A

slında

herhangi bir ııeyin de- .
mukayese edilince daha iyi ortaya çıkar.
lsliim inancını diğer inançlarla
kar§ıla§tıracak olursak bazı haya.·
. ti genel özellikler buluruz. Bu ö:t:el.
likleri burada uzun uztin anlatmak
mümkün olmadığı için kısaca · ııu
noktalarda · toplamaya Çail§acağız.
ğeri diğeriyle

ISLAM
iNANCININ

m-

a) YAHUDİLERİN
VE
RİSTİYANLARIN İNANCINA GÖ-

GE-NEL

RE GENEL ÖZELIJGt:

Günlerin birinde
Mısır kralı
yailuclilerin, hıristiyanların ve müslümanların diyanet · başkanlarını
toplar. Ve her başkandan kendi dini inancının diğer dini inançlardan
üstünlüğünü belirtınesini ister. Baş.
Dr. MiKDAT YALÇIN
kanların her biri diğerine
i§aret
ederek ba§lamasını ister.
Müslü..
manların cliyanet ba§kanı söze baıı
lar ve §Öyle der: Eğer yahudiler
cennete gider.lerse bizde
gideriz.
Çünkü onların peyganberine ve kitaplarına inanmak inancıınızın bir §artıdır. Eğer hıristiyanlar cennete girerlerse,
yine biz de onlarla beraber gireriz. Çünltü onların da peygamberine ve kitaplarına_
inamı1z ve inanmak inancıınızın bir §artıdır. Faka.t· biz müslümanlar cennete girersek onlar bizinıle giremiyecekler. Çünkü onlar bizim peygamberimize ve kitabı"

ÖZElli KLERi

mıza inanmamaktadırlar.

Bu açıklamarun üzerine kral, hristiyan ve yahudi, dinlerinin tenısilciler4J.den
görü§lerini ve açıklamalarını ister. Fakat onlar, bize diyecek bir§ey kalmadı cliyereJr susarlar. ~öylelikİe müslümanların temsilcisi islam inancının q diniere göre olan ·
özelliğini basit bir misaııe-uzun uzun münak_a§aya yol açmadan ortaya koymu§tur. ·
Evet. İslam inancının buradaki özelliği, inancın· geni§ kapsamlı oltı§undan doğ
mu§tur. Çünkü islam inancı bildiğiniz gibi sadece yahudilerin ve hıriStiyanların
peygamberlerine ve kitaplarına inanınayı §art ko§makla yetinmeyip §imdiye kadar
Allah tarafından inclirilen bütün kitaplara ve gönderilen bütün peygamberlere inanınayı §art lro§Ihu§tur. Dolayısiyle islam inancı bütün ilahi dinlerin inancını kapsamasıyla en geni§ dini inanca, ve d~nlerin sonucu olmaya layik bir din olmu§tur.
Bana, önceden hiç bir dine bağlı olmamı§ olsaydın ve bir dine bağla:rimayı zaruri görseydin hangi eline bağlanırdın diye sorduklarında İslam dinine diye cevap
verrni§tim. Sebebi. sorulunca da İslam inancının her bakımdan en geni§ ve enınü.
lremmel bir din olduğunu gördüğüm için diyerek sebebini belirtmi§tim.
2Q2
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"EV MUHAMMED, EGER

BAZI FELSEF1 İNANÇLARA
NiSBETEN ÖZELLİGİ; 1\IESELA ARİSTü'NUN ALLAH' A
OLAN iNANCI:

