılarız, bunlardan ölenlerin cenaze 
namazlarını kılarız. 

2-Devlet başkanlarına ve yöneti
cilerimize, zalim de olsalar karşı 
çıkmayı caiz görmeyiz, onların aley
hine çağrıda bulunmayız. Kötülüğü 
emretmedikleri müddetçe elimizi on
larm ta'at çizgisinden dışarı çıkar
mayız, onlara ita'ati farz olan Allah'a 
ita'at kabul ederiz. Onların düzelmesi 
ve afiyetle olması için dua ederiz. 

3-Adalet ve emanet sahibi kimse
leri severiz, zalim ve hıyanet sahibi 
kimselere buğzederiz. 

4-Seferde ve hazarda mestle:ı; üze
rine meshetmeyi caiz görürüz. 

5-Hacc ve cihad müslüman devlet 
adamları ile beraber, ister fasık olsun, 
ister takvii olsun müslüman devlet a
damları eşliğinde kıyamete kadar 
sürecektir. kötülükle ananlar yoldan 
çıkmıştır. (Akidetü't-Tahaviyye) 

7-Bir selamda üç rekat vi tir namazı 
kılmak haktır. 

S-Durgun olan az miktardaki su
dan abdest almanın caiz olmadığına 
inanmak haktır. 
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9-Mestleri çıkardıktan sonra iki 
ayağı su ile abdestte yıkamak haktır. 

10-Abdesti yenilemenin hak oldu
ğuna inanmak gerekir. 

11-imfuıın artmaz-eksilmez, oldu
ğuna inanmak haktır. 

12-Ebu Bekir ile Ömer'in bir za
manlar kiliseye gidip de orada asla pu
ta tapmadıklarına inanmak haktır. 
(Kitabu's-Sevadi'l-A'zam'dan) 

13-Aşere-i Mübeşşere'nin cennet
lik olduğuna şıiliidlik ederiz. 

14-Hurma suyunun haram 
olduğunu kabul etmeyiz. (Akaidu'n
Nesefi ve Fıkhul-Ekber'den) 

15-Eınr-i bil-ma'rılf eınredilen şeye 
tabidir. Eğer emredilen şey vacib ise 
emri bi'l-ma'rüf yapmak vacib, eğer 
mendub ise mendubdur. Emr-i bi'l
ma'rufun şartı, fitneye sebep olma
mak, kabili edilir olduğunu sanmaktır. 
(Akaid-i Adudiyye) · 

16-Peygamberlerden sonra insan
ların en fazlletlisi Ebu Bekir, ondan 
sonra Ömer, ondan sonra Osman, on
dan sonra Ali' dir. 

1 7-Ramazan gecelerinde Teravilı 
namazı kılmak sünnettir. 

18-Hz. Peygamber'in ana-babası 
Cıiliiliyye durumu üzerinde ölmüşler
dir. 

19-Kasım, Tahir ve İbrahim Hz. 
Peygamber'in oğulları, Fatıma, Zey
neb, Rukiyye ve Ümm-ü Gülsüm Hz. 
Peygamber'in kızları idiler. (Fıkhu'l
Ekber'den) 

. 20-Hz. Peygamber'in hanımları 
Hz. Hatice, Hz. Sevde, Hz. Aişe, Hz. 
Hafsa Hz. Ümm-ü Seleme, Hz. Ümm-ü 
Habibe, Zeyneb Binti Cah.ş, Zeyneb 
Binti Huzeyıııe, Hz. Meyıııüne, Hz. 
Cüveyriye, Hz. Safiyye'dir. (el-Fıkhu'l
Ekber, Aliyyü'l-Karl şerlıinden) 

Bu maddeleri sırasıyla ele alıp in
celeyelim. ((Fasık ya da takva sahibi 
herkesi'!} arkasında namaz kılanz, cen
aze namazlarını da kılarız" Bu mad
dede yer alan konu herşeyden önce 
fıkıh kitaplarını ilgilendirmektedir. 
Dolayısıyla fıkıh kitaplarında yer al
ması gerekir. Ayrıca Fıkıh kitap
larında imamlık yapacak kişinin 
cema'atin en takva kişisi olması gerek
tiği yapılan sıralamalardan anla
şılmaktadır. Yani bu madde fıkıh ki
taplarında yer alan bilgi ile çelişmek
tedir. Olsa olsa bu madde, zalim olan 
devlet adamlarının arkasında Cuma ve 
Bayram namazlarını kılmak isteme
yen mü'minlerin direncini kırmaya 
yarar. Çünkü İslami ölçülerde hiç bir 
mü'min, fasık bir imaının arkasında 
namaz kılmaya zorlanamaz. Olsa olsa 
hiçbir imaının bulunmadığı yerde en 
bilgili fakat fasık olan bazı kimselerin 
arkasında namaz kılmak için istisnat 
bir hüküm niteliği taşıyabilir. İstisnru 
bir durum bir inanc esası yapılamaz. 
Ayrıca Kur' an insanları fas ık kimse
lerin arkasında namaz kılacak bir 
inanca sıiliib kılmak için gönderilmiş 
değildir. Bilakis takvayı emreder ve 
takva silibi insanlar arkasında namaz 
kılınayı emretmek ancak Kur'an 
inancına uygun olabilir. Bu madde 
kana'atimizce siyaset adamlarının 
inançlar üzerindeki etkisini göster
mektedir. Bu maddenin inanç haline 
getirilmesi ile zalim devlet adamlarına 
karşı mü'minlerin direnci kırılmış 
oldu. Tek faydası budur. 

İkinci maddede daha açık bir şekil
de görüldüğü üzere, mü'minlere zalim 
olan devlet adamlarına karşı çıkma
maları, oıılar aleyhinde çağrıda bulun
mamaları, oıılara daima ita'at etme-
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leri, devlet adamlarına duacı olmaları, 
onlar lehine çağrıda bulunmaları 
düşüncesi bir inanç haline getirilmek 
istenmektedir. Ehl-i Sünnet toplumu
nun neden pasifbir toplum olduğunun 
cevabı bu maddede yatmaktadır. Akl-ı 
Selim ile ve Kur'ani bir bakış ile 
baktığımız zaman bu maddede yer alan 
hususun inançlanmızla uzaktan ve 
yakından bir ilgisinin bulunmadığını 
görürüz. 

üçüncü maddede adalet sahibi 
kimseleri sevmek, hıyanet sahiplerine 
buğzetmek tavsiye edilmekte, böyle
lerini hıyanetinden döndürmek, hain
leri ortadan kaldırmaktan bahsedilme
mektedir. Tehlike bu şekilde önlenmiş 
oluyor. 

Dördüncü maddede mestler üze
rine meshetmenin caiz görülmesi bir 
inanç haline getirilmek istenmiştir. 
Oysa mestler üzerine mesh etmek fürü' 
konusu olup fıkıh kitaplarında yer al
ması gerekir. Bu maddenin inanç ki
taplannda yer almasının sebebi ka
na'atimize göre, çıplak olarak ayakları 
üzerine mesheden Şi'tlere karşı alter
natif bir düşünce oluşturmak ve bu 
düşünceyi inanç haline getirmeye 
çalışmaktır. Bunun inançlahiçbir ilgisi 
yoktur. 

