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RAHMETLÆ HALÆFE’MÆZÆN
ESERLERÆNÆ YAÑATACAÅIZ!
Ænsanlar eserleriyle yañarlar!
Hele o eserler maneviyata dayanærlarsa!
Merhum Halife’miz Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan)’æn bizlere ve müslümanlara çok büyük
hizmetleri dokunmuñtur. Hele geride bæraktæåæ
eserleri ki, her biri paha biçilmez deåerdedir! Tabii
kadrini-kæymetini bilene!.. O her yönüyle bizlere
birer örnekti; Ahlakæyla, güler yüzüyle, hal ve
kaliyle, yani hem sözü hem de yañantæsæyla bir
örnekti!..
Saålæåænda tüm dünyaya meydan okuyor, ilim
meydanænda kimse særtænæ yere getiremiyordu.
Bugün de eserleri ortada ve gündemde; Kimse
de evvelallah yanlæñ ve hatalarænæ bulamæyorlar ve
kæyamete kadar da bulamayacaktær! Çünkü kaynak
Kur’an, örnek Peygamber diyerek hareket
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ediyordu! Kaynaksæz, delilsiz ve hüccetsiz ne
konuñur ve ne de yazæ yazardæ!..
Merhum Halife’mizin kitaplarænæ iyi okuyun, iyi
öårenin ve onunla amel edin ve böylece nesilden
nesile aktaræn! Emanetlere sahip çækæn! Bunlar
bulunmaz birer eserdir. Allah’æn inayet ve izniyle
bir gün gelecek, müslim olsun, gayr-i müslim
olsun, Merhum Halife’mizin kitaplarænæ arayæp bulup
okuyacaktær. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var;
Çünkü insanlæk bir arayæñ içerisinde, gerçek ve
doåru olanæn arayæñæ içinde! Allah (c.c.) da nasib
ve hidayet ederse kabul etmek zorundadær.
Ænsanlar hak olanæ, doåru olanæ alær ve kabul ederler!
Kalpler Allah’æn elindedir! Tohumu biz ekeriz,
yeñertip büyüten O’dur! Bize düñen tebliå etmek,
duyurmak ve söylemek... Gerisi Allah’a aittir!
Selam olsun, Rahmetli’nin eserlerini
yañatmak için sahip çækanlara!..
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GÆRÆÑ
Hepimiz kardeñiz:
Sizlere kardeñ diye hitab edeceåim. Çünkü bizi
birbirimize baålayan, kardeñ yapan sayæsæz baålar
vardær. Bañlæcalaræ ñunlardær: Toprak baåæ, hayat baåæ,
insanlæk baåæ, vatandañlæk baåæ, dindañlæk baåæ...

Toprak kardeñiyiz:
Hepimiz topraktan gelmiñizdir. Hamur ve çamurumuz
topraktær. Mayamæz ve anamæz topraktær. Topraktan
geldik, topraåa gireceåiz. Tekrar topraktan çækacaåæz.
Ñu ayette bu gerçeåi Cenab-æ Hakk mealen ñöyle
anlatær:
„Sizi topraktan yarattæm, gerisin geriye topraåa
vereceåim, son olarak, yine sizi topraktan
çækaracaåæm!“ (Taha, 55)
Peygamberimiz (s.a.v.) de ñöyle buyurur:
„Hepiniz Adem oåullaræsænæz. Adem ise
topraktandær!“ (1)
Demek oluyor ki, babamæz toprak, anamæz toprak;
Topraktan geldik, topraåa gideceåiz, sonunda
topraktan çækacaåæz! O halde toprakta birleñiyoruz,
toprak kardeñi oluyoruz!
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Hayat kardeñiyiz:
Hepimiz canlæyæz, hayata sahibiz. Doåaræz, besleniriz,
yeriz, içeriz, çoåalæræz, sonunda ölür gideriz...
Hayat aramæzda müñterektir. Kanunlarænæ istisnasæz
hepimizde icra eder. Ölüm de öyle ya; Kimi muaf
tutmuñ bugüne kadar? Zengin-fakir, köylü-ñehirli,
patron-iñçi herkes ölümlü!.. Herkes ecel ñerbetini
içecek, ölümü tadacaktær! Kur’an-æ Kerim bu gerçeåi
ñöyle anlatær:
„Her canlæ ölümü tadacaktær!“ (Ankebut, 57)
Karacaoålan da bu hakikatæ ñöyle terennüm etmiñtir:
„Karñæki daålarda karlæ daå olsa,
Çevre yanæ, mor sümbüllü baå olsa,
Aåa olsa, paña olsa, bey olsa,
Yakasæz gömleåe sarælær bir gün!“

Ænsan olarak kardeñiz:
Ænsan olmak ve insan olarak yañamak, hepimizin
ñanædær. Mahlukâtæn (yaratælmæñlaræn) en ñereflisi, en
mükemmeli, melekleri de geçen, onlaræ da imrendiren
insandær. Ænsanlæk noktasænda birleñmekteyiz. Bu baå
da bizi birbirimize baålamaktadær. Babamæz insan,
anamæz insan, biz de insan oålu insanæz. Bu hakikatæn
Kur’an-æ Kerim’deki ifadesi ñöyle:
„Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir diñiden yarattæk.
Tanæñasænæz diye milletlere, kabilelere ayærdæk!..“
(Hucurat, 13)
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Vatandañæz:
Vatan birliåine sahibiz; Vatan bizi birleñtirmektedir.
Havasiyle, suyu ile, sebzesiyle, meyvesiyle
beslemektedir. Vatan hayatta kaldæåæmæz müddetçe bizi
særtænda gezdirir, ecel geldiåinde de bizlere sinesinde
yer verir!

Din kardeñiyiz:
Hepimiz müslümanæz! Æslam dini, Æslam’æn ñerefi
hepimizindir! Hepimiz aynæ gerçeklere inanær, aynæ
kæbleye yönelir, aynæ Kitab’a baålanæræz. Hazreti
Muhammed (s.a.v.) hepimizin Peygamber’idir, Ona
ümmet olma ñerefi hepimize aittir. Kur’an-æ Kerim ñöyle
der:
„Bütün mü’minler kardeñtir!“ (Hucurat, 10)
Æñte kardeñlerim! Bütün bunlar, kæsaca anlattæåæm bu
baålar, bizi birbirimize yaklañtærmakta, kaynañtærmakta
ve nihayet kardeñ yapmaktadærlar.
O halde birbirimizi sevmemiz ve saymamæz, hemhal,
hemdert olmamæz, yardæm ve imdada koñmamæz
yaratælæñæmæzæn, hamur ve çamurumuzun, insanlæk ve
inanæñæmæzæn bir gereåi, bir icabædær. Bunlar aynæ
zamanda vatan borcu, insanlæåæn gereåi, dinimizin
emridir!..
Bu hususta Peygamber Efendimiz’in öåütlerinden bir
kaçænæ dinleyelim:
„Æmandan sonra en üstün amel, insanlaræ
sevmektir!“ (2)
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„Ænsanlara merhamet etmeyene, Allah da
merhamet etmeyecektir!“ (3)
„Üstün müslüman kimdir?“ diye sorulduåunda
Peygamberimiz:
„Üstün müslüman o kimsedir ki, bütün
müslümanlar onun elinden de dilinden de emin
olur (zarar görmez)!“ (4)
„Mü’minler -birbirini sevme ve acæmada- bir
bedene benzerler; Bedenin herhangi bir uzvundaki
hastalæktan nasæl ki, diåer bütün uzuvlar rahatsæz
olur, uykusuz kalærlarsa bir mü’mine dokunan elem
ve kederden de, diåer bütün mü’minler elem ve
kader duyar!..“ (5)
„Sizden biriniz kendi için sevdiåini, mü’min
kardeñi için de sevmedikçe, hakkæyla iman etmiñ
olamaz!“ (6)
„Kendin için sevdiåini insanlar için de sev ki,
müslüman olasæn!“ (7)
„Mü’min, mü’min için duvar gibidir; Biri birinden
kuvvet alær.“ (8)
„Her ñeyin bir anahtaræ vardær; Cennetin anahtaræ
da fakirleri, yoksullaræ sevmektir!“ (9)
„Aranæzda münasebeti kesmeyiniz, birbirinize sært
çevirmeyiniz, birbirinize buåzetmeyiniz, birbirinizi
kæskanmayænæz. Ey Allah’æn kullaræ! Kardeñ olunuz!
Bir müslüman için üç günden fazla kardeñine
küsmesi, dargæn durmasæ helal olmaz!“ (10)
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Æslam Dininin Hayat Görüñü:
Ñu dünya hayatæ ne? Dünyaya niçin geldik?
Geliñimizin hikmet ve sebebi nedir? Sonra biz neyiz,
neyin nesiyiz? Nereden geldik, nereye gideceåiz?
Etrafæmæzda sayæsæz varlæklar var; Canlæsæ-cansæzæ var,
añaåædakileri-yukarædakileri var!.. Onlaræn gerçek sahibi
kim? Biz mi bunlar için, yoksa bunlar mæ bizim için var
olmuñ?..
Kardeñlerim! Æñte bu sorularæn cevabænæ bilen ve
öårenen Æslam dinini kavramæñ, dünya hayatænæ
anlamæñtær. Dünya hayatæ geçici bir hayattær, fani bir
hayattær, buraya her gelen gider! Bu dünya kimseye
yar olmamæñ, ilelebed kimseyi de barændærmamæñtær. Bu
hayat doåumla bañlar, ölümle biter! Arada nihayet 6070 senelik bir hayat hikâyesi!..

Vazifemiz:
Kardeñlerim! Dünyaya geliñimiz hikmetsiz, manasæz
deåildir, rastgele deåildir. Geliñimize sebep, yemek
içmek deåildir. Bunlaræ elde etmek için çalæñmak da
deåildir. Sebep, bizi yaratana, topraktan meydana
getirip insan yapana, büyüyüp besleyene kul olmaktær,
O’na ibadet ve ubudiyette bulunmaktær. Asæl vazifemiz
budur, gaye budur, maksat budur! Bunun böyle
olduåunu Allah bildiriyor:
„Ben cinleri de insanlaræ da bañka bir iñ için deåil,
kendime kul olmalaræ için yarattæm!“ (Vezzariyat, 56)
Demek oluyor ki, hayatta ilk ve asæl vazifemiz Allah’a
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kul olmaktær. Bu noktayæ çok iyi bilmemiz, bunun
ñuuruna varmamæz lazæmdær. Hareket noktamæz bu
olacak, añk ve ñevkimiz, hæz ve heyecanæmæz kaynaåænæ
bu noktadan alacaktær; Söz, fiil ve hareketlerimiz bu
nokta etrafænda dönüp dolañacaktær!

Mutluluk:
Ñuracækta hemen ñunu ilave edeyim: Ænsanoålu
hürriyet ve huzurunu, ñeref ve saadetini ancak ve
ancak Allah’a kul olmakla bulur. O’na inanma ve O’na
dayanmada bulur!..
Allah’a kul olmayanda hürriyet yoktur, ñahsiyet de
yoktur. Çünkü o, artæk her ñeyin kuludur; Madde ve
midenin kuludur, masa ve kasanæn kuludur, añæræ istek
ve kötü duygularænæn kuludur ve nihayet ñeytanæn
kuludur; Ñahsiyetini kazanamamæñ, yerine
oturamamæñtær, sallantædadær; Her ñey onu etkiler, hür
ve normal düñünemez, saådan soldan gelen her ñey
onun tesiri altændadær.
Hür olabilmek, ñahsiyet kazanmak için, bütün bunlaræn
üstüne çækæp tesirleri altænda kalmamak lazæmdær. Bu da
ancak Allah’a kul olmakla mümkündür!
Allah’a kul olmayanda huzur da yoktur, hiç bir suretle
onu tatmin edemezsiniz, dünyayæ ona verseniz
doymaz. Çünkü insan üstün bir varlæktær; Madde ve
maddiyat, servet ve saltanat, masa ve kasa onu
doyurup tatmin edemez. Yine de vicdanæ muzdarip,
gönlü rahatsæzdær. Tatmin olacaåæ, gönül rahatlæåæna
kavuñacaåæ tek bir ñey vardær: O da „Zikrullah“tær; Allah’æ
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anmak, O’na inanmak ve O’na dayanmaktær! Bunun
da böyle olacaåænæ yine Allah haber veriyor:
„Bañka ñeyle deåil, ancak Zikrullah ile gönüller
mütmain olur (huzur ve sükûnet bulur, mutlu
olur)!“ (Rad, 28)
Sonra dünyanæn hali çok acaiptir; kararsæzdær,
dalgalædær, zik-zaklædær. Günü gününe uymaz; Bir gün
insanæn yüzüne gülerse, bir bañka gün onu elem ve
kedere boåar, tedirgin eder...
Æñte bütün bu dalgalanmalar, bu zik-zaklara
aldærmamak, soåukkanlæ olmak, huzurlu olmak için tek
çare vardær. O da Allah’a kul olmak ve O’na sæåænmaktær,
O’na dayanmak ve O’na güvenmektir!
Allah’a kul olan bulduåuna -añæræ derecede- sevinmez,
kibirlenmez, böbürlenmez; kaybettiåine de -yine añæræ
derecede- üzülmez, feryad etmez, intihara gitmez.
Bulunduåu zaman Allah’tan geldiåini bilir,
„Elhamdülillah“ der, ñükürle meñgul olur; kaybettiåi
zamanda da yine Allah’tan geldiåine inanær, „Hakkæmda
hayærlæsæ bu imiñ!“ diyerek kadere teslim olur ve
sabreder.
Bu meseleyi Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle açæklar:
„Mü’minin hali ne kadar güzeldir! Çünkü onun
her iñi hayærdær. Hoñuna giden bir ñey eline geçerse
„Elhamdülillah“ diyerek ñükreder, dolayæsæyla hayær
olur. Hoñuna gitmeyen bir ñey kendisine
dokunursa, o zaman da sabreder ve dolayæsæyla
hayær olur. Bu mü’mine mahsus bir haldir!“ (11)
Ñeref ve saadet de Allah’a kul olmadadær. En büyük
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makam, en yüksek rütbe, en üstün ñeref ubûdiyyet
(kulluk) makamædær, ubûdiyyet rütbesidir, ubûdiyyet
ñerefidir!.. Ubûdiyyet makamæ, meleklerin makamændan
daha yüksektir, daha ulvidir, daha ñereflidir. Dünya ve
ahiret saadeti, iki cihan bahtiyarlæåæ da Allah’a kul
olmaya baålædær. Bir kelime ile: Mutlu insan, Allah’a kul
olan insandær!
Demek oluyor ki, Allah’a kul olmak hayatæn manasæ,
yaratælæñæn gayesi olduåu gibi; Hürriyet, huzur, ñeref ve
mutluluk da yine Allah’a kul olmaya baålædær, Allah’a
inanmaya ve O’na sæåænmaya baålædær!