SENDEN BENi BiR KULUM

Allah dünyayı ve insanlan yarattık
tan soma dünyadan .elini çekmi§tir.
-SORACAK OLURSA BEN
Ve cereyan eden dünyevi ve insani
· .olaylara kan§maz olmu§tur. Çünkü
kan§ffiası onun yüceliğine yakı§ma~
VAKINIM. BANA DUA EDENiN
dığı gibi, öyle §eye tenezillde etmez.
Çünkü Allah'lık sıfatma, kendisinden
DUASINA iCABET EDERiM.
a§ağı olan varlıklarla ilgilenme ona
yakı§IDaz. Dolayısiyle bazıları ArisBENDEN DiLESiNLER VE
to'nun · Allah'ını, Aı·isto'nun görü§üne göre, kibirliliğinden hiçbir 'şeye
. BANA iNANSINLAR Ki,
karı§maYl§ını, cansız heykel gibi bir
komutana benzetiyorlar.ı Bu inancın
HiDAVET BULALAR."
diğer bir örneğini de Brahma dininde görürüz. Bu dine göre de Allalı
(Brahma:J vazifesi olan yaratmayı
yerine getirdikten sonra tamamen
devamlı bir istirahate çekilnliştir.:ı
Diğer taraftan Allah -Aristo'ya
göre- dünyadan haberdar değildir.
Ve dünyada cereyan eden her §eyi
bilmez. Şüphesiz böyle bir Allah
inaıı:cı insanı ilfilıi kontrolden tama men etkisiz bırakır .
. · İsliim inancı ise bunun aksine, Allah · Terua, insana yakındır, iyi . Imilannın
çağırısma, duasına icabet eder..Burada yüce Allah §Öyle buyuruyor:
"Ey Muhammed, eğer senden beni bir knlwn soracak olur-sa ben yalruıım.
Bana dua edenin ·tluasına icabet ederim. Beliden dilesinler .ve bana inansınlar Id,
hillayet bnlalar.:
Diğer taraftan İslam inancına göre yüce Allah kainata vaki olan herııeyl
bilir. Bilgisinin dışında kalan hiç bir §ey yoktu: Allah'u Teala burada §Öyle buyuruyor:
''Ey Muhanınıed, de. ki, kalbinizdekini gizleseıtizde aıtıklasanızda Allah onu
bilir ve Allah yine yerde ve göklerde olan her şeyi bilir. O'nun g'iicii herşeye yeter.4
Nasıl olur da yaratan yaratılam bilmez?
"lıısam biz yarattik ve onun nefsinde. dolaşanı dahi biliriz".s Sadece bilmekle
de yetinmez onun yazıcı melekleri de insan ne ·y-aparsa ve neye niyet ederse bunların tümünü· yazarlar. Ve dosyasına i§lerler. Bunu da yüce Allalı şu ayetinde belirtmi§tir:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bak: Yusuf Kerem Tarihtil ·- Felsefetül Yunaniye. Kahire. el-Mahdatul-Iviısırlyye. 5. B. S.
182
Ali Abdul Vahid; Vafi el-Esferul-Mulraddese Kahire 1964, S. 166
Balrara Stlres!, 2/180.
Ali !mran Stlres!, 3/29
Ka! SO.resl, 5f16
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gizli ve aşildir aralarmda konuştuıdanın
bllnıedib>imlzl ml
Biliyoruz ve yazıcı meleklerimiz onun yanmda hepsini yazıyor

lar"i
Şüphıısiz, böyle bir inançla diğer inanç bir olamaz.
O felsefi inanç insanı
ilahi kontrolden tamamen uzak tutuyursa bu inanç da ·insanı her halde ilahi kontrolün içinde tutuyor. Böyle bir ilahi kontrole inanan bir· insan gizli veya aşikar olsun hiçbir zaman J;:ötülül;: işlemeye cesaret edebilirini?

c)

DiGER BAZI DİNLERE-KARŞI iSLAl\I DİNİN HAYATİ ÖZELLİÖİ :