Hatta İmam-ı A'zam'ın menkibe 
kitaplarında, mestler üzerine meshet
meyi caiz görmenin Ehl-i Sünnet 
alametlerinden olduğu yazılıdır. 

Beşinci maddede hacc ve elliadın 
müslüman devlet adamları yöneti
minde Kıyamete kadar süreceği ifade 
ediliyor. N eden devlet adamları eş
liğinde? Çünkü cihad kapsamlı bir te
rim olup eğer düşmana karşı cephede 
savaşmak dışındaki anlamları ile 
alınırsa, o takdirde zalim devlet adam-

!arına karşı çıkmayı da içerecektir. Bu 
durum ise devlet yöneticilerinin işine 
gelmemektedir. Dolayısıyla sadece 
devlet yöneticileri eşliğindeki elliad
dan bahsedilmekte ve elliadın ister 
zalim olsun, ister takva sahibi olsun, 
devlet adamları eşliğinde yapılması bir 
inanç haline getirilmek istenmiştir. 
Ehl-i Sünnet dünyasının neden cihad 
konularında pasif kaldığının cevabını 
burada aramak gerek.ii-. 

Altıncı maddede, seleften fıkıh ve 
nazar ehli olan alimierin hayırla 
anılması gerektiği, onları kötülükle 
ananların yoldan çıkan sapık kimseler 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu konu 
alılak kitaplannın, talim-terbiye ki
taplarının konusudur. Dolayısıyla 

eğitim-öğretim kitaplarında yer alması 
gerekirdi. Bunun inanç kitaplarına 
sokulması da Hariciler ile Şi'tlere karşı 
olumsuz bir tutumun eseridir. 

Yedinci maddede bir tek selam ile 
üç rekat vitir namazı kılmanın hak 
olduğu bir inanç maddesi olarak inanç 
kitaplarında yer almıştır. Oysa Vi tir 
namazı inanç konusu olmayıp ibadet
leri ilgilendirir. Bunun fıkıh kita
plarında işlenmesi gerekir. Nitekim 
işlenmiştir de ... Ancak, Vi tir namazı 
Hanefiler dışındaki mezhebiere göre 
tek rekat olup tek selam ile kılınmak
tadır. Bunu inanç halin~ getirmek 
Hanefi Mezhebinin füru'daki bir 
görüşünün ümmete kesin çizgileri ile 
kabul ettirilmesini hedeflemiş olsa 
gerektir. 

Sekizinci maddede, az miktarda 
ve durgun olan sudan abdest almanın 
caiz olmadığının hak olduğuna inan
mak gerektiği ifade edilmiştir. Oysa 
bu mes'ele de fıkıh kitaplannda yer 
alan bir konu olup bir inanç haline 
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getirilmemesi gerekirdi. Çünkü fıkhın 
füru' mes'elelerinde birbirine ters bir 
çok görüş yer almaktadır. Bunun tam 
tersini müdafaa edenler de bulunabi
lir. 

Dokuzuncu maddede abdestte mes
tleri çıkardıktan sonra iki ayağı su ile 
yıkamanın hak oluşundan bahsediliy
or. Oysa bu mes'ele inançlarımızia il
gili olmayıp yine fürü' ile ilgilidir, fıkıh 
kitaplarında yer almıştır. Burada yer 
almasının hedefi, kana'atimizce Şi'i
lerin alarnet-i farikalarından biri olan 
ayaklar üzerine çıplak olarak meshet
melerine karşılık, Ehl-i Sünnete men
sub dünya nezdinde, ancak mestleri 
çıkardıktan sonra ayakların yıkan
ması gerektiğini kemikleşmiş bir amel 
durumuna getirmek, Şi'llerden farket
tirrnek olsa gerekir. 

Onuncu maddede, abdesti yenile
menin, yılni bozulduktan sonra abdesti 
yenilemenin önemini vurgulamak üze
re bu mes'ele bir inanç durumuna geti
rilmiştir. Oysa bu ve benzeri mes'eleler 
fıkıh kitaplarında yer almıştır. inançla 
bir ilgisi yoktur. 

On birinci maddede, ımanın artıp 
eksilme kabul etmediği inanç esası 
olarak yer almıştır. Fakat ımanın artıp 
eksilmesi mü'minlerin günlük hayat
larını ilgilendiren bir husus değildir. 
Bir tartışmanın inanç kitaplarına 
yansımasıdır. Hatta Kur'an imanın 
artacağını ifade etmektedir.1 

On ikinci maddede Hz. Ebu Bekir 
ile Hz. Ömer'in bir zamanlar kiliseye 
gittikleri ve asla puta tapmadıkları bir 
inanç esası gibi kitaplarda yer almıştır. 
Oysa bu konunun Siyer ve İslam Tılrihi 
kitaplarında yer alması gerekir. Bu ko
nunun inanç kitaplarında yer alması, 

1.bkz. el-Enfıll, 8/2; et-Tevbe, 9/123,124 

bu iki Sahabe büyüğünü kendilerine 
yöneltilen ithamlardan kurtarmak için 
daha etkili bir yol izlemeyi hedeflemiş 
olabilir. Oysa Kur'an bu iki Sahabenin 
kiliseye gittiklerini fakat puta tap
madıklarını reddetmek için gönder
ilmemiştir. Bunun inanç esaslarımızia 
herhangi bir ilgisi yoktur. 

On üçüncü maddede cennetle müj
delenen on Salıahmin durumu müslü
manların inanması gereken bir esas 
gibi kabUl edilmiştir. Oysa bu mes'ele 
de hadis kitaplarında yer almış bir 
mes'ele olup inanç kitaplarını ilgi
lendirmemektedir. 

On dördüncü maddede hurma 
suyunun helal olduğunu kahul ettir
ıneyi hedefiernekte ve bu konuyu bir 
inanç hilline getirme temayülü göster
mektedir. Oysa bu bir amel konusu 
olup inanılması gereken bir esas değil
dir. İlk dönemlerde alimler arasında 
hurma suyunun keskin olduğu zaman 
haram mı hela.I mi olduğu tartışmasını 
dile getiren bir husustur. 

On beşinci maddede fitneye sebep 
olmayacak şekilde; ancak emr-i bi'l
ma'rüf yapılabileceği vurgulanmak
tadır. Oysa bu, .nasslara aykırıdır. 
iyiliği emretmek ve kötülüklerden 
sakındırmak hiç bir zaman fitneye se
bep olmaz. Olsa da bu durum iyiliği 
emretinekten vazgeçmeyi - gerek
tirmez. Bu madde de yöneticilerin 
toplumu belli istikametlere yön
lendirmesini hedeflemektedir. Bu bir 
saptırmadır. Asla bir inanç esası ola
maz. 

On altıncı maddede peygamberler
den sonra insanların en fazlletli kişile
rinin Ebu Bekir ile Ömer'in olduğu kay
dedilmektedir. Buikizatın üstünlüğü 
müslümanların inançlarını ilgilendir-
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memektedir. Bu konu Siyer kitapla
nnın konusudur; inanç kitaplannda 
yer alması, onları kötüleyenlere karşı 
bir güç oluşturmayı hedeflemektedir. 