Kâinat niçin yaratældæ?
Kardeñlerim! Kâinat da bizim için yaratælmæñtær. Canlæcansæz her ñey bize hizmet etmek, bizim ihtiyaçlaræmæzæ
gidermek için meydana gelmiñtir!
Kâinat bir tesadüf eseri deåil, geliñi güzel deåil, bir
plana göre ayarlanmæñ bir gayeye göre yaratælmæñtær. O
da insan ve insanæn ihtiyaçlar içindir!
Demek oluyor ki; Ænsan, Allah için, Allah’a kul olmak
için yaratældæåæ gibi, bu âlem ve bu âlemdeki varlæklar
da her ñeyiyle insan için, insana hizmet etmek için
yaratælmæñlardær. Ve yine demek oluyor ki, dünya ve
dünyadakiler, yeme-içme, giyinip-kuñanma ve bunlaræ
elde etmek için çalæñma gaye deåildir, amaç deåildir,
gayeye götüren vasætalardær, araçlardær. Bilhassa bu
noktaya çok dikkat etmek, gaye ile vasætayæ birbirine
karæñtærmamak lazæm. Eåer bugün dinden, imandan
uzak kaçanlar varsa, eåer bugün materyalist gibi sapæk
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fikirli insanlar varsa, bunlar gaye ile vasætayæ birbirine
karæñtæran, hatta vasætayæ gaye kabul eden, yiyip içmeyi,
giyinip kuñanmayæ, gezip tozmayæ esas alan, dünyanæn
ötesinde ahiret kabul etmeyen, ölümden sonraki
hayata inanmayan kimselerdir.
Halbuki hayat, yalnæz dünya hayatændan ibaret deåildir.
Eåer hayat bu kadar olsa idi, sadece dünyada olup
bitenlerden ibaret olsa idi ve ölümün ötesinde ebedî
ve sonsuz bir ahiret hayatæ olmasa idi, insanlar kadar
haline acænacak bir varlæk olmazdæ. Çünkü dünya hayatæ,
yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi, nihayet 60-70 senelik
bir hayat hikâyesidir. Çok çabuk gelip geçiyor, bazen
de daha çiçeåi burnunda iken sönüp gidiyor, ölüp
mezara giriyor, toprak haline gelerek ayaklar altænda
çiåneniyor. Æñte o kadar!..
Kardeñim! Ñimdi bir kere düñünelim: Bu hayat mæ
bizi mutlu edecek? Bunun için mi birbirimize gireceåiz,
birbirimize saldæracak ve birbirimizi öldüreceåiz?!.
Bunun için mi çærpænacak, çalæñacak ve didineceåiz?!.

Dünya da bizim içindir:
Fakat sözlerimden dünyayæ ve dünya hayatænæ
küçümsemeyin, az görmeyin, hor görmeyin, „Adam
sen de!“ deyip dünyadan elinizi-eteåinizi çekmeyin!
Siz, „Neme lazæm dünya? Burada kalacak deåiliz ya!
Bugün-yaræn kæyamet kopacak! Artæk ne çare? Ahir
zaman geldi; Ne kadar çalæñsak boñtur hepsi! Zaten
dünya fani, ahiret baki! Bir lokma, bir hærka kâfi!..“
demeyin! Sakæn bu gibi sözlere kulak vermeyin! Bunlar
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yersiz ve manasæz sözlerdir; Dinimizin kabul etmediåi
sözlerdir!
Maalesef insanlar içerisinde, ahiretini dünyasæ için,
geleceåini de bugün için terk edenler vardær. Bunlar,
„Dünya yeter bize!..“ der dururlar. Allah (c.c.),
Peygamber (s.a.v.) emri dinlemezler, din-iman
tanæmazlar!..
Tabii bu, çok tehlikeli, tehlikeli olduåu kadar da yanlæñ
bir görüñ, çok fena bir fikirdir!
Bir kæsæm insanlar da vardær ki, onlar da tersine „Ahiret,
ahiret!..“ derler, „Ahiret bize lazæm, dünya neyimize
lazæm?!.“ der dururlar. Tembellik eder, iñten çekilirler.
Köñesinde, minderinde, koltuåunda oturup kuru kuruya
dindarlæk iddiasænda bulunur, kendilerini sofu sayarak
dünyaya çalæñmayæ hor görürler. „Zaten dünya kâfirin,
ahiret müslümanændær. Varsæn kâfirler dünyaya
çalæñsænlar, onu imar ve ihya etsinler! Bize ne? Ahiret
de bize yeter!..“ derler ve kendilerini miskinliåin
çukuruna atarlar, üstelik bu yaptæklarænæ kanaat sayarlar.
Kardeñlerim! Bütün bunlar yanlæñtær. Mübarek dinimiz
bunlaræ asla kabul etmez. Dinimiz dünyanæn aleyhinde
deåildir; Çalæñmanæn, servet biriktirmenin, zengin
olmanæn aleyhinde deåildir. Bilakis çalæñmayæ teñvik
eder, hatta ibadet sayar, günahlara keffaret sayar!
Sonra dünyayæ terk etmek kanaat deåildir, tembelliktir.
Tembellikle kanaat olmaz. Kanaat demek, bañkalarænæn
malæna göz dikmeyip, „Niçin onda var, bende yok?“
dememek, çalæñæp nasib-kæsmet ne ise ona razæ olmaktær.
Æñte budur kanaat! Yoksa miskinlik deåildir.
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Sebeplerine sarælacak, ñartlarænæ hazærlayacaåæz, ondan
sonra tevekkül edip semeresini Allah’tan bekleyeceåiz.
Sebebine sarælmadan, ñartlarænæ hazærlamadan ne
kanaat Æslam’æn istediåi kanaat olur, ne de tevekkül
Æslam’æn istediåi tevekkül olur. Bakænæz Rabb’imiz
Kur’an-æ Kerim’de ne buyurur:
„Eåer siz esbabæna tevessül ederseniz, Allah da
size yardæm eder!“ (Muhammed, 7)
Burada Cenab-æ Hakk bize çalæñmayæ, sebebe
sarælmayæ emrediyor; Çalæñtæåæmæz, sebebine sarældæåæmæz
takdirde yardæm edeceåini vaad ediyor.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizzat kendileri
çalæñtælar, her zahmete katlandælar. Kuru tevekkülle
yetinmediler, sadece dua ile kalmadælar. Eåer sadece
dua ile iñ bitse idi, sadece tevekkülle mesele halledilse
idi, Peygamber’in duasændan daha büyük dua var mæ
idi? O’nun tevekkülünden daha saålam tevekkül var
mæ idi? Ellerini kaldærær, dua eder, her ñey meydana
gelirdi; Düñmanlar da yere batar giderdi.
Peygamberimiz böyle mi yaptæ? Hayær! Ne sadece dua
ile yetindi ne de kuru tevekküle sarældæ. Sebeplerine
sarælær, ñartlarænæ hazærlar, ondan sonra duasænæ yapar,
tevekkül ederdi.
Ænsan çalæñmakla mükelleftir. Burasæ sebepler
dünyasædær, burasæ çalæñma yeridir, burasæ ahiretin
tarlasædær. Hatta gazilik, ñehidlik de burada elde edilir.
Hasælæ dünya ve ahiret saadeti hep bu dünyada
kazanælær. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis’inde mealen
ñöyle buyurur:
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„Bilir misiniz içinizde hazærlæklæ olan kimlerdir? Allah ve Resulü’nün sevdiåi kullar, iki cihanda mesud
ve bahtiyar olanlar kimlerdir? Onlar, o kimselerdir
ki, ahiret için dünyayæ terk etmezler, dünya için de
ahireti terk etmezler. Her ikisine de çalæñærlar
kazanærlar, ñunun zekâtæna, bunun sadakasæna göz
dikmezler ve kimsenin særtæna yük olmazlar!“ (12)
Bir gün Hz. Ömer (r.a.) Yemen’den gelip sokakta boñ
oturan birkaç kiñiye rastlamæñ, onlara kim olduklarænæ
sormuñtu. Onlar, „Bizler Allah’a tevekkül edenleriz!“
deyince Hz. Ömer onlara, „Hayær! Siz yalan
söylüyorsunuz; tevekkül sahibi deåilsiniz!“ demiñ
ve sebebine sarælmadan yapælan tevekkülün Æslam’da
yeri olmadæåænæ, yalan bir tevekkül olduåunu bildirmiñtir.
Yine Hz. Ömer ñöyle der:
„Hiçbiriniz evinde oturarak, ‘Ya Rabb’i! Bana ræzæk
ver!’ demesin! Biliyorsunuz ki, gökten ne altæn
yaåar, ne de gümüñ!..“

Dünya da müslümanændær!
Allah (c.c.) hem dünyayæ, hem de ahireti inananlar
için, müslümanlar için yaratmæñtær. Ahiret de
müslümanæn, dünya da müslümanændær! Müslümanlar
ikisine de sæmsækæ sarælacak, kâfirlerden daha çok
çalæñacaklardær. Çünkü kâfirin yalnæz dünyasæ vardær.
Mü’minin ise hem dünyasæ, hem de ahireti vardær!
Æyi yemek, güzel giyinmek dinimizde güzel
ñeylerdendir, istenilen ñeylerdendir. Kur’an-æ Kerim bu
hususu ñöyle anlatær:
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„Ey Resulüm! De ki: Allah’æn kullaræ için ortaya
çækardæåæ ziynet ve nimetleri haram kælmak kimin
haddine? De ki: Dünya hayatænda bütün ziynet ve
bu leziz nimetler iman edenler içindir, onlar için
yaratælmæñtær. Ahirette ise bunlar yalnæz
mü’minlerindir!“ (Araf, 32)
Kâfirler, imansæzlar, dünyanæn nimet ve ziynetlerinden
faydalanæyorlarsa, imanlælaræn gölgesi altænda
faydalanæyorlar, onlaræn yüzü suyu hürmetine yañæyorlar.
Ñayet dünyada tek inanan kalmasa Allah kâfire
dünyadan bir yudum su bile vermez. Ahiret nimetlerine
gelince: Orasæ böyle deåil; Kâfir, mü’minin gölgesinde
barænamayacak, oranæn nimetlerinden asla
faydalanamayacaktær!
Demek oluyor ki, dünya da kâfirin deåil, dünya da
müslümanændær! O halde müslüman dünyayæ da
kendinin bilmeli, daha çok çalæñmalæ, nimet ve
ziynetlerinden bol bol istifade etmeli ve ettirmeli, yemeli
ve yedirmeli, giymeli ve giydirmelidir. Kur’an-æ Kerim’de
bu konu ile ilgili bir çok ayet vardær. Bunlaræn bir kaçænæ
mealen verelim:
1- „Ñurasæ muhakkak ki: Biz bu dünyada size yer
vermiñizdir, size burada geçim vasætalaræ temin
etmiñizdir. Fakat siz ne kadar az ñükrediyorsunuz!“
(Araf, 10)
2- „Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan
O’dur!..“ (Bakara, 29)
3- „Allah, yeri sizin emrinize vermiñtir (yer size
itaatkârdær). Omuzlaræ üzerinde yürüyün, ræzkændan
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yeyin! Ñurasænæ da unutmayæn ki: Sonunda
toplanacaåænæz yer, Allah’æn huzurudur!“ (Mülk, 15)
4- „Allah’æn sana verdiåi ñeylerde ahiret yurdunu
ara! Dünyadaki nasibini de sakæn unutma!“ (Kasas,
77)
5- „Ey iman edenler! Cuma namazæ için
çaårældæåænæz zaman Allah’æn zikrine (Cuma
namazæna) koñun ve bu arada bütün ticarî iñlerinizi
de terk edin! Bilirseniz bu sizin için daha hayærlædær.
Namaz kælændæktan sonra yeryüzüne daåælænæz,
Allah’æn fazlændan (ræzæk) arayænæz ve Allah’æ çok
zikrediniz! Umulur ki, kurtuluñ ve yükseliñe
kavuñursunuz!“ (Cuma, 8-10)
6- „Hakikatta insan, kendi sarf ettiåi emeåinden
bañka hiçbir ñeye sahip deåildir ve sarf ettiåi emek,
ileride kendisine muhakkak gösterilecektir!“
(Necim, 39-40)
7- „(Vereceåiniz sadakalaræ) asæl o fakirlere verin
ki, onlar Allah yoluna kapanmæñ kalmæñlardær,
yeryüzünde dolañmaya güçleri yetmez. Onlaræn
halini bilmeyen -istemekten çekindikleri içinzengin sanær. (Fakat dikkat edersen) sen, onlaræ
yüzlerinden tanærsæn. Onlar -ne kadar ihtiyaçlæ
olsalar da- bañkalaræna el açæp dilencilik
yapmazlar!“ (Bakara, 223)