Bu dinlerden biri olan Brahman dini Hindistan'da yayi:ındır. Bu dinin inancı
da Tanrı Brahına insanları dört zümre olarak yaratnuııtır. Birinci zümreyi Tanri
ağzından yaratmıştır. Bunlar Barahmanlardır. ntinci· zümre: Ka§terler, bunları cİa
kolundan · yaratını§tır. Üçüncü zümre:- Fi§eler dir ki, bunları hacağından yaratmıştır. Dördüncü zümre :
Sodars'dır, bunları

da ayağından yaratmı§tır. Tanrı'nın en şerefli yeri ağzı
olduğuna göre, en §erefli insanlar birinci züını·edir. En aşağı zümre de Sodarslardu·. Çünkü bunlar Tanrı'nın en aııağı yeri olan ayaklarından- yaraWmışlardır.
Dolayısiyle bunlar alçak insanlardır. Bunlardan üstün zümreler, bunlardan ne
evlenirler, ne· de yanlarına yakla§lrlar. Çünl;:ü bunlar onlara göre pistirler, ellerinin
değdiği şey de yenmez.
Diğer

taraftan bu züını·eler ancak yara tılı§larına göre vazifeler ve i§lere giri§ebilirler. En yüksek vazifeler ·en yüksek zümreye ınahsustur, İkinci derecede
olan züını·ede askeri vazifeleri alırlar. Üçüncü derecede olanlar azicak hayvancılık
ve çifteilikle ıiğraşır~ar. Dördüncüleri de kendinden üstün zümrelere hizmetçi olabilirler. Bu aYrım ve vazife taksimi hiç bir zaman değişmez. Ve yine her kimse
ne yaparsa yapsın hiç bir zaman kendi, zümresine tahsis edilen vazifeden üstün
VJızife alamadığı gibi, kendisinden üstün olan zümreye de yükselemez.r. Böyle, bu
ayrım yüzyıllarca devam etmektedir. 1947 yılında anayasa ile yasak edilmi§se des
halk arasında henüz etkisi tamamen kaybolmaınıştır sonra böyle bir inanç insanla~
rm önüne yükselme sahası açmamaktadır. Şimdi bir de İslamın bu alanda sunmuş olduğu inancı ele alalım ve iki inanç arasındaki farlu görelim.
1slama göre insanların· aslı birdir. önce topraktan sonra da Allalı ruhundan
bir nefha üfleyerek ilk insanoğlumi (Adem'i) yaratmıştır9. Sonra Ayeti !;:erimedeki, Allah rııhundan insana üfledi, kelimesi her -insanda kutsal bir unsur olduğu.
nu ifade etmektedir.

(6) Zulırut SO.resl, 43f80
(7) a) Dr. All Abdul-Vahid Vafi; el-Esfarul Mukaddese fil·Edyani-1_ Sabikalil - İslam. Kahire. Daru Nahdatu-Mısır, Bil-Feccale, -1964, S. 173 ve d. Mahmud Ebul-Faydıl-Menufi elHuseynl Eddinul Mukaren, Kahire. Daru Nahdatu, Mİsır, el-Feccale, t.y. S. 54.
(8) Orhan Hançerlioğlu; İnanç Sözlüğü, !stanbul Remzi Kitapevi, 1975 Brahma kelimesini',
Bk. Ebur-Rihanl'l-Beyruni, , Fi Tahkilti malil-Hind min l\Ialmle, Haydarabad, Dairatuı~
1\Iilıifil-Osmaniye, 1958, S. 76
·
(9) · Secde sUresi 32J7-9, ·Hiclr sUresi 15./29
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Bunun için yüce ·Allah insanı aslında şerefli kıldığım ve insanı üstün bir
·olarak yarattığını bildirınektedir. Burada yüce Allah şöyle buyuruyor.

varlık

"And olsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık onların kara ve denizde · gezmelerini sağladık. İyi şeylerle onları ı·ızıklandırdık, Yarattıklarıınızın pek çoğundan üstün lnldık.ıo
Evet bu yaradılış itibariyle her insan diğerleriyle aynı seviyede muhteremdir
ve şereflidir. Hiçbir · kimse soyu veya ırkı itibariyle diğerlerine üstünlük taslayamaz. Burada peygamber efendimiz §Öyle buyuruyor:
. "Hepiniz Adeın oğullapsıruz
larıyle (süliUeleriyle) öğüıuueyi
ğinden daha a-ııağı olurtar"ıı,

Adem'de topraktan yaratılmıştır. İnsanlar bababıraksıiılar, yoksa Allalı'in yanında pislik böce-

İslamiyet

ancak insanları yükselmeye üç
Yüce Allah burda şöyle buyuruyor.