On yedinci maddede Ramazan 
gecelerinde bilinen şekilde teravih 
namazı kılmanın sünnet olduğuna 
inanmak gerektiği ifade edilmiştir. 
Oysa Teravih namazı sünnet bir 
namaz olup inancı değil, arneli ilgi
lendiriyor. Bu konunun inanç kita
plarına alınmasının sebebi, Teravih 
namazını, Ehl-i Sünnet dünyasında 
kılındığı gibi kabül etmeyen Şi'llere 
karŞı bir reddiyye niteliği taşımak
tadır. 

On sekizinci maddede Hz. Peyg
amber'in ana-babasının Cahiliyye 
inancı üzerine ölmüş olmaları ifade 
edilmiştir. Oysa bu durum da müslü
manların inançlarını ilgilendiren bir 
mes'ele olmayıp yine Siyer kitaplannı 
ilgilendirmektedir. Kur'an Hz. Pey
gamber'in ana-babası ahiretteki duru
munu müslümanlara öğretmek için 
gönderilmemiş, böyle bir inanç esası 
getirmemiştir. 

On dokuzuncu maddede Hz. Pey
gamber'in çocuklarından bahsedil
mekte ve bunların varlığına inanmak 
sanki bir inanç esası gibi takdim 
edilmektedir. Yine bu mes'ele de Siyer 
ve İslam Tarihi kitaplarının konusu
dur. Kur'an Hz. Peygamber'in çocuk
larının sayısını müslümanlara ezber
lettirmek için gönderilmemiş, bunu bi~ 
ze bir inanç esası olarak gösterme
miştir. 

Yirminci maddede yine Hz. Pey
gamber'in hanımlarının isimleri ve 
sayılan zikredilmektedir. Oysa bu 
mes'ele yine Siyer ve İslam Tarihinin 
konusudur. Müslümanların inanması 

gereken bir husus değildir. 
Yukarıda da görüldüğü üzere, 

inanç kitaplanmız, en önemli Kur'ani 
konulan değil de günlük hayatımızda 
pratik bazı mes'eleleri, ihtilaflı 

mes'eleleri dile getirmekte, bazı mes'
eleleri de hedefinden saptırmakta ve 
müslümanlan inanç bakımından pasif
leştirmektedir. Kana'atimizce inanç ki
taplan Kur'an ve mütevatir hadislerin 
ışığında yeniden gözdEm geçirilmeli ve 
inanç kitaplan müslümanlara günlük 
hayatta bir dinamizm kazandırma
lıdır. Buna şiddetle ihtiyaç vardır. 

Hadisler açısından inanç kitap
larına baktığımız zaman, durumun da
ha da vahim olduğunu görmekteyiz. 
Temelde inanç konusu olan bir mes'ele
nin hükmünün kesin hüküm ifade 
eden nasslarla sabit olması gerekir. 
Ancak, sonradan gelenler mevcut 
uygulamayı kurtarmak için inanç ko
nusunda mütevatir olmayan ahad 
hadislerle de emel edilebileceğini sa
vunmuşlardır. Oysa aha d hadisler 
bütün alimierin ittifakı ile zan ifade 
eder. İnançta ise kesinlik olması 
gerekir. Hükmü kesin olmayan bir 
hadis ile herhangi bir inanç konusu 
ortaya konamaz, konmamalıdır. Biz 
uygulamada sahih hadislerle inanç
Iara dayanak gösterilmesini bir tarafa 
bırakıyoruz ve zayıf ve uydurma 
hadislerin de inanç kitaplannda delil 
olarak ileri sürüldüğünü görüyoruz. 
Aşağıda bunlardan bazı örnekler vere
rek konuya devam etmek istiyoruz: 

1-"İsrfdloğulları yetmiş iki gruba 
ayrılmıştır. Benim ümmetim de yetmiş 
üç fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında, 
bunların hepsi cehennemliktir." Saha
be: "Bu grup kimdir ya Rasulallah?" 
diye sorunca da: "Ben ve Ashabımın 
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üzerinde bulunduğu yoldan yürüyen
lerdir." cevabını verdi. "2 

İbn Mace'deki rivayette ise hadisin 
son cümlesi "Onlar cemaattir." 
tarzında geçiyor. 3 

Ez-Zevaid adlı kitapta, bu hadisin 
ravileri arasında bulunan Avfb. Malik 
hakkında "Onun için çok söz söylen
miştir" denilmiştir. Yine aynı hadisin 
ravileri arasında bulunan Ab bad b. Yu
sufhakkında İbn Mace'den başkası on
dan hadis tahtic etmemiştir, denilmek
tedir. İbn Mace ondan bu hadisten baş
kasını rivayet etmemiştir.4 Ebu Da
VU.d ise bu hadis için "Hasen garlb" 
demiştir. Hadis zayıftır. Ancak Mua
viye'den rivayet edilen benzeri bir ha
dis ile takviye edilmiştir.5 

Yukarıdaki hadisin Muaviye'den 
rivayet edilen başka bir hadis ile 
takviye edilmesi bu hadisi kurtarmaz. 
Bu hadis ümmetin parçalanmasını ma
zur göstermeye yönelik bir metin ola
rak göze çarpmaktadır. Çünkü Mua
viye döneminde büyük kargaşa ve ayrı
lıklar meydana gelmişti. Bu birliği sağ
lamaya yönelik bir manzara arzetmek
tedir. Özellikle cemaat tabiri dikka
timizi çekmektedir. Bu tabir siyasi bir 
tabir olarak dikkat çekicidir. O günkü 
kargaşanın önlenmesi için insanları 
belli bir cemaat içinde birleştirmek ko
nusunda çaba harcanması tabüdir. Ni
tekim MuaViye cemaat çağrısına önem 
vermiştir. Çünkü siyasi birlik teh
lik~de idi. Eğer ümmetin parçalanması 
için bir çare aranıyor idiyse, bunun 

. cemaat etrafında birleşme yerine 
Kur'an ve Sünnet etrafında birleşmeye 
yönelik olması gerekirdi. Çünkü Hz. 

2.Tirmizi, 2643. 
3.İbn Mace, 2/1322. 
4.İbn Mace, 2/1322. 
5.Begavi, Şerhu's-Sünne, 11213. 

Peygamber ümmetinin birliğini sağla
mak için sürekli olarak ümmeti Kur'an 
ve Sünnet etrafında birleşmeye çağır
mıştı. Neden Kur'an ve Sünnet et
rafında değil de cemaat etrafında bir
leşrnekten bahsediliyor? 