Çalæñmanæn Önemi:
Muhterem kardeñlerim! Bakænæz, geçen satærlarda
okuduåunuz bütün ayetler dünya ile, dünya için
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çalæñmakla ilgilidir. Genellikle her biri çalæñmanæn çeñitli
yönlerini açæklamaktadærlar.
Yeryüzünü Rabb’imiz bizim için bir mesken olarak
yaratmæñtær. Tabiatæn bütün nimet ve kuvvetlerini bizim
emrimize tahsis etmiñ, bizim hizmetimize vermiñtir. Bu
hususlar birinci, ikinci ve üçüncü ayetlerden
anlañælmaktadær.
Gerek dünya, gerekse ahiret, her ikisi de insan içindir!
Dinimize göre insan ne yalnæz dünya adamædær, ne de
yalnæz ahiret adamædær. O her ikisinin de adamædær. Öyle
ise insan, bir eline dünyayæ, bir eline de ahireti alacaktær.
Dinî vazifeleri ile dünyevî vazifeleri arasænda tam bir
ahenk kuracaktær. Durmayacak, dünya iñinden sonra
hemen ahiret iñine, ahiret iñinden sonra da dünya iñine
koñacaktær. Ñayet bulunduåu yerde kendine uygun bir
iñ bulamæyorsa gezecek, dolañacak, mutlaka bir iñe
girecek, onunla geçimini saålayacaktær. Fakat nerede
olursa olsun, hangi iñte çalæñærsa çalæñsæn Allah’æ
unutmayacak, hak ve adaletten ayrælmayacak, ibadetini
terk etmeyecektir. Bu söylediklerim, dördüncü ve
beñinci ayetlerin ifadeleridir.
Dünya medeniyeti, dünya siyaseti ve dünya
hâkimiyyeti hakkænda dinimiz ne diyor ve nasæl bir ölçü
koyuyor?
„Ey mü’minler! Gücünüzün yettiåi kadar öyle bir
kuvvet ve baålæ besili atlar hazærlayæn ki, onunla
Allah’æn ve kendi düñmanlarænæzæ korkutasænæz!..“
(Tevbe, 60)
Bu, ñu demektir: Öyle güçlü, öyle kuvvetli olunuz ki,
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dünyanæn müslüman olmayan millet ve devletleri
sizden korksunlar, size karñæ gelmekten, size kafa
tutmaktan çekinsinler. Æñte bu derece kuvvetli olmanæz
lazæm gelmektedir. Bu, Allah’æn bir emridir!
Ñimdi düñünelim: Dünya milletlerine meydan
okuyacak, her yerde aåærlæåænæ hissettirecek, icabænda
onlara dur demesini bilecek böyle bir kuvvet nasæl olur
ve nasæl elde edilir? Lafla olmaz, tek taraflæ da olmaz!
Böyle bir kuvvet ilmin ve fennin, tekniåin ve
medeniyetin her alanænda, mesela taræmda, sanatta,
ticarette, yeraltæ ve yerüstü kaynak ve servetlerinden
faydalanmakla, harp sanayiinde, ulañtærma araç ve
gereçlerinde... hasælæ müsbet ve olumlu her sahada
dünyanæn millet ve devletlerini ileri geçmekle mümkün
olur; muasær medeniyetin deåil seviyesine, daha da
üstüne çækmakla mümkün olur; Nerede bir minare
yükseliyorsa orada bir fabrika bacasænæn yükselmesi
ve tütmesiyle mümkün olur! Bütün bunlar da, bütün
müslümanlaræn el ele, gönül gönüle vererek, güç ve
imkânlarænæ sarf ederek çalæñmalaræyla mümkündür. Bu,
Allah’æn Æslam âlemine vermiñ olduåu kesin bir emirdir;
Hesabænæ günün birinde mutlaka soracaktær!
Æslam âlemi eåer bugün bu durumda deåilse, tersine
geri kalmæñ ve periñan bir duruma düñmüñ ise, bunun
sebebini Æslamiyet’te deåil, müslümanlarda,
müslümanlaræn gaflet ve tembelliåinde aramalædær.
Yukaræda mealini verdiåim Allah’æn emrine kulak
vermemelerinde aramalædær. O halde:
Herkes çalæñacaktær; Çalæñmaktan, vazife yapmaktan
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kimse muaf tutulmamæñtær. Dünya bir iñyeri ise, bir
çalæñma yeri ise, bir fabrika ise; zengin-fakir, köylüñehirli, amir-memur herkes de bu fabrikanæn birer
iñçisidir. Devlet reisinden tutun da çiftçisine, çobanæna
varæncaya kadar bu dünya fabrikasænda görevlidirler.
Maddî-manevî ücret ve deåerleri de gösterdikleri
sadakat ve samimiyete gayret ve maharete göredir.
Aynæ zamanda herkes mühim bir sorumluluåun ve ilahî
murakabenin altændadær. Dünya fabrikasænæn sahibi de
Allah’tær! Hesap soracak, mükâfat veya ceza verek de
O’dur!..
Altæncæ ayet-i kerime bu gerçekleri insanoåluna bütün
açæklæåiyle hatærlatmakta, iñinde ve vazifesinde çok
dikkatli, çok itinalæ olmasænæ emir ve tavsiye etmektedir.

Dinimizde dilencilik yoktur:
Dinimizde dilencilik yoktur! Bañkalaræna yük olmak,
onlaræn særtændan geçinmek yoktur; Bu haramdær! Herkes
kendi alæn terinin semeresini görecek, kendi elinin
emeåinden yiyecektir.
Dinimiz kendilerini tembellik çukuruna atarak dilencilik
yapan, çalæñmaya gücü yettiåi halde insanlaræn elineavucuna bakan, el açæp dilenmeåi kendisine meslek
edinen kimseleri nefretle karñælar, onlarla mücadele
eder ve nihayet korkunç azaba gireceklerini, periñan
olacaklarænæ haber verir.
Yedinci ayet-i kerime dilenciliåi hoñ karñælamadæåæ gibi,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de añaåædaki
açæklamalaræyla dilenciliåi hiçbir zaman hoñ
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karñælamamæñ, kötü sonuçlara götüreceåini bildirmiñtir:
„Kiñinin yediåi en hayærlæ yemek, elinin emeåiyle
kazandæåæ yemektir. Davud Peygamber de elinin
emeåi ile geçinirdi.“ (13)
„Sizden biriniz særtæ ile, odun tañæyarak geçimini
saålamasæ, dilenmesinden (bañkalaræna el
açmasændan) daha hayærlædær!“ (14)
Medineli müslümanlardan biri Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz’e gelerek kendisine yardæm etmesini ister.
Efendimiz ona, „Evinizde bir ñey yok mu?“ diye
sorar. O, „Bir tarafænæ üstümüze aldæåæmæz, bir
tarafænæ da yere serdiåimiz bir sergi ile içinden su
içtiåimiz bir çömlek var!“ dedi.
Peygamberimiz ona, „Git! Onlaræ bana getir!“ diye
buyurur. O iki ñey getirilince Peygamberimiz onlaræ
eline alær ve ñöyle der:
„Bunlaræ kim satæn alacak?“
Müslümanlardan biri, „Ey Allah’æn Resulü! Onlaræ
ben bir dirheme satæn alæræm!“ der.
Peygamberimiz, „Fazla veren var mæ?“ diye sorar.
Bir bañkasæ, „Ben bunlara iki dirhem veririm!“ der.
Peygamberimiz o ñeyleri bu adama verir. Ondan
aldæåæ iki dirhemi de Medineli müslümana verir ve ñöyle
der: „Bunlaræn biriyle evine yiyecek al, biriyle de
bir balta alarak bana getir!“ Medineli müslüman
baltayæ getirince Peygamberimiz ona kendi eliyle bir
sap takar, sonra baltayæ o adamæn eline vererek:
„Haydi git! (Daådan) odun kes de sat! Onbeñ güne
kadar seni (buralarda) görmeyeceåim!..“
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Onbeñ gün sonra adam gelir. On dirhem kazanmæñ
bir kæsmæyle yiyecek, bir kæsmæyle de elbise almæñtær.
Bunun üzerine Peygamberimiz ñöyle buyurmuñtur:
„Böyle çalæñman, dilencilik yapmaktan hayærlædær!
Çünkü dilencilik yapman kæyamet gününde
yüzünde kara leke olacaktær!“
„Æstemek ñu üç kiñiden bañkasæna helal olmaz:
Toprakta sürünecek derecede fakir, altænda
ezilecek derecede borçlu veya kæsastan kurtarmak
için diyet vermeåe mecbur olan!“ (15)
„Herhangi bir kimse, kendisine bir dilencilik
kapæsæ açarsa, Allah da ona bir fakirlik kapæsæ açar!“
(16)
„Ve her kim müstaåni bulunursa (elindeki ile
yetinirse), Allah onu zengin eder; Her kim de iffetli
(namuslu) olmaya çalæñær, istemekten sakænærsa,
Allah da ona iffet verir!“ (17)
Resul-i Ekrem Efendimiz’in bulunduåu bir yerden
güçlü-kuvvetli birinin geçtiåi görülür. Bunu gören
ashab, „Ya Resulallah! Keñke bu adam Allah
yolunda çalæñsa!“ derler.
Peygamberimiz ñu cevabæ verir: „Eåer bu adam
küçük çocuklarænæn ekmeåini kazanmak için çækmæñ
ise Allah yolundadær, ihtiyar anne ve babasænæn
ihtiyaçlarænæ karñælamak için çækmæñ ise yine Allah
yolundadær, kendi ekmeåini kazanmak için çækmæñ
ise yine Allah yolundadær. Ñayet gösteriñ için,
böbürlenmek için çækmæñ ise iñte o zaman ñeytan
yolundadær!“ (18)
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Çalæñma bir ibadettir:
Çalæñma aynæ zamanda bir ibadettir. Bu hususta da
birçok hadis-i ñerif’ler vardær. Bunlardan birkaçæ:
„Æmanlæ sanatkâræ Cenab-æ Hakk’æn sevmesi
muhakkaktær!“ (19)
„Allah ræzasæ için dul ve fakirlere yardæm eden,
Allah yolunda cihad eden veya bütün geceyi
ibadetle, gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir!“
(20)
Hz. Enes rivayet eder:
„Peygamber Efendimiz’le bir yolculukta idik.
Arkadañlaræn kimisi oruçlu, kimisi oruçlu deåildir. Gün
sæcak bir gündü. Bir yerde konakladæk. Oruçlu olanlar
bitkin düñtüler. Oruçlu olmayanlar ise, yolculara su
tañæyor, hizmet ediyorlardæ. Bunun üzerine
Peygamberimiz buyurdular ki:
„Bugünün bütün sevabæ, oruçlu olmayanlarændær!“
(21)
„En temiz kazanç kiñinin elinin emeåidir. Kiñinin
kendine, ehline, çocuåuna hatta hizmetçisine
yaptæåæ masraf, harcadæåæ para sadakadær!“ (22)
Adamæn biri çok namaz kælar, çok oruç tutar diye
övüldüåünde Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle buyurdu:
„Ya onun geçimini kim saålæyor?“
„Biz saålæyoruz!“ diye cevap verdiler.
Bunun üzerine Peygamberimiz:
„Öyle ise sizin ibadetiniz, onun ibadetinden
fazladær!“ (23)
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Çalæñma, günahlaræn
baåæñlanmasæna vesiledir:
Çalæñma aynæ zamanda kiñinin günah ve hatalarænæn
affedilmesine, baåæñlanmasæna vesiledir. Resul-i Ekrem
Efendimiz’in bu husustaki hadis’leri ñöyle:
„Helalændan çalæñarak yorgun bir vaziyette
yataåæna giren insan, günahlaræ affedilmeden
uykuya geçmez!“ (24)
„Öyle günahlar vardær ki, onlaræn affedilmesine
namaz, oruç, hac ve umre gibi herhangi bir (ibadet)
sebep olamaz. Böyle günahlaræn baåæñlanmasæna
sebep olan insanæn çoluk-çocuåunun geçimi
yolunda çektiåi zahmet, duyduåu sækæntæ ve
meñakkatlerdir!“ (25)
Peygamberimiz (s.a.v.) Sa’d bin Muaz’æn çok
çalæñmasæ yüzünden, nasærlæ ve çatlak ellerini
göstererek, „Æñte bu eli Allah ve Resulü sever!“ diye
buyurmuñtur. (26)
Resul-i Ekrem Efendimiz’in bu mübarek
sözlerindeki hikmet ve manalaræ, öåüt ve
nasihatleri özetleyecek olursak:
1- Peygamberimiz müslümanæ çalæñmaya ve kendi
elinin emeåinden yemeye teñvik ediyor!
2- Bizzat çalæñarak geçimini saålamak ve bir sanat
sahibi olmak peygamberlerin âdetidir!
3- Tembellerin, iñ olduåu halde iñsiz-güçsüz olanlaræn,
müslümanlækta yerleri yoktur!
4- Çoluk ve çocuåuna, hæsæm ve akrabasæna, millet
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ve memleketine yardæm etmek maksadæyla yapælan
çalæñmada büyük sevap vardær!
5- Dilenciliåin Æslam’da yeri yoktur!
6- Çalæñma gücüne sahip olduåu halde dilenenlerde
haya kalmayacak, bu hareketleri kæyamet gününde
yüzlerinde kara leke olacaktær!
7- Çalæñanæ Allah ile Resulü sever ve ondan hoñnut
olurlar!
8- Çalæñanæn yorgunluåu, günahlarænæn affedilmesine,
hatalarænæn baåæñlanmasæna ve nihayet Cenab-æ Hakk’æn
maåfiret ve lütfuna kavuñmasæna sebep olur!
Aziz kardeñlerim! Æñte Æslam dini böyle bir dindir. Bu
mübarek din, bizim için zarurî olanæ, faydalæ olanæ
emrediyor, tavsiye ediyor, hatta Allah yolunda cihad
sayæyor, ibadet sayæyor, günahlaræmæzæn affæna sebep
kabul ediyor.
Demek oluyor ki, eåer biz meñru ve makul bir ñekilde
çalæñær, helalændan kazanærsak, sadece dünyamæzæ deåil,
aynæ zamanda ahiretimizi de kazanmæñ oluruz!