şeyle teşvik

etmi§tir. Birincisi ilim:

"Bilenler ile bilmeyenler hiç bir olurmu"ı2 Bunun için yüce
edipte, iman edenlerin derecelerini artıracağını bildirınektedir.
"Allalı

Allah ilim

tahsil

sizlerden iman edenlerin ve ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir''J3,

!kincisi ise imandır. Bunun için belirttiğimiz yüce Allah ilim edinipte iman
edenlerin derecelerini artıracağını bildirmektedir.
Üçüncüsü ise, kötülüklerden uzaklaşıp iyilik yapmakla olur. Burada Peygamber
Efendinüz, §öyle buyuruyor: "İnsanların en haj•ırlısı, onlara en faydalı olarudırı.ı .
.'
Sahabelerden Ebuzer arap olmayan bir sahabeyi kıiıadığında ona Peygamber
Efendimiz şöyle derni§tir.
"Sen ne kırınızıdan, ne de · siyahtan hayırlısın. Ancak Aılah'a takve yönünden daha fazla olursan hayırlı olursun"H·.
Yüce Allah'ta §öyle buyuruyor:·
"Ey insanlar, doğrusu biz sizleri. bir erkekle bir dişiden yarattık, sonra sizleri çeşitli milletler ve kil.bileler haline getirdik Id, birb'iıi.nizle taruşmanız için,
şüphesiz Allah katında en şerefleriniz O'nun buyruklarını daha iyi yerine getireninizdiriB."
Böylelikle, İslam inancının burada insanlık ve toplumsal bakımdan ne kadar
büyük değeri olduğunu görüyo!'UZ. İnsanlan yaradılı§ itibariyle bir seviyede görüp,
hayırlı işlerde, ilim, iman, gibi .hayırlı işlerle yükselme imkanını hepsine · aynı sarviyede tanıyıp, hepsini de yararlı. şeylere teşvik etmekte toplumun tümünü aynı
(10) !sra. Süresi, 17/70
(ll) Tefsir bn. Kes.ir. Hüseyyenln rivayet!., C. IV. s. 217
(12) Zümer Süresi 39j9
(13) Mücadele Süresi, 68jll
(14) Suyuti, Camiu.s-Sağir. a.g.e, Ç. II, s. 9
(16) Tefslr. bn. Keslr. Rlvayeti Hüzeyte. C. IV, ~. 217
(16) l!ucurat Süresi. 49J13.
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seviyede yükseliııe davet etmektedir. öteyandan yine Bı:ahına dini gibi
ruhu bazı iığaçlara,. hayvanıara ve diğer bazı ııeylere sirayet etmiııtir,
.insanları ağaca, ırınağa ve inek, gibi ııeylere taptırroıyorı•

Tanrı'nın

diyerek

!sliiro dini insam _dünyadaki maddii yaratıldarın en ııereflisi ve en üstünü
olarak tanıdığı için kendisinden aşağı olan hiç bir varlığa tapinasını layık görmeroektedir. İnsan ancak .Allah'a tapar ve tapması gerekir. Çünkü yaratılan ııey
tapınak olamaz.· Ve hiç bir türlü tapınmaya layık olamaz.
.