Bunun yanında hadisin zayıf ol
ması, ümmetin birliği gibi en önemli 
konuda deltl kabul edilemeyeceğini 
gösteriyor. inanç konularında ahad 
hadislerle bile amel edilmediğine göre, 
zayıf hadisle nasıl amel edilebilir ki? 
Özellikle Ümmetin parçalanmış duru
munu adeta hikaye eden ve olaya göre 
söylenmiş intibaını veren zayıf bir 
hadis ile nasıl amel edilir ki? Hz. Pey
gamber ümmetinin moralini bozmak 
için değil, onu güçlendirmek için çaba 
harcamıştır. Oysa hadis tefrikayı ka
bullenme ve onu bir kader gibi görmeyi 
hedeflemektedir. On dört asırdan beri 
tefrikaya inanan, onu meşru kabul 
eden ve bir türlü toparlanıp kendine 
gelerneyen İslam dünyasının durumu 
bu düşüncemize delil teşkil etmekte
dir. Bu hadis mevcut ayrılıklara karşı 
sadece Ehl-i Sünnet ve'l-Cema'at 
düşüncesinde olanların, bu cemaate 
katılanların kurtulacağı tezini ortaya 
atmakta, dolayısıyla saltanat rejimi ile 
özdeşleşmiş bir cemaatçilik anlayışı 
meydana getirmektedir. Bu hadisin 
uydurulması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu hadis olaya göre uydurulmuş in
tibaını veriyor. Yani mevcut gruplar 
içinde Ehl-i Sünnet ve'l-cema'at 
grubunu müdMaa etmek ve siyasi güç 
kazanmak için söylenmiş olabilir. Üm
metin en önemli mes'elesi olan birlik 
ve beraberlik konusunda zayıf bir 
hadis ile amel edilerneyeceği aşikardır. 

Hadiste özellikle fasıklar müdMaa 
edilmekte, onlar kurtarılmaya çalışıl-
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maktadır. Oysa Kur'an mü'minlere 
takvayı tavsiye etmekte, takva sab.ibi 
insanlarla beraber olmak tavsiye 
edilmekte, Allah'ın takva sab.ipleri ile 
beraber olduğu sık sık ifade edilmekte
dir. Nasıl olur da fasıkiarın arkasında 
namaz kılmak emredilir? Hz. Peygam
ber'in böyle bir emri vermesi düşünüle
mez. Özellikle üçüncü cümlesinde ci
had rılhu söndürülmek ve sınırlan
dırılmak istenmekte, fasık da olsa 
takva sab.ibi de olsa, devlet yöneticileri 
ile düşmana karşı savaşılması emre
dilmektedir. Bu anlayış ile yetişen bir 
mü'minler topluluğunun elliadın diğer 
geniş anlamları çerçevesinde devlet a
damlarının zulüm ve hatalarma karşı 
cihad etmeleri nasıl düşünülebilir ki? 

Feyzu'l-Kadir'de bu hadis için şu 
bilgiler verilmektedir: "Hadis hak
kında sükı1t edilmiş, dolayısıyla sağ
lam olduğu intibaı verilmiştir. Oysa 
hadis sağlam değildir. Zehebi, el
Mühezzeb adlı kitabında, hadiste ke
siklik bulunduğunu söylemiştir. İbn 
Hacer de hadisin munkatı' olduğuna 
kesin olarak hükmetmiş ve bu hadisin 
İbn Hibban'da başka bir yoldan "ez
Zu'afa"da Abdullah b. Muhammed b. 
Yahya b. Urve'den, Hişam'dan Ebu Sa
lih'ten rivayet edildiği kaydedilmiştir. 
Abdullah ise hadisi terkedilmiş bir 
ravidir. Darekutni ve diğerleri de hadi
si, her biri cidden zayıf olan yollardan 
rivayet etmişlerdir. Ukayli bu hadis 
için sabit olmuş bir isnad bulun
madığını söylemiştir. Hadisi Beyhaki 
de rivayet etmiş olup yapılan riva
yetlerin hepsi son derece zayıftır. 
Hakim de "Bu hadis münker bir 
hadZstir" demiştir.6 

Hadis mütehassıslarının ver-

6.Münil.vi, Feyzu'l-KB.dir, 4/201. 

dikleri bilgilerden de anlaşılıyor ki, bu 
hadis son derece zayıf olup inanç gibi 
önemli ve kesin bilgi isteyen konularda 
delil değeri yoktur. Hadis ancak, 
halkın yöneticilere karşı direncini 
kırmakta, tefrikayı bir kader olarak 
göstermekte, yöneticilerle beraber bir 
cemaat etrafında birleşmeyi hedefle
mektedir. 

3-"Hilafet ümmetimde otuz senedir. 
Ondan sonra saltanat ·olacaktır." 

Hadis hasen olup onu Sa'id b. Cem
han'dan sadece bir kimse rivayet et

. tir 7 
mış . 

Elbani, el-EhadZsu's-Sahthe'sinde 
bu hadis hakkında aşağıdaki bilgileri 
vermektedir: 

Sa'id b. Cemhan bu hadise ilave 
yapmıştır. Bu ilavesiyle hadisi rivayet 
etme konusunda; sadece Haşrec b. 
Nebate, Sa'id b. Cemhan'dan rivayet 
etmiştir. Bu rivayet zayıftır. Çünkü 
Haşrec zayıf bir ra vi dir. Zehebi 
Haşrec'i ez-Zu~afa'sında zikretmiştir. 
Nesai, Haşrec'in kuvvetli bir ravi ol
madığını söylemiştir. Hafız et
TakrZb'inde "Doğru bir ravidir, fakat 
yanılır" demiştir. Elbam hadis hakkın-

. daki kana'atini açıklarken şöyle diyor, 
"Ben derim ki; hadisin aslı sabittir." 
Tirmizi de hadis hakkında şu bilgiyi 
veriyor, "Bu hadis hasendir. Onu sa
dece bir kişi Sa 'id b. Cemhan'dan riva
yet etmiş olup hadisi sadece Sa'id b. 
Cemhan yoluyla tanımaktayız. de
miştir. İbn-i Ebi Asıı:tt hadis hakkında 
şu bilgiyi veriyor: "Hadis nakil yönün
den sabittir. Sa'id b. Cemhan'dan 
Hammad b. Seleme, Avvam b. Havşeb 
ve Haşrec rivayet etmişlerdir." Elbam 
diyor ki, "Ben derim ki hadisi hadis 
imamlarından bir topluluk güvenilir 

7. Tirmizi, 4/503. 
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kabul etmişlerdir. Ahmed, İbn Ma'in 
ve Ebu Davı1d bunlardandır. Hafız et
Takrfb'inde "Ben derim ki; Sa'id'in 
hadisini adı geçenler takviye etmişler
dir. Hakim bunlardandır. Burada 
hadisin isnadını sahlh kabul etmiştir. 
Nitekim başka bir hadiste de bunun 
hadisini sahlh kabul etmiştir.(3/506) 
Ahmed o hadisi, hadise yaklaştır
mıştır. Zehebi de ona uygun görüş be
lirtmiştir. Hafız buna benzer bir 
tashlhe el-Fethinde(l3/182) işaret et
miştir ve ona uygun olarak ''İbn Hibban 
ve diğerleri de bu hadisi sahlh kabili 
etmiştir" demiştir. İbn Cerir et-Taberi 
de Cüz'ünde i'tikad bahsinde (S. 7) 
bunu delil kabul etmiştir. Şey

hu'l-İslam İbn Teymiyye deKaide isim
li kitabında bu hadisi sahlh kabili et
miştir. Bu kitap Zahiriyye kütüphane
sinde kendi el yazısı ile müsvedde 
halinde korunmuştur (K. 2/84). İbn 
Teymiyye'nin hadis hakkındaki kana'
ati geniş bir açıklama tarzında geçi-

s yor. 
Daha sonra Elbam bu hadisin iki 

şamdini zikrediyor. Yer darlığı sebebi 
ile bu hadisleri burada zikretmek iste
miyoruz. Dileyenler adı geçen kaynağa 
müracaat edebilirler. Daha sonra El
hani tarihçi İbn Haldün'un mezkur 
hadisi zayıf kabili ettiğini ve hadis 
hakkında şu mütalaayı serdettiğini 
zikrederek şöyle devam ediyor: 

"İbn Haldün demiştir ki: ''Muaviye 
devletini ve tarihini hallleler devletine 
ve tarihine ilhak etmemiz yakışır. 
Çünkü Muaviye fazilet, adalet ve 
Sahabilikte halifeleri takib etmekte
dir. Bu konuda rivayet olunan "Hilafet 
otuz yıldır" hadisine bakılınaz. Çünkü 
o hadis sahlh değildir. Gerçek şu ki, 

S.Elbil.ni, el-Ehadisü's-Sahiha, l1744. 