Çalæñma asæl ibadetlere mani
olmamalædær:
Ænsanæn kendisinin, çoluk ve çocuåunun geçimini
saålamak için çalæñmasæ farzdær, Allah’æn emridir.
Kibirlenmek, böbürlenmek maksadæyla deåil de, daha
rahat, daha bol bir ñekilde ihtiyaçlarænæ karñælamak, aynæ
zamanda muhtaçlara, millet ve memlekete yardæm
etmek maksadiyle çalæñmak, para sahibi olmak, yer-
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yurt sahibi olmak, zengin olmak çok güzeldir, çok
yerindedir ve çok sevaptær. Ancak çalæñmamæz, iñ yapmamæz, ibadetlerimize engel olmayacaktær. Çalæñæyoruz
diye namazæ terk edemeyiz, Cuma’yæ terk edemeyiz,
orucu terk edemeyiz! Bunlar da farz olan, Allah’æn kesin
emri olan vazifeler, ibadetlerdir. Yukaræda geçen bir
hadis-i ñerif’te gördüåümüz gibi, ne dünya için dinimizi
terk edeceåiz, ne de ibadetlerimiz çalæñmalaræmæza
mani olacaktær. Dünyayæ bir elimize, ahiretimizi de bir
elimize alacak, her ikisini de beraber yürüteceåiz!
Evet, çalæñma da ibadettir, ama asæl ibadetlerimizi
yerine getirmek ñartæyla!.. Yoksa namaz yok, oruç yok,
Cuma yok... Bu ñekilde yapælan çalæñmanæn, ibadet
olmasæ ñöyle dursun, hayær ve deåeri de yoktur, makbul
ve muteber de deåildir!
„Ey iman edenler! Mallarænæz ve çocuklarænæz sizi
Zikrullah’tan (Allah’æn emirlerini yerine
getirmekten) meñgul etmesin! Kim böyle yaparsa
iñte zarar ve ziyana uårayan odur!“ (Münafikun, 9)
„Öyle insanlar vardær ki, ne ticaret ne de alæñ-veriñ
onlaræ Zikrullah’tan ve namaz kælmaktan alækoymaz,
engellemez!“ (Nur, 37)
Ashab (Peygamberimiz’in devrindeki müslümanlar),
alæñ-veriñ yaparlarken veya herhangi bir iñte çalæñærken
ezan okunduåunda mescide giderlerdi. Bu hususta o
kadar titiz davranærlardæ ki, mesela demirini döven bir
demirci çekicini havaya kaldærdæåæ bir særada müezzin
„Allahü Ekber“ dedi mi, artæk çekici elinden bærakær,
namaza giderdi.
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Cuma namazæ:
Hele bu husus, Cuma namazæ için daha mühimdir.
Diåer namazlar tek bañæna herhangi bir yerde, hatta
vaktin sonuna kadar kælænabilir. Cuma namazæ öyle
deåildir; Çünkü Cuma namazæ camide ve cemaatle
kælænær, tek bañæna kælænmaz. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Ey iman edenler! Cuma günü (Cuma namazæ) için
ezan okunduåunda (namazdan ibaret olan)
Zikrullah’a koñunuz! Alæñ-veriñi terk ediniz! Eåer
bilirseniz bu sizin için hayærlædær!“ (Cuma, 9)
Muhterem kardeñlerim! Amir memurunun, efendi
hizmetçisinin, iñveren iñçisinin ibadetine, namazæna
mani olamaz, Cuma namazæna gitmesine de mani
olmamalædær. Æbadet hürriyeti tabii haklardandær; Bu
haklaræ kimse ortadan kaldæramaz! Ancak Cuma
namazæna gidiñ ve geliñ normalin üstünde kayda deåer
bir zaman alærsa iñveren o saatlerin ücretini kesebilir,
yoksa „Cuma namazæna gitme!“ diyemez. Bunun için
iñveren iñçinin zaruri olan bu dinî ihtiyacænæ düñünmek
mecburiyetindedir. Æñyerlerinde, fabrikalarda mescid
için bir yer ayærmalæ, mahallî müftülükten de müsaade
alænmalæ, orada Cuma namazæ kælænmalædær. Böyle olursa
zaman kaybæ da olmaz. Cuma namazæ nihayet yaræm
saatlik bir meseledir!

Vakit namazlaræ:
Vakit namazlaræ için kolaylæk vardær; Bir kere namaz
vakitleri geniñtir, vakit olur olmaz namazæn kælænmasæ
ñart deåildir. Bir vakit gelmeden, bir vakit çækmaz!
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Mesela ikindi ezanæ okununcaya kadar öålenin vakti
devam eder, akñam ezanæna kadar ikindinin vaktidir,
yatsæ ezanæna kadar akñam namazænæn vaktidir. Bir
namazæn vakti en azændan bir-iki saatten fazladær.
O halde büyük bir kolaylæk var! Vaktin hangi
dakikalarænda kælarsa namaz olur. Hatta son
dakikasænda da kælsa yine namaz olur ve hem de yine
vaktinde kælænmæñ sayælær; Kkaza deåil, eda olur!
Kardeñlerim! Namaz terk edilemez, iñ ne kadar sækæ
olsa da!.. „Efendim iñ sækædær, iñi bærakæp namaz kælænmaz,
buna imkân yoktur!..“ denemez. Nasæl ki, tuvalete
gitmek lazæm geldiåinde gitmeye mecbur olunuyorsa
ve bu bir zaruret ise, daha açæåæ iñin sækæ oluñu iñçinin
tuvalete gitmesine nasæl mani olmuyorsa ve buna
kimsenin bir ñey demeye hakkæ yoksa, namaza da mani
olunamaz! Temiz olan her yer mesciddir; Ænsan çalæñtæåæ
yere seccadesini serer. Eåer iñ devamlæ kontrol
istiyorsa, yanændaki iñçiye „Benim ñu iñime de göz kulak
ol!“ der ve üç-beñ dakika içerisinde namazænæ kælar.
Böyle yaparsa çalæñmasæ daha zevkli, daha huzurlu
olur. Elde edilen kazanç da daha bereketli, daha feyizli
olur!
Æñçinin iñyerinde namazænæ kælmasæ kendisinin
yorulmasæna, iñverenin zararæna deåil, tersine iñçinin
çalæñma zevkini, çalæñma añkænæ artæracak, iñverenin de
kazancænæn bereketli olmasæna, tertemiz olmasæna
sebep olacaktær. Ve daha mühimi, dinin direåi olan
namaz gibi bir ibadet vaktinde kælænmæñ, Allah’æn yüce
emri yerine getirilmiñ olacaktær!
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Saygædeåer kardeñlerim! Kazançlarænæzæn tertemiz
olmasænæ isterseniz, ñu beñ ñeye dikkat edeceksiniz:
1- Çalæñmalarænæz farzlardan daha doårusu günlük
ibadetlerden herhangi birinin terk edilmesine, geri
kalmasæna sebep olmayacaktær!
2- Çalæñærken kimseyi incitmeyeceksiniz, kimsenin
malæna, canæna, haysiyet ve ñerefine zarar
vermeyeceksiniz!
3- Kazanmaktan maksadænæz kendinizin, ailenizin
ihtiyaçlarænæ gidermek, millet ve memlekete yardæm
etmek olacaktær!
4- Çalæñærken bañkalarænæ kæskanmayacaksænæz!
5- Gerçekten ræzkæ verenin Allah olduåuna
inanacaksænæz, iñe dört elle sarælacaksænæz!
Æbadetlerimizi yapmamæz, çalæñmalaræmæza engel
deåildir! Aksine çalæñma zevkimizi, añk ve ñevkimizi
daha da artærær. Bakænæz müslümanlæk ve
müslümanlæktaki ibadetler zor deåildir, fazla zaman da
almaz!.. Onbir ñeyi yerine getirmekten ibarettir. Bu
onbir ñeyin altæsæ imanæn ñartæ, beñi de Æslam’æn ñartædær.
Æmanæn ñartæ inanmaktan ibarettir. Bir kimse, „Ben
Allah’a, meleklerine, kitaplaræna, peygamberlerine,
ahiret gününe ve kaza-kadere inandæm; Bunlaræ
kalbimle tasdik, dilimle ikrar ediyorum!“ dedi mi
kulluk vazifesinin altæsænæ yapmæñ, yerine getirmiñtir.
Æslam’æn beñ ñartæ da böyle: Bunlar da kolaydær,
yormaz, iñe mani olmaz. Ñöyle ki: Beñ ñarttan biri
ömürlük ibadettir; ömürde bir defa ñart: Kelime-i
Ñehadet getirmek. Bir kimse ömründe bir defa
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„Eñhedü en lâ ilahe illallah ve eñhedü enne
Muhammeden abduhu ve Resulüh“ (Manasæ:
Ñehadet ederim ki, Allah’tan bañka ilâh yoktur; yine
ben ñehadet ederim ki, Hz. Muhammed Allah’æn hem
kulu, hem de Resulü’dür!) derse ve ömründe bunu bir
defa söylerse Æslam’æn beñ ñartændan birini yerine
getirmiñtir. Bu zor bir ñey mi, insan bir defa deåil, bin
defa söyler...
Æslam’æn beñ ñartændan biri de haccdær. Bu da ömründe
bir defa farzdær; O da zengine! Fakire yok, fakir muaf
tutulmuñtur. Bu da zor deåildir. Üstelik zevkli bir ñeydir,
tatlæ bir ibadettir, aynæ zamanda bir seyahattær. Haccda
gidip hem mübarek yerleri ziyaret etmek var, hem de
dünyanæn dört bir tarafændan gelen insanlarla görüñmek
tanæñmak var!
Æslam’æn beñ ñartændan ikisi de senelik ibadettir, yani
senede bir defa yapælmasæ lazæm. Bunlardan biri zekât,
diåeri de oruçtur! Zekât zengine farzdær, fakire farz
deåildir! Aksine fakirin menfaatænadær, cebine para
girecektir. Bu da zor ñey deåildir, aåær deåildir! Zekât
olarak malæn tümü istenmiyor, yaræsæ da istenmiyor;
Ancak kærkda biri isteniyor. Æñte o kadar!.. Bu aåær bir
vergi mi?!. Kærkda bir vermek kolay ñeydir. Kærk lira
olacaåæna otuz dokuz lira olsun; Kærk koyun olacaåæna,
otuzdokuz koyun olsun! Ne fark eder? Devede kulak,
deåil mi?!.
Hem tatlæ ve yerinde bir ñey! Bañkalaræna yardæm
etmek, muhtaçlara, düñkünlere yardæm etmek, onlaræn
karænlarænæ doyurmak, elbiselerini giydirmek, onlaræ
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sevindirmek ne kadar güzel ñey!..
Oruç da böyle! O da senede bir gelir; Ramazan
ayænda! Oruç, zengin-fakir, erkek-kadæn, iñçi-patron her
müslümana farzdær. Ama bu da zahmetli bir vazife
deåildir. Tatlæ bir ibadettir; Ænsana heyecan verir, sevinç
verir, ibadet zevkini artærær. O iftar sofralaræ, o sahur
yemekleri ne kadar tatlæ, ne kadar zevklidir!
Çocuklar bile oruç tutarak onun zevkini tatmayæ,
heyecanæna katælmayæ cana minnet bilirler. Kendilerine
oruç farz olmadæåæ halde sahur yemeåine
kaldærælmalarænæ anne ve babalarændan isterler. „Ne olur,
bizi de gece yemeåine kaldæræn! Biz de oruç tutalæm!..“
diye æsrar ederler, yalvarærlar.
Muhterem kardeñlerim! Belki biri çækæp diyecek ki,
„Efendim! Doåru, hepsi kolay! Hepsi kolay da, ah ñu
namaz olmasaydæ! Namaz var ya, iñte bu zor! Günde
bir defa deåil de beñ defa! Buna kim tahammül
edebilir?!. Hele bir de abdesti var! Hem ne kadar
zaman alæyor?!.“
Ben de ona derim ki: „Hayær! Namaz senin dediåin
kadar zor deåildir. Ah, namazæn ne demek olduåunu
sen de bir bilseydin, onun içine girip ñuuruna varsaydæn,
nasæl bir ibadet olduåunu bilip, zevkini tatsaydæn, bunlaræ
söylemeyecektin, beñ vakit namaz belki de az
diyecektin!..“
O ne mühim bir ibadet, ne güzel bir davranæñ! Ne
kadar yerine bir hareket! Ænsanæ günün belli saatlerinde
yaratanæn huzuruna çækaræyor, Mevla’sæyla bañbaña
bærakæyor, günlük kærk rekat namazda kærk defa Fatiha
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Suresi'ni okutturuyor ve kærk defa, „Ya Rabb’i! Yalnæz
Sana kul olur, yardæmæ da yalnæz Senden isterim!“
dedirterek kulluk vazifesini, ibadet ve ubûdiyyetini
Allah’a arz ettiriyor!
Namaz, aynæ zamanda temizlenmemize vesiledir;
Abdest-gusül temizlikten ibarettir. Hem öyle
zannedildiåi gibi namaz, mühim bir vakit de almaz.
Namaz hakkænda, namazæn fayda ve manasæ hakkænda
söylenecek daha neler var... Ancak konumuz bu
deåildir!
Görüldüåü üzere dinde, ibadette zor bir taraf yoktur,
altændan çækælmaz bir taraf yoktur, gücümüzün üstünde
bir teklif yoktur. Dinimiz kolaylæk dinidir! Gerek Kur’anæ Kerim’de, gerekse hadis-i ñerif’lerde buna dair nice
ifadeler, nice beyanlar vardær.
Netice itibariyle ñunu söylemek isterim: „Æbadetlerimizi
yapmamæz, dünya iñlerimize mani teñkil etmez, geri
bærakmaz. Ækisini de bir arada yürütmek mümkündür,
kolaydær. Yeter ki, ñuurlu olalæm, yeter ki, Æslam’æ bilelim!..