.

d) !sliiro inancı akla ve mantığa uygun bir §ekilde olup onda diğer bazı
inançlarda olduğu gibi aklın kabul etmiyeceği bir ııey yoktur. Mesela Brahma dinin de üç tanrı _bulunmaktadır.
Birincisi, Brahma yaratıcı Tanrı, ikincisi, Visnu koruyucu ve yaprcı Tanrı,
üçüncüsü de Sıva, yıkıcı ve can alıcı korkunç bir Tanrıdır ki Onun ııerrinden ancak ona _kurban kesrnek ve adak adama gibi ııeylerle kurtulunur.
Brahma gerçek, Tanrı olup, asıl ibadete layık olan odur. O, yaratmayı nıey
dana getirdikten sonra hiç bir ııeye kanıımamak suretiyle tam bir istirahate çekilroiııttrıa.

Peki yıkıcı Tam·ı ile . koruyucu Tann .ihtiliif ederlerse ne olur? Buna
yaratan Tanrı susacak mı?

karııı

Böyle yanlı§ inançlar Kuran' ı Kerim-iman
mantığında
§Öyle reddetmiıı_tir:
yerde ve gökte Allah'tan başka Tanrı olsaydı yerin-göğün nizarnı ve düzeni·

''Eğer

bozulmuş

olurduıo."

Sorıra

yaratan Tanrı o kadar kainatı yarattıktan sonra . hükümranlığını divermeye nasıl razı olur. O kadar yorulsun, sonra da sultanlığı diğerleri~
ne bıraksın! Diğer taraftan Tanrı yorulmuş diyorlar. Tanrı hiç yorulur mu? __
ğ'el'lerine

Buna benzer bir inancı da Yahudilerde de görüyoruz. Onlar da .Allah ~eri-gö
ğü yarattıktan sonra bir gün istirahat etti derler. O günde Cumartesi günüdür
ki, o da sept günü oluyor. Omın için yahudiler o günü istirahat günü kabul etroi§lerdi:r'2o.
Bw·ada ııuna da i§a}:et etmemiz gerekir. O da bazen yahudilerin ve hıristi
yanların yanlı~ inançlarına burada işaret ediyorsaır; bu gibi inançların dinlerinin
aslırida alınayıp kendileri ortaya sunmuıılardır. Bütün bunlara Kuran'ı Kerim' işaret etroi§tir.
·
Burada Yüce Allah §öyle buyuruyor:
"Andolsun · ki, gökleri-yeıi ve ikisinin
ve bize hiç bir yorgunluk da gelınedi?.ı."

arasında bulımalıları altı

Dr Ali AbdulcVahid Vafi, a.g.e, S. 167
a) Dr. Ali Abdul-Vah!d Vaf!, a.g.e., S. 166
b) Orhan Hanı:erl!oJij'Iu, ı(.g.e, S. 110
(19) Enbiya Süresi, 21j22
(20) Dr. Ahmed Şelebi, 1\rukarenetu'l-Edyan el-Yahudiyye, Kah! re,
-1966, s. 282.
(21) X:ef S!iresi, 50J3.8
'

günde

yarattık

(17)
(18)