Muaviye halifeler topluluğu içinde
dir ... " Bu konuda İbn Haldün'a allame 
İbn Arabi de uyarak şöyle diyor, "Bu 
hadis sahlh değildir."9 

Elbam daha sonra bu hadisi çağdaş 
Muhibbu'd-Din el-Hatib'in bazı illet
lere dayalı olarak zayıf kabili ettiğini 
zikrettikten sonra bunlara gerekli 
cevabı veriyor.10 

Elbaru zayıf alınakla nitelendirilen 
ve kendisinin de ravllerinden olan 
Sa'id b. Cemhan'ın zayıfbir ravi oldu
ğunu kabili etmesine karşılık, rivayet 
ettiği hadisin aslının sabit olduğunu 
müdMaa ediyor, bu hadise başkaca 
şahidier getirmeye çalışıyor. Ancak, bu 
hadis başka hadislerle ve rivayet yol
ları ile takviye edilse de İslam üro
ınetinin en önemli mes'elesi olan 
yönetim konusunda delil kabul edile
mez. Çünkü inanç konusunda kesin 
delil gerektiği gibi, ümmetin siyaseti 
ile ilgili konularda da kesin dellllerin 
bulunması gerekir. Hadis bu şekliyle 
kabul edildiği takdirde, Kur'an nass
larına aykırı düşüyor. Çünkü Kur'an 
hilafet otuz sene olarak kabili edilirse, 
kıyamete kadar bu ümmetin yönetim 
şekli hakkında kafa yarmaması gere
kir. Çünkü nasıl olsa yüce Peygam
berimiz hilafetin otuz yıl süreceğini 
açıklamıştır. Bu açıklamadan sonra 
herhangi bir çaba harcamak;nassı zor
lamakol ur. 

Ayrıca, Hz. Peygamber döneminde 
hilafet terimi yoktu, hilafet diye bir 
mes'ele de yoktu. İmare konusu gün
demde olabilirdi. Çünkü Hz. peygam
ber hayatı boyunca çeşitli bölgelere 
emirler göndernıişti. Fakat hilafet diye 

9.el-Avasım Mine'l-Kavasım. 
lO.bkz. Elbani, el-Ehadisu's-Sahiha, ]}742-

749. 
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bir konu yoktu. Bu hadis hilafet ve 
saltanat tartışmalarından sonra olaya 
tıpatıp uyar tarzda karşımıza çıkmak
tadır. Bu bakımlardan yukarıdaki 
hadisi inanç konusunda özellikle üm
metin en önemli mes'elelerinden biri 
olan yönetim konusunda delil olarak 
ileri sürmek önemli sakıncalar doğu
rabilir. Bu konuda mantıki açıdan İbn 
Arabi ile İbn Haldün'un görüşlerine 
katılıyor, yukarıdaki hadisin sahih ol
madığına inanıyoruz. Yukarıda zikre
dilen örnekleri çağaltmak mümkün
dür. Bir fikir vermesi bakımından biz 
bu kadarı ile yetiniyoruz. 

GÖrüldüğü üzere, gerek kapsadığı 
konular bakımından, gerekse daya
nılan deliller bakımından mevcut 
inanç kitaplarının yeniden gözden 
geçirilmesi ve Kur'ani bir çerçevede 
çağın ihtiyaçlarına cevap veren inanç 
esaslarının ortaya konması gerekir. 
Siyasi yapının İslam inanç kitaplarını, 
dolayısıyla tarih boyunca büyük kitle
leri etkilediğini, pasifize ettiğini gör
mekteyiz. 

O halde çare nedir? Çare Kur'an 
ve mütevatir Sünnet ışığında inanç es
aslarının yeniden gözden geçirilmesi, 
böylece sonradan ortaya konan bazı 
mes'elelerin ve fazlalıkların tasfiye 
edilmesi gerekir. Müslümanlar yaşa
dıkları çağın şartlarına göre mufunelat 
konularında olduğu gibi, inançta da 
kendilerini yenilemesini ve olaylara 
göre mes'eleleri değiştirmesini bilme
lidirler. Bundan on beş asır önce 
yaşamış toplumların kendi çağlarının 
sorunlarını, mes'elelerini bugün aynen 
tartışmasız kabili edip okumak, okut
mak ve insanlara anlatmak çıkar yol 
değildir. Çıkar yol inanç konularında 
da Kur'ani bir metod izleyip sorun-

larımızı Kur'an ve akıl ışığında çöz
meye çalışmaktır. 

İNANÇLARlN ARlNDIRILMASI 
İnanç, hayatın temelidir. Özellikle 

İslami hayatta temel unsür imandır. 
Bir mü'minin arneli ne kadar iyi olursa 
olsun, inancı sağlam esaslara dayalı 
değilse, yaptığı bu an.ıellerin, Allah 
katında bir değeri yoktur. Bu ba
kımdan imanın müslüman hayatında
ki değeri çok büyüktür. Amelsiz cen
nete gitmek mümkün olabilir, fakat 
imansız cennete girmek mümkün 
değildir. 

Müslümanın inancının çok sağlam 
olınası, hurafelerden arınarak kitap ve 
salıili sünnete tam olarak uygun ol
ması gerekir. Üzülerek belirtmeliyiz 
ki, siyasi, sosyal bazı sebeplerle ve dış 
etkilerle müslümanların inançlarına 
hurafeler sokulmuş, dolayısıyla inanç
lar gerçek anlamda İslami bir i'tikad 
alınaktan çıkarılmıştır. Kitap ve sahih 
sünnette yer almayan bazı hususlar 
maalesef müslümanların inanç es
asları arasında yer almıştır. Bu yanlış 
düşünceler inanç esaslarımızdan tem
izlenmedikçe müslümanların top
yekün kurtuluşu düşünülemez, 
yapılan ibadetler bir değer taşıyamaz. 
Bu durum müslümanların müslüman
ca yaşamasına engel teşkil etmiştir. 
Her şeyden önce inançlar.ı.mıza sızmış 
olan bu gibi sökülüp atılması şart
tır. Bu yazımızda özellikle inanç
larımızı bozan ve olumsuz yönde etki
leyen bu gibi düşüncelerden bahset
mek istiyoruz. 