Bütün müslümanlar kardeñtir:
Kardeñlerim! Birbirimizi hor görmeye, küçüksemeye,
hakkæmæz yoktur. Mümkündür, birimiz diåerinden daha
güzel olabilir, boy ve posu yerinde olabilir, parasæ,
tarlasæ, mañasæ ve kasasæ fazla olabilir... Fakat bir insan
bütün bunlara bakarak kendini üstün sayamaz,
kendine pay çækaræp böbürlenemez, tepeden bakæp
çalæm satamaz!.. Bunlar maddî varlæklardær; Ñeref ve
faziletin ölçüleri deåildir; Dünya planændaki farklardær,
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aræzî, fani ve geçici ñeylerdir. Bugün zengin olan yaræn
fakir olabilir, keza bugün fakir olan yaræn zengin olabilir!
Aslænda insanlar bir taraåæn diñleri gibi birbirine eñittir;
Æçinde bulunduklaræ toplumun tabiî birer üyesidirler.
Aralarænda zümre farkæ, sænæf farkæ yoktur. Hak ve adalet
karñæsænda biri diåerinden farklæ muameleye tâbi
tutulamaz. Mübarek dinimiz, insan türünün topuna
birden tek aile gözüyle bakar ve æsrarla der ki: „Dünya
planændaki farklar, yani ærk, renk, dil, memleket, servet
farklaræ, bir grubun diåer bir gruba üstünlüåü demek
deåildir. Üstünlük ve ñeref ölçüsü manevî plandaki
farklardær. O da takvadan bañka bir ñey deåildir, yani
dindarlæk ve doåruluktur. Bir insan dine baålælækta,
doåruluåa riayette, daha açæåæ, kulluk vazifesini
yapmada ne kadar ileri gitmiñ ise, iñte onun ñeref ve
deåeri de o derece ileridedir!“
Æslamiyet ilk gelmeye bañladæåæ günden beri eñitlik
prensibini çok açæk ve kesin bir ñekilde anlatmakla
kalmamæñ, aynæ zamanda bu prensibe uyulmasænæ da
farz kælmæñtær. Buna dair de birçok ayet-i kerime vardær.
Bir kaçænæn mealini kaydedelim:
„Biz, sizi bir erkekle bir diñiden yarattæk.
Tanæñasænæz diye sizi milletlere, kabilelere ayærdæk.
En ñerefliniz en çok takvalæ olanænæzdær (hak ve
hukuka en çok riayet edeninizdir)!“ (Hucurat, 13)
„Bir takæmænæz bir takæmænæzæ alaya almasæn! Olabilir
ki, alaya alænanlar (Allah yanænda) alaya alanlardan
üstündür!“ (Hucurat, 11)
„Kendi kendinizi ayæplamayæn, birbirinizi çirkin
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adlarla çaåærmayæn! Æmandan sonra fasæklæk ne
çirkin addær (mü’mine kâfir demek veya fasæk
demek ne çirkindir)! Kim Allah’æn yasak ettiåi
ñeylerden tövbe etmezse, iñte onlar zalimlerin ta
kendileridir!“ (Hucurat, 11)
Mevzu ile ilgili bir kaç hadis-i ñerif:
„Ænsanlar bir taraåæn diñleri gibi birbirine eñittirler.
Takvadan bañka bir kimsenin bir diåerine
üstünlüåü yoktur!“
„Bir kimsenin bir bañkasæna üstünlüåü herhangi
ñeyle deåil, dine baålælæåæ ve güzel ameliyle
ölçülür!“
„Bir milletin efendisi o millete hizmet edendir!“
Ayet ve hadis’lerde görüldüåü üzere; Ñeref ve ñan,
efendilik ve üstünlük yalnæz takva ile oluyor, hizmet ile
oluyor. Yoksa madde ve maddiyat ile, servet ve sâman
ile, masa ve kasa ile deåildir. Dinimizde dilencilik
olmadæåæ gibi, zadeganlæk, aåalæk iddiasæ da yoktur. Bir
kimsenin servet ve sâmanæna, makam ve mevkine
güvenerek böbürlenmeye, bañkalaræna çalæm satmaya,
hakir gözle bakmaya hakkæ yoktur. Bunlar dinimizin
nefretle karñæladæåæ, yasak ettiåi ñeyledir!

Böylece Æslamiyet, eñitlik
prensibini saålam temele
dayamæñtær:
Kardeñlerim! Æñte dinimizin insanlæk âlemine getirdiåi
eñitlik prensibi budur. Medeniyetin, medenî insan
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olmanæn, insanca yañamanæn ölçüsü budur! Æslam dini
bu prensip ve bu ölçüleri, maddî menfaat ve ñahsî
çækar gibi çürük temeller üzerine deåil, iman baåæyla
baålanmæñ kardeñlik gibi ebedî ve sarsælmaz temel
üzerine oturtmuñtur. Peygamberimiz (s.a.v.) Æslam
topluluåunu ñu ñekilde târif etmiñ ve nitelemiñtir:
„Sen mü’minleri merhamette, seviñmede,
yumuñak davranmada bir bedenin uzuvlaræ
(organlaræ) gibi görürsün! Nasæl ki, bir bedenin bir
uzvu hasta olduåu zaman diåer bütün uzuvlar
müteessir olur, elem ve æzdærap çekerlerse (bir
mü’mine bir dert, bir keder, bir musibet isabet
ettiåinde de diåer bütün mü’minler onun derdiyle
dertlenir, onun kederiyle kederlenir, onun
musibetini paylañærlar)!“
Birbirinin kardeñi olan bütün mü’minler birbirini
sevecek, sayacak, birbirinin derdiyle dertlenecek,
sevincine iñtirak edecektir. Dinimiz bizden bunu
istemekte, imanæmæz bunu gerektirmekte, dünya ve
ahiret mutluluåumuz buna baålæ bulunmaktadær.

Mülk Allah’ændær:
Ñurasæ da çok iyi bilinmelidir ki, Æslam’da mülkiyet kapitalizm ve komünizmde olduåu gibi- materyalist bir
temel üzerine deåil, iman ve ruh temeli üzerine
kurulmuñtur. Ñöyle ki:
Allah Mâlik-i Mutlak’tær; Her ñey O’nundur! Mal ve
mülkün gerçek sahibi Allah’tær; Æstediåine verir,
istemediåine vermez. Æstediåine bol, istediåine kæt verir.

39

Æstediåi zaman verir, istediåi zaman çeker alær. Bu
itibarla mal-mülk, servet zenginin elinde emanettir. Mal
sahibi elindeki malæn adeta veznedarædær. Gelir ve
giderinden sorumludur; Günün birinde hesabæ
kendisinden sorulacaktær: „Bu malæ nereden kazandæn
ve nerelere sarf ettin?!.“
Bu hususu Kur’an-æ Kerim ñöyle açæklar:
„Bütün mal (ve hükümranlæk) kudretinde bulunan
Allah, pek yücedir ve her ñeye hakkæyla kâdirdir!“
(Mülk, 1)
„De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’æm! Sen mülkü
dilediåine verirsin ve mülkü dilediåinden çeker
alærsæn, dilediåini aziz, dilediåini periñan edersin.
Hayær senin kudret elindedir ve Sen her ñeye
kâdirsin!“ (Âl-i Æmran, 26)
„Göklerin ve yerin anahtarlaræ O’nun elindedir;
Dilediåine ræzkæ bol verir, (dilediåine de) kæt verir
ve O, her ñeyi hakkæyla bilir!“ (Ñura, 12)
Æñte dinimiz, müslümanæ bu ruh üzerine terbiye eder
ve bu esasa göre onu yetiñtirmek ister, ondaki gurur
ve kibri öldürmek ister; Malæyla maårur olanlaræn elinden
çekip alabileceåini, fakirleri de mala-mülke gark
edeceåini beyan eder. Cenab-æ Hakk ayetler
göndererek bu hususu misallerle açæklamæñtær. Æñte
bunlardan birkaçæ:
1- Kehf Suresi'nde iki bahçe sahibinin aralarændaki
konuñma ñöyle anlatælæyor:
„Onlara iki adamæ misal olarak göster: Birine iki
üzüm baåæ verip, etrafænæ hurmalæklarla çevirmiñ,