en-:l'fahdatul-Mısıriyye,

-
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Biz yine o üçlü inanem bir çe§idini de hıristiyanlarda görüyüruz. Hııistiya.n
larm bir kısmına göre onlar da Berberanlar diye adlandırılanlardır._ İsa ve Meryem'de Allah olmakla beraber. üç tane Allah'ın olduğuna inanmak ııarttır. Bu güne kadar bunlardan kalanlar azalmı§sa da Peygamber Efendimizin zamanmda. çok
·idi. Dolayısiyle bunlara' Kuran'ı Kerim'de i§aret edilmi§ti!i22. Öyle ki, bu inanem
hıristiyan dininin aslında . olmayıp sonradan ortaya çıktığını ve tamamen yanlı§
- bir inanç olduğunu . Kuran'ı· Kerim'de bize §Öyle bildirilmi§tir.
"Allah, ey Meryem Oğlu. isa! Sen mi insanlara beni ve aıınemi Allah'dan
baı:ıka. iki tanrı edinin dedin? (İsa) haı:ıa.! Ben seni her lii.yık olmayan şeylerden
üstün tuttum. Ben nasıl gerı;ekten uzalı:. olan bır" ı:ıeyi söyleyebilirim... Ben onlara
sadece bana- emretmiş olduğun-~bbim ve Rabbiniz olan- Allah'a ibadet edln dedim. Ben de aralarında bulunduğum, müddetı;e onlar Iıakkmda · buna· şabidiml13,"
Daha sonra Yüce Allah isa.'nın sadece bir elçisi olduğunu, annesinin de ve
kendisinin de diğer il!sanlar gibi bir pe!ıer olduklarını §Öyle bildirmi§tir.
"1\Ieryem oğlu Mesih ondan önce gegen peygamberler gibi ancak bir peygam._
berdir._ Annesi de dosdoğru bir hannndır. Her ikisi . de diğer insanlar gibi yeinek
yiyip (ilıtiya.çlarnn) görürlerdi24,"
Buna rağmen Iııristiyanlar bugün genellikle üclü inanca inanmayanı Iııristiyan saymamaktadırlar. O inançda Baba-Oğul
Rulıu'l-Kudus,
diye üclü inanç
kabul edeıniyeceği bir_ §ekilde bütün hıristiyanların inanması §art koııulmu§tul'25,
Bu kouyla Ugil1 bir müslüman lle bir , hıristiyan ııöyle bir münekaşa da · bulu-

-nurlar.
Müslüman : Sen İsa:nın
Hıristiyan
Evet
Müslüman
Müslüman
edersin:
Hıristiyan

ğini

musun?

nekadar büyük tanırsın:
Herııeyden büyük tasavvur edeıim.
Peki Meryem'in büyüklüğünü Allah'a nisbeten ne kadar tasavvur
Peki

Hıristiyan

Allah'ın oğlu olduğuna inanıyor

Allah'ı

:. Çok küçük,

karınca

kadar desem belki de yine büyük olur.

Müslüman : Peki o kadar büyük varlık, o kadar küçük varlikla
tasavvur edip kabur edersin. Hıristiyan burada durakalır. ·

nasıl

evlenece-

Evet. Biz de İsa'nın babasız olduğuna inaıinaktayız. Babasız insan nasıl olur.
Ve hangi mantık bunu kabul eder diye itiraz eden olabilir. Biz deriz ki, Allah'ın
varlığı ınantıki esaslara dayanır ve bu dayanağı ba§ka bir, iman mantığı adlı makaleınizde açıklanıııı bulunuyoruz. Eğer Allah ilk insanı anasız babasız yarattı ise
bir insanı da yaratabilmesi daha kolaydır. Tş.biat ltanunlan devamlı olarak sadece ·
insanlar için geçerlidir. Fakat yaratıcı için, y'ani o kanunlan meydana getiren ıçın
devamlı geçerli değildir. Yüce Allah kudretini göstermek için insanı alıasız-baba..
(22) Dr. All Abdul-Vahid. Vafi, a.g.e. s. 98
(23) Malde Süresı, 5!116-117
(24) Malde Süresı, 5}75
·(25) All Abdul-Vahld Vafl, a.g.e., S. 104
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YALÇIN

ı.'

sız yarattı,

birini de sadece babasız yarattı. Allah'a ve onun yaratma kudretine
sonra insandan daha büyük şeyleri de yoktan meydana getirdigine de
inandıktan sonra, sadece bir insanı babasız yaratınayı kabul etmek
mantikidir.
Aksini kabul etmemek mantığa aykındı._r.
inandıktan

hiç bir mantığın kabu1 edebileceği
bir şey değildir. Eğer bazı hıristiyanların tasavvur ettiği gibi :tsa babasız olması
nedeniyle Allah'ın oğlu oluyorsa,2G öyleyse (Adem). hem anasız hem de babasız
olması hesabıyla Allah olması veya hiç olmazsa Allah'ın oğlu olması d~a uygun
olurdu.
Sonra