Müslümanların özellikle siyasi 
rolünü olumsuz yönde etkileyen önemli 
bir inanç konusu vardır ki, bu da zalim-
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lere karşı çıkmaktır. İslam d1ninin en 
karakteristik özelliklerinden biri de bu 
zalimlere karşı çıkışı, zulüm ile mü
cadele edişidir. Ancak, Ehl-i Sünnet 
inanç kitaplarında yer alan bir inanç 
vardır ki, bunun Kur'an'daki ilke ile 
bağdaştırılması asla mümkün değildir. 
inanç olarak takdim edilen husus şu
dur, Zalim de olsa devlet başkanına 
ita'at etmek, ona karşı çıkmamak 
vacibdir. Böyle durumlarda ancak 
zalimlere kalben buğzedilebilir. Bu da 
müslümanları pasifleştiriyor, zalim
leri cesaretlendiriyor, zalimlere insan
ların yardımcı olmasma ve onları kötü 
gidişten kurtarmasına engel oluyor. 
Pasif duruma düşen Ehl-i Sünnet 
dünyası bu inançtan etkilenmiş olsa 
gerektir. Oysa Kur'an-ı Kerim, çok 
sayıdaki ayetlerde müslümanları zul
me ve zalimlere karşı çıkmaya, kötü
lüklerin ve haksızlıkların yok edilmesi 
için çaba harcamaya, bunun için yol 
aramaya çağırıyor. Yine Kur'an, her 
müslümana iyilikleri emredip kötü
lüklerden yasaklama görevini yüklü
yor. "Sizden her kim bir kötülük 
görürse onu eli ile ortadan kaldırsm, 
eğer buna gücü yetmezse dili ile or
tadan kaldırmaya çalışsın, buna da 
gücü yetmezse kalbi ile buğzetsin" 
tarzmda kaynaklarda yer alan hadis, 
senedi ve ravileri ne durumda olursa 
olsun, Kur'an nassları ile çelişiyor. 
Çelişme durumunda en kuvvetli olan 
ile amel edilir. Hadis, ayetle çelişirse 
Ebu Hanife'nin usUlü, ayetin tercih 
edilmesi ve hadis ile am el edilmesidir. 
Ayrıca bu hadisin sened veravileri ü
zerinde derin bir araştırma yapmak 
gerekir. Eğer hadis ile amel edilecekse, 
ayetlerin hükniü terkedilmiş olacaktır. 
Ayet terketme yetkisi ise hiçbir 

mü'mine verilmemiştir. O halde 
Kur'an ile amel eder, hadisin hük
münü bırakırız. 

Bundan çıkarabileceğimiz sonuç 
şudur, Bu noktada Ehl-i Sünnetin 
inancı inanç olmaktan çıkarılmış, o 
günün siyasilerinin isteklerine uygun 
hale getirilmiş, dolayısıyla inanç si
yasal yapıdan etkilenmiştir. Bunu 
ayıklam ak gerekir. 

Selef inancı böyle değildi. Sahabe, 
saf ve tertemiz bir inanca sahip olup, 
Kur'an'daki ilkeleri tamamıyla uygu
lamaktaydı. Sahabenin ölümünden ve 
bu neslin tükenmesinden sonra, sosyal 
ve siyasal yapıdaki değişiklikler müs
lümanlar üzerinde etkili olmuş, cihad 
da emr-i bi'l-ma'ruf da çığırından 
çıkarılmıştır. 

İyilikleri emretmek, kötülüklerden 
sakındırmak farz bir görev olmasma 
karşılık, sonradan yazılan inanç kita
plarında bu görev fitneye sebep ol
madığı sürece, kaydıyla sınır
landınlmış, eğer tabiri caizse canına 
okunmuştur. 

Cihad sadece dış düşmaniara karşı 
cephede savaşmak demek değildir. Bu 
kelimenin anlamı çok geniş bir çerçeve 
çizer. Direnmek, hakkını isternek için 
mücadele etmek, toplumun düzelmesi 
ve düzene girmesi için her_ türlü çabayı 
harcamak bu terimin anlamı içine 
girmektedir. Fakat, sonradan gelenler 
tarafindan sadece kıta! anlammda kul
lanılmıştır. Bu anlamda kullanıldığı 
için de siyasi yelpazeye uygun hale ge
tirilmiş, sadece dış düşmanlara karşı 
sultanlarla beraber savaşmak an
lamında dikte ettirilmiştir. Bu anlamı 
tma ile elliadın inanç kitaplarında yer 
aldığını ve yozlaştırıldığını görmekte
yiz. 
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İSLAM'I YAŞAMAK 

İslam dünyası, kalbi ile buğz ederek 
ve kötülüklere karşı beddua, iyilikler 
için dua ederek amaca tı.laşmada pa
sifize edilmiştir. Zayıf bir imanJ.a ve 
pasif bir davranışla, dar bir çerçeve 
ile müslümanlar nereye varabilirler 
ki? Cihad çağımızda ekonomiyi, bilimi, 
siyaseti, san'atı, müziği ve turizmi de 
içine almalıdır. Bu sayılan alanlarda 
da büyük cihad imkanları vardır. Mü
zik ile de cihad edilebilir, artist olarak, 
tiyatrocu olarak, siyasetçi olarak da 
cihad edilebilir. Özellikle ekonomik 
güç elde ederek daha büyük çapta cihad 
edilebilir. inançlarımıza soktı.lan yan
lışlar, görüldüğü gibi bu cihadın 
önünde bir engel teşkil etmiş, İslam 
her yerde saldıran bir din görünümüne 
büründürülmüştür. İslam'ı bu ve ben
zeri yanlış görüntülerden ve an
laşılmalardan kurtarmak, ilim adam
larının boyuunun borcudur. 

isLAMı YAŞAMAK 
Dünya hayatının temeli dindir. 

Dinsin hiçbir millet, dengeli bir şekil
de, sürekli olarak yaşayamaz. Tarih 
boyunca bütün milletler, bir dlne inan
arak ve ilkelerine dayanarak yaşa
mışlardır. Dinsiz hiç bir millet varlığını 
sürdüremez. 

Dinlerin en gelişmiş olanı ve en 
mükemmeli, en sonuncusu İslam 
dinidir. İslam dini, gelmiş geçmiş 
bütün semavi dinlerin ilkelerini kap
sadığı gibi, çağlar boyunca insanların 

· hayatına ışık tutacak ilkeler getirerek 
büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. 
İslam dini, akla, bilime, özgürlüğe, in
sanlığa ve topyekün dünya hayatına 
değer veren, Hak dinin adıdır. Bu 
dünya hayatında her insanı kelimenin 

tam anlamıyla mutlu kılacak güçtedir. 
Müslümanların ve tüm insanların, 
gerçek anlamda mutluluğu, İslam'ı 
aslında olduğu gibi tanıyıp, yaşamak
tan geçer. İslam sadece ibadetler ola
rak değil, aynı zamanda dünya hayatı 
olarak da yaşanmalıdır. Dinimiz bunu 
bize emretınektedir. · 

İslam, inananlarını, sonsuza dek 
kelimenin tam anla:ını ile mutlu 
kılacak gücü bünyesinde bulundur
maktadır. Çağımızda müslümaların en 
önemli mes'elesi İslam'ı gerçekte 
olduğu gibi anlamak ve yaşamaktır. 
Yaşanmayan bir inancın ne Allah 
katında, ne de insanlar katında bir 
değeri yoktur. İslam'ı yaşamanın yolu, 
onu hurafelerden ve tüm saçmalıklar
dan arınmış olarak tanımaktan geçer. 
İslam'ı tanımak, ana kitap Kur'an'ı ve 
onun açıklayıcısı olan sahlh Sünneti 
anlamak, tanıyıp, araştırınakla müm
kündür. Bunun için, özellikle çağdaş 
ilimierin de yardımı ile Kur'an'a yak
laşmak, onun hayat dolu ilkelerini 
çağımız insanına sunmak bir vecibedir. 