40

aralarænda ekinler bitirmiñtik. Her iki bahçe de
ürünlerini vermiñlerdi, hiçbir ñeyi de eksik
bærakmamæñlardæ. Ækisinin arasændan bir de ærmak
akætmæñtæk. Onun gelirleri de vardær. Bu yüzden,
arkadañæyla konuñurken, „Ben malca senden
zengin, nüfusca da senden daha itibarlæyæm!“ dedi.
Kendisine böylece yazæk ederek bahçesine
girerken, „Bu bahçenin batacaåænæ hiç zannetmem.
Kæyametin kopacaåænæ da sanmæyorum. Eåer
Rabb’ime döndürülürsem, and olsun ki, orada
bundan daha iyisini bulurum!“ dedi. Kendisiyle
konuñtuåu arkadañæ ona, „Seni topraktan, sonra
nutfeden Yaratan, sonra da seni insan kælæåæna
koyanæ mæ inkâr ediyorsun? Ama O, benim Rabb’im
olan Allah’tær, Rabb’ime kimseyi ortak koñmam.
Bahçene girdiåin zaman (her ne kadar beni
kendinden mal ve nüfus bakæmændan daha az
buluyorsan da) „Allah ne güzel ñeyler yaratmæñ?
Kuvvet ancak Allah’a mahsustur!“ demen
gerekmez mi? Rabb’im, senin bahçenden daha
iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten
bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olur. Yahut
suyu çekilir, bir daha da bulamazsæn!“ dedi.
Nitekim, ürünleri yok edildi; Baåæn altüst olmuñ
çardaklaræ karñæsænda sarf ettiåi emeåe içi yanarak
ellerini oåuñturup, „Keñke Rabb’ime kimseyi ortak
koñmasaydæm!“ diyordu. O’na Allah’dan bañka
yardæm edebilecek birkaç adam da yoktu, kendi
kendini de kurtaramazdæ. Æñte burada kudret ve
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hâkimiyyet, varlæåæ gerçek olan Allah’ændær.
Mükâfatlandærma bakæmændan hayærlæ olan da,
sonuçlandærma yönünden hayærlæ olan da O’dur!“
(Kehf, 32-44)
2- Nun Suresi'nde bahçe sahiplerinin maksatlaræ ve
uåradæklaræ akibet ñöyle anlatælæyor:
„Biz bunlaræ vaktiyle bahçe sahiplerini
denediåimiz gibi, denedik. Sahipleri daha sabah
olmadan, bahçeyi devñireceklerine -bir istisna payæ
bærakmaksæzæn- yemin etmiñlerdi. Ama onlar daha
uykuda iken Rabb’inin katændan o bahçe kapkara
kesilmiñti. Sabah erken, „Ürünlerinizi
devñireceksiniz erken çækæn!“ diye birbirlerine
seslendiler. „Bugün hiçbir yoksul orada yanænæza
sokulmasæn!“ diye gizli gizli konuñarak
yürüyorlardæ. Yoksullara yardæm etmeye güçleri
yeterken böyle konuñarak erkenden gittiler.
Bahçeyi gördüklerinde, „Herhalde yolumuzu
ñañærmæñ olacaåæz. Hayær, biz yoksun bærakældæk!“
dediler. Ortancalaræ, „Ben size Allah’æ anmanæz
gerekmez mi dememiñ miydim?“ dedi. „Rabb’imiz
yücedir doårusu biz yazæk etmiñtik!“ dediler.
Birbirlerini yermeye bañladælar. Sonra ñöyle
dediler: „Yazæklar olsun bizlere! Doårusu azgænlæk
yapæp duruyorduk. Belki Rabb’imiz bize bundan
daha iyisini verir. Doårusu artæk, Rabb’imizden
dilemeliyiz!“ Æñte azap böyledir; Ama ahiret azabæ
büyüktür, keñke bir bilseler!“ (Nun, 17-32)
3- Sahip olduklaræ servet ve saltanatæ kendi ñahsî
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meziyyet ve bilgilerine baålayæp maårur olanlaræn günün
birinde yerle bir olacaklarænæ, Karun’u misal vererek
Kur’an ñöyle anlatær:
„Karun, Musa’næn milletinden biriydi. Ama onlara
karñæ azdæ. Biz ona anahtarlarænæ güçlü bir
topluluåun zor tañædæåæ hazineler vermiñtik. Milleti
ona, „Böbürlenme! Allah, ñüphesiz ki,
böbürlenenleri sevmez! Allah’æn sana verdiåi
ñeylerde, ahiret yurdunu da gözet, dünyadan
payænæ da unutma, Allah’æn sana yaptæåæ iyilik gibi,
sen de iyilik yap! Yeryüzünde bozgunculuk isteme!
Doårusu Allah bozguncularæ sevmez!“ demiñlerdi.
Karun, „Bu servet ancak bende bulunan bir ilimden
ötürü bana verilmiñtir!“ demiñti. Allah’æn, önceleri,
ondan daha güçlü ve topladæåæ ñey daha fazla olan
nice nesilleri yok ettiåini bilmez mi? Suçlularæn
suçlaræ kendilerinden sorulmaz. Karun, ihtiñam
içinde milletinin karñæsæna çæktæ. Dünya hayatænæ
isteyenler, „Keñke, Karun’a verildiåi gibi bizim de
olsa! Doårusu o, büyük bir varlæk sahibidir!“
demiñlerdi. Kendilerine ilim verilmiñ olanlar ise,
„Size yazæklar olsun! Allah’æn mükâfatæ, inanæp
yararlæ iñ isteyenler için daha iyidir. Ona da ancak
sabredenler kavuñabilir!“ demiñlerdi. Sonunda,
onu da sarayænæ da yerin dibine geçirdik. Allah’a
karñæ ona yardæm edebilecek kimsesi de yoktu. Öç
alabilecek kimselerden de deåildi. Daha dün onun
yerinde olmayæ dileyenler, „Demek Allah,
kullarændan dilediåinin ræzkænæ geniñletip bir ölçüye
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göre veriyor. Eåer Allah bize lütfetmiñ olmasaydæ,
bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki, inkârcælar
bañaræya eremezler!“ demeye bañladælar. Bu ahiret
yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve
bozgunculuåu istemiyen kimselere veririz. Sonuç,
Allah’a karñæ gelmekten sakænanlaradær!“ (Kasas,
76-83)
Muhterem kardeñlerim! Mal sahibi kazanmasænda
tamamen serbest olmadæåæ gibi, harcamasænda da
tamamen serbest deåildir, keyfine göre hareket
edemez. Gelir kaynaklaræ meñru olacak, malæna haram
katmayacak, yalan ve dolanla bañkalarænæ zarara
sokmayacaktær. Keza harcarken de meñru ölçülerin
dæñæna çækmæyacak, israfa varmayacaktær. Servetine,
masa ve kasasæna bakarak kibirlenmeyecek,
böbürlenmeyecek, sene sonunda zekâtænæ verecektir.
Bu arada iñçinin teri kurumadan da ücretini
ödeyecektir.
Mülk Allah’ændær, zenginlik Allah’æn lütfudur, mal,
sahibinin elinde emanettir. Zengin zenginliåiyle
imtihana çekilmektedir. Æmtihanænda bañaræ kazanærsa
elinden alænmaz; Zenginliåi mezarda da devam eder,
ahiret hayatænda daha fazlasæyla devam eder. O
dünyada zengin, mezarda zengin, ahirette yine
zengindir; Çünkü, zenginlik bir nimettir! Nimetin ñükrü
yerine getirilirse o nimet devam eder, hatta daha da
artar. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Rabb’iniz ñunu ilan etmiñtir: Nimetlere
ñükrederseniz, ben elbette nimetlerinizi artæræræm.
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Ñayet nankörlük ederseniz bilin ki, azabæm pek
çetindir!“ (Æbrahim, 17)
Zengin ñayet malænæ kötüye kullanær, emanete hiyanet
eder, zekâtænæ vermez, hakka tecavüz eder, haram
kazanær, mala-mülke maårur olur, Allah’æ unutur,
dünyaya kendisini kaptærærsa, imtihanænæ kaybetmiñtir.
Artæk, zenginliåi kendisi için saadet deåil, felakettir;
Vebalini tañær, cezasænæ çeker! Kur’an-æ Kerim birçok
ayetleriyle bu hususu anlatarak insanoålunu uyarmæñtær.
Bunlardan bir kaçænæn mealini görelim:
„Ey iman edenler! Mallarænæzæ aranæzda (kumar, faiz
gibi) batæl (ve haram) yollarla yemeyin!..“ (Nisa, 29)
„Faiz yiyenler, (kæyamet gününde) ñeytanæn
çarptæåæ saralælar gibi (düñüp) kalkacaklar!..“
(Bakara, 275)
„Haksæz yere yetim malæ yiyenler, karænlaræna
bañka deåil, ateñ doldurmuñlardær. Gelecekte onlar
çælgæn aleve atælacaklardær!“ (Nisa, 10)
„Allah’æn kendilerine verdiåi bol nimette cimrilik
edenler bunu kendileri için hayær zannetmesinler;
Bu onlar için ñerrin ta kendisidir! Cimrilik yaptæklaræ
mallaræ kæyamet gününde boyunlaræna dolanacaktær.
Göklerin ve yerin mirasæ Allah’ændær. Allah
iñlerdiklerinizden haberdardær!“ (Âl-i Æmran, 180)
„... Altæn ve gümüñü biriktirip Allah yolunda sarf
etmeyenlere can yakæcæ bir azabæ müjdele!
Biriktirdikleri altæn ve gümüñ, cehennem ateñinde
kæzdærældæåæ gün, alænlaræ, böåürleri ve særtlaræ onlarla
daålanacak, „Bu, kendiniz için biriktirdiåiniz
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mallardær, ñimdi bunlaræn azabænæ tadæn!“ denecek.“
(Tevbe, 34-35)
„Ey iman edenler! Mallarænæz ve çocuklarænæz sizi
Allah’æ anmaktan meñgul etmesin. Kimler böyle
yaparsa, iñte zarar eden onlardær!“ (Münafikun, 9)
„Ahiret gelirini isteyenin gelirini artæræræz! Dünya
gelirini isteyene de ondan veririz, ama ahirette bir
pay bulunmaz!“ (Ñura, 20)
„Ey iman edenler! O gün siz huzura alænærsanæz,
hiçbir ñeyiniz gizli kalmaz. Kitabæ saåændan verilen,
„Alæn, kitabæmæ okuyun, doårusu bir hesaplañma
ile karñælañacaåæmæ umuyordum!“ der. Artæk o,
meyveleri sarkmæñ, yüksek bir bahçede, hoñ bir
yañayæñ halindedir. Onlara ñöyle denir: „Geçmiñ
günlerde (dünyada) peñinen iñlediklerinize karñælæk
afiyetle yiyiniz içiniz!“ Fakat kitabæ kendisine
solundan verilen kimse, „Kitabæm keñke bana
verilmeseydi. Keñke hesabæmæn ne olduåunu
bilmeseydim. Bu iñ keñke son bulmuñ olsaydæ!
Malæm bana fayda vermedi, gücüm de kalmadæ!“
der. Ælgililere ñöyle buyurulur: „Onu alæn, baålayæn,
sonra cehenneme yaslayæn! Sonra onu boyu
yetmiñ arñæn olan zincire vurun. Çünkü o, Yüce
Allah’a inanmazdæ, yoksulun yiyeceåi ile
ilgilenmezdi. Bu sebeple burada onun bir acæyanæ
yoktur. Günahkârlaræn yiyeceåi olan kanlæ irinden
bañka bir yiyeceåi de yoktur!“ (Hakk, 18-37)
Ayette, „Yoksulun yiyeceåi ile ilgilenmezdi“
cümlesi yer almaktadær. Bu ayet konumuzla doårudan
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doåruya ilgilidir; Æñverene hitap eden ilahî bir emirdir!
Zengin olan her mü’minin yoksul, muhtaç din
kardeñinin geçimini, ihtiyacænæ düñünmesi dinî bir emir
olunca, bir iñverenin kendi iñinde çalæñan iñçisinin hayat
ñartlarænæ düñünmesi, onlaræn hayat seviyelerini imkân
nisbetinde yükseltmek için iñinin ve imkânæn verdiåi
her yardæmæ yapmasæ mutlak bir dinî emirdir.
Cenab-æ Hakk, cümlemizi vazifesini bilen, nimete
ñükreden, dolayæsæyla amel defterini saåændan alan
kullarændan eylesin! (Amin!)