yaratılanın

yaratan gibi Allah

olriıası

e) tslam inan_cında, diğer bazı dinlerde olduğu gibi insana gücü üstünde i§leri .
yapmaya zorlayan bir yasa yolı:.tur. Alrsine İslamiyet insanın çeşitli durumlarda ·
ve hallerde insanın imkanlarına· göre hüküıııler koymu§tur. Burada önce o dinlerden bir örnek verelim: Mesela Brahma dininde ibadet örneklerinin en zorunu görüyoruz. O da devamlı oruç tutmak gibt O dine göre en eftal oruç ölene
kadar
.
tutulanıdır. Çünkü onların nazarında insanın Tanrı'ya kavuşabilmesi, önce dünyevi arzu1an yok et:ınek sonra da maddi varlığından soyu1up. çıkma.kJ.a o1ur21. Böyle
bir inanç toplumunu uzun zaman ·hayatı terk etmeye ve- bazı ·kişileri mağaralara
çekilip hayattan tamamen uza:kla§maya sürüklemiştir. Dolayısiyle .O dine fazla
sarılma döneınlerind~· Hint hallonın en pasif, geri ve dü§ük yaşamasına sebep · olmuştur. Bunun başka bir eşini de Brahma dininden geli§en Budizm de görürüz!!s
Böyle bir zor dini. tutumun bir ba§ka örneğini de hıristiyan, katolilr mezhebinde
görürüz. O da din adamlarının kadın veya erkek olsun, evlenmelerinin yasak olma\

sıdır29,

Böyle ve buna benzer dini prensipler insanın tabii ihtiyaçlarına tamamen karşı olmasıyla beraber, insanı tabiat üstü zorluklara sürükler. Böyle din! prensipleri
Allah kullarından aslında istemeıniştir.
Ve onlardanda istemeıniştir. Fakat onlar kendilerinden bu zorlukları
ne ilave etmişlerdir. Bunu yüce Allah Kuran'ı Kerim'c'.::o §Öyle bildirmiştir:
"Onlar
yatı

rabipliği

ortaya

çıkarttılar,

biz

oııu

kendilerine

yazmadıkao,

Sonra

diha-

bİrakıp

da devanılı Allah'a ibMete çekilmeyi de islfuniyet yasak etıni§tir.
Çünkü· o zaman toplumun hayatı felce uğrar. :tıerleyeceği yerde devamlı geriler.
Bunun için Peygamber Efendimiz öyle ibadetlerden men etıni§tiraı. Bunun bir Ini-

sali de sahabelerden ·.bazılarının devamlı ibadet etmeye karar
onlann birini çağınp §Öyle deıniştir:

aldıkianın

işitince

"Ya Abdu1lah, senin giindüzü oı·uç tUtup, geceyi ibildetıc geçirdiğini Iıaber
almadım· nu sanıyorsun? Evet. dedi. Peygamberimiz: Yapma, Oniç 'tut ve iftar da et.
İlıadet et ve yat cisıninin senin üzerinde lıakkı vardır. Hanımının da senin üzerinde
hakkı vardırss." Diğer bir hadiste de şöyle buyuruyor. "Rabbinin senin üzerinde
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
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Dr.·. Ali Abdul-Valıid Vafi, a.g.e., S. 102 ve d.
a) Mahmud Abdul-Faydıl Manuf, a.g.e. S. 46
b) :br. Abdul-Valı!d. Vafl, a.g.e. S. l7l.
Orhan Hançelrioğlu, a.g.e. s. 113, bak: Budlzm
Ali Abdül-Vahit Vaf!, a.g.e. s. l22.
Malde SO.res!, 57/W
Sahilıi-1-MUstedrek, C. II, S. 169. Kltabu-n-nlkllh
Fethu'l-Bari bl ııerhil. Buharl, a.g.e. C. V, S. l21
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hakkı vardır•. Nefsinin

de
sablbinin haklam verss".

hakkı vardır,

ailenin de üzerinde bakln

vardır,

her hak

Pepgamberimizin bu sözünün getirrni§' olduğu ibadet yasasının değerini, dinde
a§1n giden milletierin ve fertlerin durumunu, ileride doğuracak kişisel ve toplumsal zararlarını gözönünde tasavvur edecek olursak, o zaman böyle bir yasamn ne
kadar hayati önem ta§'ldığım daha iyi anlanz.
Bütün bunlar için yüce Allah

aşırı .davranışı-eski

dinlerde de men

etmiştir.