Kana'atimizce iki türlü İslam anla
yışı vardır. Biri geleneklerle karışmış 
olan İslam, diğeri gerçek İslam'dır. 
Ta.ri.hl birikimler sonucu İslam çeşitli 
toplumların gelenekleri ile karışarak 
değişik bir şekil almış, biraz daha zor
laşmış ve gelenekleştirilmiştir. Bize 
düşen en önemli görev, gerçek İslam'ı 
ortaya koymak, böylece çağımız insan
larının susuzluğunu gidermektir. Ça
ğımızda yaşayan insanların gerçek 
İslam'a çok ihtiyaçları vardır. Buna ne 
derece ihtiyaçları olduğu, araştırılıp 
ortaya konduktan sonra daha iyi an
laşılmış olacaktır. Gerçek İslam'ın an
laşılması ancak Kur'an'ı ve Hz. Pey
gamber'in İslam'ı uygtı.lama ve yaşama 
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biçimi olan sahih Sünneti anlamakla 
mümkündür. Bunun için bu iki kay
nağı çok sağlıklı ve ciddi bir şekilde 
araştırmak icab eder. 

Dünya müslüınanlannın, özellikle 
ülkemizde yaşayan müslümanların 
mutluluğu İslam'ı inanç, ibadet, ahlak, 
siyaset ve dünya muameleleri olarak 
yaşamaktan geçer. İslam'ı yaşamak
sızın sadece iman ile mutluluk aramak 
seraptan şarap uromak gibidir. 

Rüşvet, iltimas, anarşi, haksız
lıklar, çirkin işler, haksız kazançlar, 
düşmanlık, kin ve nefret, ayrılık ve 
gayrılıklar, ancak İslam'ı yaşamakla 
önlenebilir. 

Bugün medeni olarak nitelendiri
len Batı'nın sergilediği vahşilik ve 
çirkinlikler hepimizin ve tüm dünya
nın gözleri önünde cereyan etmektedir. 
Bu gerçeği artık herkesin anlaması ve 
tam anlamı ile İslam'a teslim olması 
gerekir. Bosna Hersek Cumhurbaş
kanı sayın Ali İzzet Begoviç ne güzel 
söylüyor: "Ey teslımiyyet! Senin adın 
İslam'dır". Teslim olalım, kurtulalım. 

İslam'ı genel çizgileri ile şöyle 
tanımlayabiliriz: Kuvvetli bir iman, 
azim, sehat, sabır, tevekkül, din ve 
vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, 
siyaset ilkeleri, çalışmak, başarmak, 
dünya hayatında kuvvetli olmak, 
üstünlük elde etmek, kuvvet, dünya 
hayatına hakim olmak, rahmet, müjde, 
kolaylık, iyilik ve güzellikler, hayır ve 
hasenat, hayra ve iyiliğe çağırmak, 
kötülüklerden sakındırmak, sözünde 
durmak, herkese insanca yaklaşmak, 
zararlı her türlü kötü söz ve dav
ranışlardan uzak durmak, dünyaya 
binmek, dünyayı yüklenınemek su
retiyle bütün dünya sıkıntılarından ve 
zahmetlerinden kurtulmak; sonuç 

olarak kamil bir insan olmak. 
İslam şunlar değildir: Nefsine ve 

malına, çoluk çocuğuna esir olmak, 
tembellik, dilencilik, kadercilik, boş 
tevekkül, korku, dehşet, şiddet, baskı, 
yasaklar dizisi, hayatı insanlara zin
dan eden anlayış, haramların sımr
Iarını genişleten sistem, dünyayı ter
ketmek, dünya ni'met ve zinetlerinden 
yararlanmamak, siyasetten ve dünya 
işlerinden anlamamak. 

İslam kabuk değil, özdür. İslam 
şekilcilik değil, gerçekçiliktir. 

Toplumumuzda ve İslam dünya
sındaki bedensel ihtilafları çözüme ka
vuşturarak tek bir vücut gibi olmanın 
yolu Kur'an'ı tanımaktan, Kur'an 
kültüründe birleşmekten geçer. Müs
lümanlar arasında kültür birliğini, 
meşreb birliğini sağlayacak olan 
kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın 
tam olarak anlaşılması ve ondan her 
çağda gereği gibi yararlanılması için, 
onun çağlara göre meal ve tefsirlerinin 
yapılması, hatta her on yılda bir yeni
den yorumlanarak, ondan yeni mesaj 
ve ilhamların alıninasıdır. Kur'an üze
rinde bilimsel araştırmalar yapmak, 
özellikle ilim adamları ile iş adamlarını 
ilgilendirir. Bilim adamları işin bilim
sel yönünü, iş adamları da ekonomik 
yönünü üstlenirlerse, ülkemizde başa
nlamayacak hiç bir hizmetin bulun
madığına inamyorum. Bu sebeple 
kardeşlerime şöyle seslenmek istiyo
rum: Bugün varlık sahibisin, yarın ne 
olacağın belli değil; bugün ilim sahibi
sin yarın ne olacağın garanti değil; 
bugün yaşıyorsun, sağlıklısın, yarın 
hasta olup olmayacağın, yaşayıp 

yaşamayacağın belli değil; bugün 
güçlüsün, yarın zayıf olup olmayacağın 
belli değil; bugün mutlusun, yarın mut-
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lu mu, mutsuz mu alacağın belli değil. 
O halde fırsat bu fırsattır diyerek, 
gücünü bugün değerlendir, fırsatı 

kaçırma. Maddi-ma'nevi gücünü toplu
munun hizmetinde kullan, kalıcı bir 
hizmet yap, bu dünyaya imzam at. 
Böyle yaparsan ebedi olarak yaşarsın. 
Yoksa mal-mülk, mevki, makam, rüt
be, zevk-u safa ve sadece yaşamak için 
yaşamaya değmez bu dünya ... İnsan 
öldükten sonra da yaşamalı. Öldükten 
sonraki hayat, dünyada kalış süresin-
den çok daha uzundur. , 

Öldükten sonra insan iki türlü 
yaşar, Ya bizzat Allah'ın yüce sıfat
larından biri olan kutsal ilme ve 
düşüneeye imza atarak, ya da bilimsel 
ve düşünsel hareketlere destek olarak. 
Yoksa rütbe ffuıi, mevki ffuıi, ömür 
ffuıi, mal-mülk ffuıi, sağlık fam, herşey 
ffuıidir. Kalıcı olan tek şey vardır. O 
da topluma yapılan hizmetlerdir. Bu 
hizmetlerin en büyüğü Kur'an'a ve 
onun açıklaması olan sahih Sünnete 
yapılandır. Çünkü Kur'an kitapların 
en büyüğüdür. Düşüncelerin, mutlu
lukların en büyüğü Kur'an'da ve Hz. 
Peygamber'in gerçek hayatında vardır. 
bu iki kaynağa hizmet eden kendini 
ebedlleştirmiş, öldükten sonra da 
yaşamış olur. Bu şekilde hizmet edince 
dünya hayatında yaşamaya değer. O 
halde Kur'an'a hizmet edelim, ebedi 
yaşayalım. 11 

HAYATIN TEMELi İMAN 
Hayatın temeli imandır. İmansız 

bir hayat bitkisel bir hayattan fark
sızdır. En büyük tehlike imansızlıktır. 