Herkes zengin olsaydæ denge
bozulurdu:
Herkes zengin olsa ne olurdu? Daha iyi olmaz mæydæ?
Hayær! Denge bozulur, toplum hayatænæn düzeni bozulur,
kimse kimseyi tanæmaz olur, kimse kimsenin yardæmæna
koñmaz, merhaba demez olur... Herkes „Benim!..“
derdi.
Aziz kardeñlerim! Ænsanlaræ birbirine yaklañtæran,
ictimaî bir hayat kurmalarænæ, bir arada yañamalarænæ
saålayan temel eñit haklar yanænda bir takæm haklar
daha vadær ki, bunlar farklælæk arzeder, insandan insana
deåiñir; Kiminde az, kiminde çok bulunur.
Mesela ilim, anlama ve kavrama kabiliyeti, konuñma
ve hitabet kabiliyeti, resim yapma, ñiir yazma
kabiliyeti...
Herkes aynæ seviyede ilim adamæ, fikir adamæ olamaz.
Çünkü ilim ve fikir kabiliyeti her insana eñit
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verilmemiñtir. Hikmete uygun olan da budur. Herkes
ilim adamæ, fikir adamæ olsa ne olur? O zaman iñ adamæ
bulamazsænæz. Æñler yüz üstü kalær, denge bozulur!
Herkes fevkalâde edip ve hatib olamaz. Keza her
insan üstün bir yazar olamaz. Herkes ressam veya
ñair olamaz. Olsa ne olur? Herkes, „Ben konuñayæm,
ben yazayæm, ben yapayæm!“ der. Dinleyen veya
okuyan bulunmaz, denge bozulur!
Ama kabiliyetler öyle ayarlanmæñ ki, bir adam konuñur,
binlerce insan dinler, bir adam yazar, binlerce insan
okur. Bu suretle fertler kabiliyetleri istikametinde
kendilerini yetiñtirirler, aralarænda iñ bölümü saålanær,
toplumun dengesi emniyete baålanær.
Mal-mülk de böyledir! Herkes istediåi kadar servete
sahip olamaz; Servet daåætæmæ farklædær, eñit deåildir.
Kiminin serveti az, kimininki çoktur. Ve ancak bu
suretledir ki, toplumun fertleri birbirine muhtaç olur,
dolayæsæyla birbirini tanær, birbirine yaklañær ve nihayet
bir iñ bölümüne girerler. Kimi bedeniyle, kimi
sermayesiyle iñ sahasæna girecek, ñirket olacaklar. Bir
taraftan birbirlerini sevecek ve sayacaklar, bir taraftan
da toplumun muhtaç olduåu iñ kollarænæ yürüteceklerdir!
Allah (c.c.) bu hususu Kur’an-æ Kerim’de ñöyle anlatær:
„Ve eåer Allah (c.c.), ræzkæ kullaræ için yayacak
olsaydæ (herkesi zengin yapsaydæ, varlæklaræna
güvenerek birbirlerini tanæmaz, aralarænda birçok
facialar meydana gelir, umumî hizmetler yüzüstü
kalær, günlük hayat sekteye uårar...) yeryüzünü
fesada verirlerdi. Velakin dilediåi nisbette verir
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(hikmete binaen kimine az, kimine çok veriyor,
kimini zengin, kimini fakir yapæyor). Ñüphe yok ki,
O, kullarændan haberdardær (nelere selahiyetleri
olduklarænæ, nelere kabiliyetleri bulunduklarænæ
hakkæyla bilir). Hepsini görür (onlaræn zahirî ve
batænî hallerini görür, herkese layæk olduåu
derecede ræzæk verir)!“ (Ñura, 27)
„Ey Resülüm! Rabb’in rahmetini onlar mæ taksim
ediyorlar? (Peygamberlik gibi manevî ve yüksek
rütbeyi kendilerinin münasip gördükleri kimselere
mi tahsis etmek istiyorlar?) Bilmiyorlar mæ ki,
onlaræn aralarænda, dünya hayatændaki maiñetlerini
taksim eden de biziz (dünyalæklarænæ farklæ daåætan;
Kimini zengin kimini fakir, kimini efendi kimini
köle, kimini hükümdar kimini tebaa, kimini kuvvetli
kimini zayæf, kimini güzel kimini çirkin... yapan da
biziz) ve bazælarænæ bazælarændan derece derece
yükselttik. Ta ki, bir kæsmæ diåerini istihdam
edebilsin (iñinde çalæñtærabilsin; Bir tarafæn emeåi,
diåer tarafæn sermayesi birleñerek karñælæklæ
menfaat görsünler; Toplum hayatæ yürüsün,
dünyada yañama mümkün olsun)!“ (Zuhruf, 32)
Cenab-æ Hakk’æn bir ismi de „Hâkim“dir; Yani her ñey
hikmetlidir, hikmete mebnidir, her yaptæåæ yerindedir,
yanlæñ ve hatasæ yoktur, tabiat ve maslahata uygundur.
Dolayæsæyla O, „La Yüs’el“dir, yani O sorgulanamaz.
Kimsenin itiraz etmeye, O’ndan hesap sormaya hak
ve selahiyeti yoktur. Çünkü O’nun yaptæåæ iñ, ñañmaz
ilmine dayanær. Bizi, bizden daha iyi bilir; Hakkæmæzda
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faydalæ olanæ olmayanæ, hayærlæ olanæ olmayanæ bizden
daha iyi takdir eder. Olur ki, bizim hayærlæ zannettiåimiz
ñey, aslænda hayær deåildir; Keza bizim beåenmediåimiz
ñey gerçekte hayær olabilir. Nitekim Cenab-æ Hakk bunu
bize ñu ayetiyle bildiriyor:
„Savañ, -hoñunuza gitmediåi halde- size farz
kælændæ. Æhtimal ki, hoñlanmadæåænæz ñey sizin
iyiliåinizedir ve ihtimal ki, sevdiåiniz bir ñey sizin
kötülüåünüzedir. Siz bilemezsiniz, Allah (c.c.)
bilir!“ (Bakara, 216)
Aziz kardeñlerim! Ræzkæn taksimi, servetin daåætæmæ
da geliñi güzel deåildir, rastgele deåildir; Hikmete
baålædær, hikmet terazisinden geçmiñtir. Dolayæsæyla
herkes haline münasip miktarda mala sahip olur. Öyle
ki:
Zengin, fakir olsaydæ ne olurdu? Sabær ve kanaat
etmesini bilmez, ñeytana uyar, azgænlañær, fert ve
cemiyet için zararlæ olur ve nihayet mahvolur gider...
Fakir de zengin olsaydæ ne olurdu? O da ñükretmesini
bilmez, haddini añar, tañkænlañær, ñeytana uyar ve
nihayet mahvolur giderdi...
Bu hususu bir misalle açæklayalæm:
Doktor, kendisine gelen iki hastayæ muayene ediyor.
Onlardan birine yaålæ yemesini, kuvvetli gæda almasænæ
söylüyor; diåerine de az yemesini, perhiz etmesini
tavsiye ediyor. Ñimdi bir düñünelim:
Doktor, hastalaræna neden böyle farklæ tavsiyelerde
bulundu? Hastalaræn mübtela olduklaræ hastalæklar
farklædær da ondan, deåil mi? Birinin tedavisi, iyileñmesi
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kuvvetli yemesine, diåerininki de perhiz etmesine
baålædær. Ters yolda tavsiye ne yapar? Hastalaræn her
ikisini de ölüme kadar götürür.
Doktor, bu farklæ tavsiyelerinde ilme, hikmete uygun
hareket etmiñ, hastalarænæn hallerine münasip tavsiye
ve öåütlerde bulunmuñtur. Artæk kimsenin bir diyeceåi
yoktur.
Cenab-æ Hakk da herkesi her haliyle biliyor. Mü’min
kullarænæn hal ve istikballerinin, dünya ve ahiretlerinin
durumuna en uygun olanæ bildiåi için, dünyalæklaræna
ona göre verir. Bu itibarla, kiminin hakkænda -genelliklehayær olan malænæn, dünyalæåænæn bol olmasædær,
kimininkinin de kæt olmasædær.
Salebe adænda bir Medineli Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’e gelerek, „Ya Resulullah! Allah’a dua et,
bana mal versin!“ demiñ. Peygamberimiz ona,
„Hakkænæ ödediåin az mal, hakkænæ ödeyemeyeceåin
çok maldan hayærlædær!“ diye cevap vermiñti. O, „Seni
peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki, eåer
bana mal verirse O’nun hukukuna riayet eder, hak
sahiplerinin haklarænæ veririm!“ dedi ve æsrar etti.
Peygamberimiz (s.a.v.) dua eder, Salebe’nin malæ
artar da artar. Beñ vaktini Peygamber’in arkasænda kælan
Salebe, Cuma namazlarænæn dæñænda vakit namazlaræna
gelmez olur. Koyun sürüleri daha da artar, vadilere
yayælær. Medine’den uzaklañær ve artæk Cuma
namazlaræna da gelmez olur.
Peygamberimiz Salebe’nin nerede olduåunu sorar.
Derler ki: „Onun koyunlaræ o kadar çoåaldæ ki,
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Medine çevresine sæåmaz oldu!“ Peygamberimiz,
„Yazæklar olsun Salebe sana!“ der ve zekâtænæ
aldærmak üzere ona iki adam gönderir.
Salebe, malænæn zekâtænæ vermemiñ, „Haraç mæ
istiyorsunuz?“ demiñ ve Peygamber’in gönderdiåi
adamlaræ boñ olarak geri çevirmiñtir. Bunun üzerine
ñu ayetler nazil olmuñtur:
„Ve onlardan bazælaræ da Allah’a ahdetmiñti ki;
Eåer fazlændan bize (mal) verirse elbette (zekât ve)
sadakasænæ vereceåiz ve iyilerden olacaåæz. Fakat
Allah, kendilerine fazlændan (bol mal) verince
cimrilik edip (zekât vermediler, yüz çevirip namaza
da) gelmez oldular. Ve zaten onlar yüz çeviren
kimselerdir!“ (Tevbe, 75-76)
Peygamber Efendimiz de bu hususu ñöyle anlatær:
„Cenab-æ Hakk buyurur ki: Mü’min kullaræmdan
öylesi vardær ki, onun haline uygun olan
zenginliktir. Onu fakir yapsaydæm bozulacaktæ. Yine
mü’min kullaræm arasænda öylesi vardær ki, onun
haline münasip olan da dünyalæåæn az olmasædær.
Ñayet bu kulumu zengin yapsaydæm, bozulacaktæ.
Ben, kullaræmæn kalplerini bildiåim için, ona göre
muamele yaparæm!“
Cenab-æ Hakk buyurur: „Benim imanlæ dostum, çok
kere benden zengin olmasænæ ister. Ben ise, onun
fakirliåini devam ettiririm. Çünkü zenginlik onun
hakkænda ñer olacaktær. Bir bañka mü’min dostum
da benden fakir olmasæ dileåinde bulunur. Ben
onun zenginliåini devam ettiririm. Çünkü bunun
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hakkænda da fakirlik ñer olacaktær!“
Yunus Peygember’i yutan balæk, onu deniz kenarænda
bir yere kusmuñtu. Yunus Aleyhisselam, balæåæn
midesinde bir müddet kalmæñ olduåundan üzerindeki
elbisesi erimiñti. Balæåæn aåzændan çæplak olarak ve
vücudu hayli yæpranmæñ olarak deniz kenaræna atælan
Yunus (a.s.), yapraklaræn gölgesine sæåænmæñtæ.
Rivayete göre o særada çocuklar deniz kenarænda
oynuyorlardæ. Yanlarænda da gözleri kör olan bir çocuk
vardæ. Âma çocuk, kenarda duruyor, oynayan
çocuklaræn seslerini iñitiyor, hareketlerini göremiyordu.
Onun bu halini gören Yunus (a.s.) acær, yüreåi sæzlar
ve gözlerinin açælmasæ için Cenab-æ Hakk’a dua eder.
Peygamber’in duasæ kabul edilir ve çocuåun gözleri
açælær.
Ñimdi bakænæz ne oluyor? Körlükten kurtulan çocuk,
sevineceåi ve arkadañlarænæn oyunlaræna katælacaåæ
yerde saåa-sola bakæyor, yaramazlæk aræyor, bu arada
yapraklaræn gölgesinde çæplak halde bulunan Yunus
Peygamber’i görüyor. Görünce de hemen
arkadañlaræna baåæræyor, „Ñu yapraklaræn altænda çæplak
birisi var, gelin onu tañlæyalæm!“ diyor ve kendisi tañ
atmaya bañlæyor.
Bunu gören Yunus Peygamber, dua ettiåine piñman
oluyor. Bir taraftan kendisini tañlardan korumaya
çalæñærken bir taraftan da ñöyle der: „Ya Rabb’i! Ben
hata etmiñim, Senin iñine karæñmæñæm. Halbuki
Senin her iñin hikmete uygundur. Bu çocuåun
gözlerinin açælmamasæ, hakkænda hayærlæ imiñ,
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insanlaræn bunun elinden çekeceåi var!..“
Muhterem kardeñlerim! Görüldüåü üzere,
Salebe’nin hakkænda hayærlæ olan zengin olmasæ deåil,
fakir olarak yañamasæ imiñ; Âma çocuåun hakkænda
hayærlæ olan da gözlerinin açælmasæ deåil, körlüåünün
devam etmesi imiñ!..
Æbrahim Hakkæ Hazretleri de, hakikatæn bu merkezde
olduåunu „Mârifetname“ adlæ eserinde ñöyle
terennüm etmiñtir:
„Hak, ñerleri hayr eyler,
Zannetme ki, gayreyler,
Ârif anæ seyreyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler!
Sen Hakk’a tevekkül kæl,
Tevfiz et ve rahat bul,
Sabreyle ve razæ ol,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler!
Vallahi güzel etmiñ,
Billahi güzel etmiñ,
Tallahi güzel etmiñ,
Allah görelim netmiñ,
Netmiñse güzel etmiñ!“
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Karñælæklæ ihtiyaç, karñælæklæ yardæmæ gerektirir. Ñöyle ki:
Ænsanlaræn bir kæsmæ zengin, bir kæsmæ fakirdir; Bir kæsmæ
zeki, bir kæsmæ zeki deåildir; Bir kæsmæ kuvvetli, bir kæsmæ
zayæftær; Bir kæsmæ güzel, bir kæsmæ güzel deåildir...
Yaratælæñ böyledir. Bunda hikmet ise, herkesin üzerinde
bulunduåu hale ñükredip etmediåi veya sabredip
etmediåi meydana çæksæn. Zenginin fakire, zekinin zeki
olmayana, kuvvetlinin zayæfa nasæl davrandæåæ, nasæl
muamele ettiåi anlañælsæn ve her birinin kendi durum
ve derecesine göre diåerine yardæm etsin ve nihayet
iñbölümüne girip birbirlerinin çeñitli ihtiyaçlarænæ
saålasænlar ve bu suretle âlemin nizam ve düzeni
kurulmuñ olsun.
Çünkü, insanlaræn hepsi zengin olsaydæ, iñ görecek
kimse bulunamayacaktæ veya herkes iñin kolayæna
bakacak, zor iñlere kimse yanañmayacaktæ!.. Hizmetler
duracak, sayæsæz iñler yüzüstü kalacak, dünya hayatæ
felce uårayacaktæ. Herkes fakir olsa ne olurdu? O
zaman da görecekleri iñ bulunmaz, hepsi aç kalærdæ.
Keza, hepsi zeki olsaydæ, birbirlerine itaat etmez, âlem
kavga ve gürültülerle dolardæ ve eåer hepsi zekâsæz
olsaydæ, ne yapacaklarænæ bilemezlerdi.
Ama kimi zengin kimi fakir olunca, zengin iñi için fakire
„Merhaba!“ der, hürmet eder, onunla ilgilenir... Fakir
de ihtiyacæna binaen zengine yaklañær, ona hürmet eder
ve her iki taraf böyle davranmaya mecbur olur. Ve bu
sebeple insanlar arasænda karñælæklæ saygæ ve sevgi
hüküm sürer, herkes rahatlækla günlerini geçirir, huzur
içinde yañar. Artæk zengin iñinin görüleceåinden emindir,
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fakir de iñ bulacaåændan emindir ve dolayæsæyla her iki
taraf da geleceåinden emin, hayatændan memnundur.
Æñte bu gerçekleri ifade etmek üzere, her ñeyi hakkæyla
bilen Allah Teala ñöyle buyurur:
„O öyle Allah’tær ki, yeryüzünün halifeliåini
(tasarruf ve icraatænæ) size verdi. Æhsan ettiåi
nimetlerin ñükrünü yerine getirip getiremediåinizi
meydan çækarmak, imtihana tâbi tutmak üzere
(akælda, ñerefte, makam ve mevkide, mal ve mülkte,
servet ve ræzækta...) eñit tutmayæp bir kæsmænæzæ bir
kæsmænæzæn üstüne çækardæ (itaat edenlerle
etmeyenler, imtihanænda bañaræ kazananlarla
kaybedenler anlañælsæn...). (Ey insan!) Ñurasæ da
muhakkak ki: (Bu kanuna karñæ çækanlara) Rabb’in
azabæ pek çabuktur. Tevbe edenlere de maåfireti
bol, rahmeti çoktur!“ (En’am, 165)
Demek oluyor ki, mal-mülk, Allah’ændær. Taksimatæ
yapan O’dur, ræzæk veren O’dur! Zengin olma, servet
sahibi olma gerçek manada Allah’æn dilemesine, nasib
etmesine baålædær. Birinci derecede rol oynayan ilahî
iradedir. Bir kimsenin zengin olmasænæ dilemiñ, nasib
etmiñ ise, kimse buna mani olamaz, önüne geçemez.
Ñayet bir kimsenin fakir olmasænæ murad etmiñ ise onu
da kimse zengin yapamaz; Bir taraftan gelirse diåer
taraftan gider, bir taraftan kâr ederse diåer taraftan
zarara, felakete uårar. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Allah sana (bela, hastalæk yoksulluk gibi) bir
sækæntæ verirse, onu O’ndan bañkasæ gideremez.
Sana (makam, rütbe, mal gibi) bir iyilik dilerse
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O’nun nimetini engelleyecek yoktur. Onu
kullarændan dilediåine verir. O baåæñlayandær,
merhametlidir!“ (Yunus, 107)
Tabi insan da zengin olmaya çalæñacaktær; Bütün güç
ve imkânlarænæ kullanacak, meñru ve makul sebeplerine
sarælacaktær. Bu ñarttær; Çalæñmadan olmaz! Ancak
çalæñma, sebeplerine sarælma zengin olmanæn
görünüñte ve ikinci derecede sebebidir. Birinci
derecede sebep; Allah’æn dilemesi, nasib ve kæsmet
etmesidir. Müslüman çalæñær, didinir, kazanæp zengin
olursa güzel; Müteñekkir olur, ñükreder! Ñayet
kazanamaz, zengin olmazsa „Kader-kæsmet böyle
imiñ!“ diyerek halinden ñikâyet etmez, bañkasænæn
malæna göz dikmez, kæskanmaz, mukadderata teslim
olur, „Hakkæmda hayærlæsæ bu imiñ!“ der, gönül rahatlæåæna,
kalp zenginliåine kavuñur.