Buna: delil olarak §U ayeti puluyoruz:
"Ey kitap ehli, dillinizde aşırı' davramuayın. Allah haklun da ancak gerçeği
söyleyinil4.'' Peygamberimiz . de böyle aşın davranışın milletler arasındaki tehlikeli etkisini bildiği için burada şöyle buyurmuştur:
''Dill;de a§'lrılıktan sakımn nitekim sizden öncekiler dinde aşırılıkla helak oldularZS."
Sonra yüce Allah dini, insanlan zorluğa ve dara düşürmek için indirmemi§'tir.
Ancak onlan hayatta doğru yola hidayet etmek için indirmi§'tir. Dola:y'Isiyle görüyoruz ki, insanın hayati şartıanna göre hükünıler ,indirıni§tir. MesaJA seferde
namaz kısaltılir. Oruç tutmak farz olmaz, hastalıkta hastamn durumuna göre dim
. buyruklar hafifler Gücü yetmeyen Hacca gitmez ve be~zerleri hükünıleri görürüz.
Bütün

buıilar

için

peygamberiı:niz şöyle

buyuruyor:

"Din kolaydır. Kim lrl, onu zorlaştınrsa din onu yener.
Dine yaklaşın ve müjdeleyici oıunss.''

Doğru

davranmaya.

çalışın.

!şte

bütün buradaki yazılanmıza dayanarak diyebilirizlti İsl§.m inancı hem
ilmi, hem de mantiki esaslara dayandığı gibi tatbild salıasında · da mantığa aykın .
bir . tarafım bulamayız. Diğer taraftan insan gücünün üstünde insanlan dara düşü
rücü ve çok zoi:layıc,ı hilltümleri de bulamaYız.
Dolayısiyle bugünıtü dinler içerisinde en ilmi, en mantiki ve en yararlı din diyebiliriz. Böyle bir din de, son din olmaya ve ebedi kalmaya l§.yık bir din olduğu için
dinlerin sonu olmuştur.
Böyle bir dinin calıiliyet devrinde, okumuşluğu dahi olmayan bir insan tara..
fından getirilmesi mümkün değil, ancak Minatı yaratan, geçmişi ve geleceği bilen
Allah tarafından gönderilmiŞ~ olduğu gün gibi açıkdır. Bu konuda Yüce Allah ı;ıöyle
buyuruyor:
"Ey Muhanınıed! -Kuran'ı /sana· sıltıntıya düşesin. diye indirınedik, ancak AlIah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. o yeri ·ve· yüce gökleri yaratan
Allah katından indiriimi§ bir lrltaptırsr.''
·Allah bu dini ve bu kitabı· koruyacağım vaad etmiştir. Bu hususta da yüce
Allah §'öyle buyuruyor ..
"DoğrUsu (o) ltitabı biz indirdik ve onu biz koriıyacağızsa ."
(33) Fethu'l-Bari, a.g.e. C. V, S. 128
(34) Nis!l. Stlresı, 4jl71 bak: Malde Stlresi, 5j77
(35} el-Camiu's-Sağir, a.g.e. C. I, S, 116
(36) Hidayetu'l-Bari ile Tertibi Ahadisi'l-Buharl, a.g.e. C. I,
(37) Taha Stlresl, 20Jl-4
(38) Hi cr Stlresl, 15j9

/8' DlYANET DERG!S! i8

·s.

110

CİLT: 18 - SAYI: 4[0) TEMMUZ - AGUSTOS 19'79

1_8

209