HDoç. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ'un bir 
hizmet yemeği dolayısıyla yaptığı konuşmanın 
metnidir (30/12/1993 YEŞİL-BURSA) 

Bir şeye inanan, kendini sınırlama ve 
belli ölçülerde disipline etme imkanma 
sahiptir. Fakat inanmayanların böyle 
bir şansı yoktur. 

İnsanları kurtaracak, toplumları 
sürekli dengede tutacak, onlara hayat 
verecek olan iman ise İslami imandır. 
islamı imanrn en karakteristik özelliği 
kişileri bağımsız kılması, şerefini ko
ruyarak fam varlıklar karşısında kü
çük düşürmemesi ve başını her zaman 
dik tutmasıdır. Saçma inançların, sa
pık düşüncelerin İslami imanda yeri 
yoktur. İnsan aklını esas alan bir iman 
anlayışı her halde en üstün bir iman 
anlayışı olsa gerektir. İslam akla o 
derece önem vermiştir ki, bir kimsenin 
kendi aklı ile yüce Allah'ın varlığını 
bulma sorumluluğunu yüklemiştir. 
İmanın temeli de akıldır. Bugün 
çağımız ve ileriki çağlar ancak akıl ile 
ayakta d urabilecektir. Her şey akıl ile 
çözüme kavuşturoluyar. İslami iman 
da aklı harekete getirip her türlü yanlış 
düşüncelerden ve inanış biçimlerinden 
kişileri koruyup bu dünya hayatından 
en güzel bir şekilde yararlanma zemi
nini hazırlar. 

İslami hayatta da inancın değeri 
çok yüksektir. İnanç eğer sahfu değilse, 
yanlışlarla ve hurafelerle kanşmışsa, 
böyle bir mü'minin yapacağı diğer 
işlerin, ibadet ve davranışların Allah 
katında bir değeri olmaz. Önce katık
sız, saf ve sağlam bir iman gerekir. 
Çağımızda yarı cahili bir hayat yaşa
yan bizim toplumumuzda en çok üze
rinde durulması gereken, ağırlık ve
rilmesi icab eden nokta iman konusu
dur. Eğer toplumun bütün fertlerini 
kucaklayacak bir iman anlayışı yayıla
bilirse, müslümanım diyen herkesin 
imanı güçlendirilip teferruatla fazla 
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uğraşılmazsa, öyle inanıyoruz ki, kısa 
zamanda bütün çatışmalar önlenecek, 
yanlışlar atılacak, tüm inananlar 
kardeş olacaktır. 

Fakat, dindar kesimin bir hatası 
vardır. O da temel mes'eleyi, yani 
imam bırakıp amel ile, teferruat ile 
gereğinden fazla meşgı11 olması, imam 
ihmal etmesi ve ağırlığı ikinci, üçüncü 
dereceden mes'elelere vermiş olması
dır. Bu yanlıştan dönülürse, kılığı
kıyafeti, davranışı ne olursa olsun, aşa
ma biçimi nasıl olursa olsun, Allah'a, 
a.Iıirete inanan, ımanın diğer ilkelerine 
kuvvetle bağlanan herkes imarum 
güçlendirip hayat kazanacak, iç 
yapısında güç ve kuvvet kazanan bir 
mü'min kul, iç saiki ile kendine 
çekidüzen verecektir. Fakat, ımanın 
takviyesine ağırlık vermeyip de amel 
ile, şekilcilik ile uğraşmak giderek 
inananların sayısını azaltınakta, ya da 
insanların İslami hayata soğuk bak
masına neden olmaktadır. Çünkü 
mühim ehemme tercih ediliyor. Aküsü 
zayıf olan, ya da boşalmış bulunan bir 
otonun aksesuarını ne kadar süsler
seniz süsleyin, arabayı yürütmek için 
maksada ulaşamazsınız. Oto olduğu 
yerde kalır, zamanla çürür, yok olur. 
Fakat akü doldurulur da yürütülürse, 
bu otonun kazanacağı paralarla kendi 
kendini finanse etınesi işten bile değil
dir. O halde inananları, tüm müslü
manım diyenleri, konumu, durumu ne 
olursa olsun, müslüman olduğunu if
ade ve iddia edenleri kucaklamalıyız, 
onlara yardımcı ve destek olmalı, asla 
dışlamamalıyız. Aksi takdirde bazı in
sanların dinden soğumasının, dille 
karşı tavır almasının sorumlusu bizler 
oluruz. Allah korusun, bu durum 
büyük bir tehlikedir. Çerçeveyi ne ka-

dar geniş tutarsak, insanlar Allah'ın 
rahmetinden o ölçüde yararianmış 
olur. Daraltırsak, hakkımız olmayan 
bir işi yapmış oluruz, ki bu haksızlıktır, 
kana'atimizce en büyük günahlardan 
biridir. 

DM çağrıda davetçilerin en önemli 
görevi insanları nefret ettirmemek, 
müjdelemek, kolaylaştırmak, zorlaş
tırmamaktır. Bunun için insanları, sü
rekli olarak Kur'an'da yer alan müjde
lerle müjdelemeli, güzellikleri, iyilikle
ri gözler önüne sermeli, yumuşak, tatlı 
ve güzel sözlerle insanları Hakka ça
ğırmalıyız. Hz. Peygamber'in insanları 
Hakka çağırmadaki metodu yumuşak
lıktır. Çağımızda bazı davetçiler ise bu
nun tam tersini, yani sertliği esas al
maktadırlar. Sertlik ile kişiler faraza 
siyasi bir başarı elde etseler de, İslam'ı 
gönülden kabUl ettirme ve yaşam biçi
mine çevirmede başarı elde edemezler. 
Çünkü İslam "teslim olmak"tır, gönül
den bağlanmaktır; sevgi ister, şefkat 
ister, müjde ister, mühlet ister. Hz. 
Peygamber insanları müslüman etmek 
için çırpınırken, kendini yok ederce
sine üzmesi karşısında yüce Allah ta
rafından uyarılmış, "İnanmıyorlar 
diye, nerede ise kendini yok ede
ceksin. Dilersek biz onların üzeri
ne gökten bir mu'cize göndeririz 
de ona boyun eğip kalırlar." (eş
Şu' ara, 26/3-4) buyurulmuştur. Yine 
el-Kehf süresi, 18/6. ayetinde şöyle 
buyurulmaktadır, ·"Bu söze inanma
yanların ardından üzülerek ne
rede ise kendini yok edeceksin." 

İslam'ın aslına müdahale sözko
nusu olamaz. Hangi düşünce ile olursa 
olsun, bu müdahale yapıldığı takdirde 
din çığırından çıkar, insanların an
layışı haline dönüşür. 
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