Tevekkül de esastær:
Kardeñlerim! Dinimizde tevekkülün, tevekküllü
olmanæn da mühim yeri vardær. Tevekkül demek, Allah’a
güvenmek ve O’na dayanmaktær; Hasælayæ, semereyi,
neticeyi O’ndan beklemektir. Tabi yukaræda da iñaret
ettiåimiz gibi, sebebine sarældæktan, mümkün olanæ
yaptæktan sonra!
Ænsan, „Önce deveni baåla sonra tevekkül et!“
gereåince gücünü sarf edecek, elindeki imkân ve
vasætalaræ son haddine kadar kullanacaktær. Artæk o
hususta kendinin yapabileceåi bir ñey kalmamæñ
olacaktær. Æñte bu noktaya geldikten sonra tevekkül
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bañlar. Æslam’æn kabul ve emrettiåi tevekkül iñte budur.
Tarlasænæ zamanænda iyi sürecek, zamanænda saålam
tohum atacak, zamanænda gübresini, suyunu verecek,
ötesini Allah’a havale edecek ve verimi O’ndan
bekleyecektir! Keza hastasænæ zaman kaybetmeden
mütehassæs doktora götürecek, tedavi usullerine
harfiyyen riayet edecek, ondan sonra tevekkül edip
ñifayæ Allah’tan bekleyecektir. Tarlaya tohumu
ekmeden, hastayæ doktora götürmeden yapælan
tevekkül yanlæñ tevekküldür, Æslam’æn kabul etmediåi
tevekküldür!
Tevekkül konusunda da ayet ve hadis’lerin sayæsæ
çoktur:
„(Bir mevzuu) iñaret edip karara baåladæktan
sonra Allah’a tevekkül et. Ñüphesiz ki, Allah
tevekkül edenleri sever!“ (Âl-i Æmran, 159)
„Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona kâfidir.
Allah muhakkak emrini yerine getirendir. Allah her
ñey için bir ölçü vermiñtir!“ (Talak, 3)
„Yeryüzünde debelenen (hareket eden) hiçbir
canlæ hariç olmamak üzere, hepsinin ræzkæ Allah’æn
üstünedir. Onlaræn duracak yerlerini de emanet
edilecek yerlerini de O bilir!“ (Hud, 6)
„Herkesten kuvvetli olmasænæ isteyen kimse
Allah’a tevekkül etsin!“
„Deveyi baåla, ondan sonra tevekkül et!“

Çok haris olmamalædær:
Hærs ve ihtiras da kötü ñeydir, insan için felakettir!
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„Azæcæk tâmâh insana bir çok bela getirir!“ der
atalaræmæz. Haris insan kanaat etmez, doymak bilmez,
mal sevgisi, servet biriktirme hærsæ kendisine hâkim
olmuñ, gözlerini bürümüñ, ölçüyü kaçærmæñtær. Gelsin
de nereden gelirse gelsin aldærmaz; Helal-haram
dinlemez, hak-hukuk tanæmaz; Kendisine iki dere
dolusu altæn verilse doymaz, üçüncü bir derenin de
verilmesini ister; Üçüncü de verilse dördüncünün
ilavesini ister... Böylece devam eder gider, yine de
doymaz!
Haris olmaktan kurtulmanæn tek çaresi vardær: O da
kanaatkâr olmaktær! Æhtiras hastalæåænæn tedavisi
kanaattær; Allah’æn verdiåine kanaattær, ilahî taksime ræza
göstermektir!
Bu hususta da bir çok hadis-i ñerif vardær:
„Cenab-æ Hakk’æn verdiåine kanaat etmek,
tükenmez bir servettir!“ (36)
„Kanaat, bitip-tükenmeyen bir hazinedir!“ (37)
„Mü’minlerin hayærlæsæ kanaatkâr olanædær, ñerlisi
de muhteris ve tâmahkâr olanædær!“ (38)
„Zenginlik,
bañkalarænæn
malæna
göz
dikmemektir!“ (39)
„Kiñideki mal hærsænæn, ñeref düñkünlüåünün
dinine yaptæåæ zarar, koyun sürüsünün içine
salæverilen iki aç kurdun yaptæåæ zarardan daha
büyüktür!“ (40)
„Bir kimsenin bütün düñüncesi dünya olursa,
Allah onun iñlerini daåætær, fakirliåi gözlerinin tam
önüne getirir ve dünyadan da kendisine ne
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yazælmæñsa ancak onu verir!“ (41)
„Ey insanlar! Zenginlik, malæn çokluåuyla olan
zenginlik deåildir. Esas zenginlik kalp
zenginliåidir!“ (42)
Kardeñlerim! Bu ifadelerden mal sevgisinin kötü bir
ñey olduåu anlañælmasæn; Mal-mülk elbette sevilir,
bunlar güzel ñeylerdir. Ancak mal sevgisi, para
kazanma hærsæ bize hâkim olup haksæzlæåa götürmemeli,
kalbimize yerleñip huzurumuzu kaçærmamalædær. Bu
hususta da soåukkanlæ olmamæz lazæm. Ne
kazandæåæmæz zaman ñæmaracaåæz, ne de kaybettiåimiz
zaman baåæræp çaåæracaåæz, çæålæk atæp paniåe
kapælacaåæz. “Lütfun da hoñ, kahræn da hoñ!“ deyip
Hakk’a teslim olacaåæz!
Bir gün Æmam-æ Azam’a gelip haber verdiler.
„Efendim!“ dediler, „Halife Baådat’tan yirmi deve
yükü hediye göndermiñ, güzel elbiseler, nefis
kumañlar, görülmemiñ ñeyler... kervan geliyor!“
Bu haber üzerine Æmam-æ Azam, „Elhamdülillah!“
demiñ. Onlar:
„Hah! Æñte memnun oldu, sevindi, hediye geliyor
diye!“
Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar geldiler. „Ya
Æmam!“ dediler, „Üzücü bir haber var: Size hediye
getiren kervanæ haydutlar yolda soymuñlar, hepsini
alæp götürmüñler.“
Bunu iñiten Æmam yine, „Elhamdülillah!“ der.
Onlar ñañærær ve derler ki:
„Ya Æmam! Hediye geliyor dedik, „Elhamdülillah“
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dedin, hediyeler haydutlaræn eline geçti dedik, yine
„Elhamdülillah“ dedin. Bunun anlamæ ne?!.“
Buyurdular ki:
„Gelip müjdelediåiniz zaman kalbimi yokladæm.
Baktæm ki, içimde bir sevinç yok; Haber gelmeden
önce nasælsa geldikten sonra da öyle. Bunun için
„Elhamdülillah“ dedim ve Allah’a ñükrettim. Sonra
gelip zayi oldu dediniz. O vakit de gönlümü
yokladæm, hiç bir keder duymadæm, yine
„Elhamdülillah“ dedim, Rabb’ime ñükrettim!“
Evliyaullah da böyle idi; Dünyayæ gönüllerinden
çækarmæñ, atmæñlardæ. Ama ellerinde vardæ, dünyayæ
bærakmæyorlardæ. Mesela Celaleddin-i Rumî Hazretleri
padiñah gibi yañardæ. Fakat, „Elimde var, gönlümde
yok. Særasæ gelince hepsini Allah yolunda feda
ederim!“ derdi. Filhakika feda ederdi!
Böyle olursa bütün dünya senin olsun; Senden
kimseye zarar gelmez, hayær gelir. Ænsanlar böyle varlæklæ
kimselerden daima menfaat görürler. Peygamber
Efendimiz ñöyle buyurmuñ:
„Temiz mal, temiz insan için ne güzel ñeydir!“ (43)
Æñte bunlar haris olmamanæn, kanaatli olmanæn, temiz
olmanæn ve temiz mala sahip olmanæn açæk misalleridir.
Allah, hepimizi temiz mala sahip olan temiz
kullarændan eylesin!

Æsraf haramdær:
Æktisadî hayatæn dengesini bozan, fert ve toplumun
huzurunu kaçæran sebeplerden biri de israftær. Æsraf
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demek arkasænæ düñünmeden, malî durumunu hesap
etmeden fuzulî harcamalara, fantazi masraflara, lüks
hayata giriñmek demektir. Bañka bir ifade ile; Yæåælan
servetin lüks olarak ñahsî yollara sarf edilmesidir.
Ænsan, elbette zarurî harcamalar yapacaktær.
Ölmeyecek kadar yemek, setr-i avret yapacak kadar
giyinmek farzdær. Zarurî masraflaræn üstünde bir de
ihtiyaca ait masraflar vardær; Normal yeme, normal
giyinme gibi. Bu da güzeldir!
Bir de bunun ötesinde bir masraf vardær ki, o da leziz
yeme, nefis giyinmeye ait harcamalardær. Bu da, ancak
hali-vakti yerinde olanlara caizdir.
Ancak bütün bu masraf dereceleri kiñinin kazancæyla
ölçülmeli, gelir ve gideri arasænda tam bir denge
kurulmalæ ve bir ahenk saålanmalædær.
Bir de hepsinin ötesinde fuzulî harcamalar vardær ki,
iñte asæl israf budur ve haramdær! Asæl israf haddinden
fazla yemek, haddinden fazla giyinmektir. Hevahevasat uårunda, eålence ve sefahat yolunda yapælan
harcamalar da israftær. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Ey Ademoåullaræ! Her mescid huzurunda
ziynetlenin; Yiyin, için! Fakat israf etmeyin! Çünkü
Allah israf edenleri sevmez!“ (Araf, 31)
Kardeñlerim! Mübarek dinimiz, dünyanæn
güzelliklerinden elini-eteåini çekerek ve herñeyden
kendini mahrum ederek köñeye çekilmiñ bir hayat
yañanælsæn istemez, hatta hoñ görmez. Tersine büyükküçük, zengin-fakir, iñçi-iñveren bütün insanlaræn dünya
hayatænæn güzelliklerinden faydalanmalarænæ ister ve,
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„Allah verdiåi nimeti kulunun üzerinde görmeyi
sever!“ der. Buna dair Araf Suresi'nin 32. ayetinin
mealini yukaræda görmüñtük.
Bu arada ñunu da kaydedeyim. Dinimiz güzel
giyinmeyi, temiz ve düzgün giyinmeyi, elbisenin, kælækkæyafetin düzgün ve güzel olmasænæ ister ve tavsiye eder.
Peygamberimiz bir hadis’inde, „Elbisenizi güzel
yaptærænæz, atlarænæzæ da güzel yetiñtiriniz. (Halk
arasæna çæktæåænæzda) bir ben gibi insanlaræn gözü
sizde kalsæn!“ buyurur. (44)
Peygamberimiz bir gün saçlarænæn her birisi bir tarafa
dökülmüñ, bozuk düzen birisini görür. Bu adamæn bu
halini beåenmez ve onu iñaret ederek ñöyle der:
„Acaba ñu adam, saçlarænæ düzeltecek (tarayacak,
yaålayacak) bir ñey bulamadæ mæ?“ (45)
Yine bir gün Peygamberimiz büyüklenmenin
fenalæåændan, bañkasæna karñæ böbürlenmenin yeri
olmadæåændan bahsederken, „Kalbinde zerre kadar
kibir olanlar cennete giremezler!“ diye buæyurur.
Bunun üzerine bir adam, „Aman, insan, elbisesinin
güzel olmasænæ, ayakkabæsænæn güzel olmasænæ
sever. Bu da mæ kibirlenmektir ey Allah’æn Resulü?“
der. Peygamberimiz (s.a.v.), „(Hayær!) Allah güzeldir,
güzeli sever. Kibirlenmek demek, böbürlenerek
hakkæ inkâr etmek, insanlaræ añaåæ görmek
(demek)tir!“ diye cevap verir. (46)
Bir bañka gün Peygamberimiz mescidde bulunduåu
bir særada içeriye birisi girer. Bu adamæn saçæ-sakalæ
birbirine karæñmæñ, Arap saçæna dönmüñtü. Efendimiz
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eliyle bu ñahsæn bañæna, sakalæna iñaret ederek,
„Dæñaræya çæk!“ der. O da dæñaræya çækar, saç ve sakalænæ
düzelttikten sonra tekrar içeriye girer. Bunun üzerine
Peygamberimiz:
„Ñeytan gibi bañæ bozuk gelmektense böyle
gelmek daha iyi deåil mi?!.“ (47)
Münasebet düñmüñken ñu noktayæ da kaydetmek
yerinde olur:
Bir aile mesabesinde olan toplum arasænda zaruri
ihtiyaçlar içinde kævranan fakir-fukara, düñkün ve
yoksullar varken varlæklæ kiñilerin ihtiñamli ve debdebeli
hayat yañamalaræ doåru olmaz, insanlæåa yakæñmaz.
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis’inde ñöyle buyurur:
„Ñeytanæn develeri ve evleri vardær. Ñeytanæn
devesi: Onu gördüm. Biriniz besili devesiyle çækar,
bañka deveye binmez. Yolda kesilmiñ kardeñini
görse dahi onu devesine bindirmez. Ñeytanæn
evleri ise, onlaræ henüz görmedim!“ Ravi der ki:
„Ænsanlaræn atlas perdelerle örttükleri kafesli
pencereli evlerden bañkasænæ görmüyorum!“ (48)
Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadis’inde, cemiyet
içerisinde mühim iñlerine gitmek için binecek bir ñey
bulamayanlar varken lüzumsuz olarak üzerine binilen
deveyi ñeytanæn devesidir diye târif ediyor, ona
benzetiyor.
Bugün bunun örneklerini görmek mümkün!
Ñöyle ki: Toplum içerisinde mühim ve hayatî iñlerine
gitmek için dolmuñ parasæ bulamaz insanlar varken,
onlaræ ezercesine lüzumsuz hatta suflî bir takæm iñler
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için gece-gündüz lüks arabalarda kurulup dolañanlar
vardær. Æñte bu arabalar, ñeytanæn devesine benzetilmiñ
oluyor.
Hadis’te, atlas kafes perdelerle örtülü eve gelince:
Bu da gözleri kamañtæran dekor ve israf içinde, sosyetik
hayatæn yañandæåæ sefahat ve eålence yerlerinden ibaret
olsa gerek. Buna göre bu evler de ñeytanæn evine
benzetilmektedir.
Kur’an-æ Kerim, saçæp savuranlaræn ñeytana kardeñ
olduklarænæ haber verir ve ñöyle der:
„Ñüphesiz ki, saçæp savuranlar ñeytanlaræn
kardeñleridir. Ñeytan ise Rabb’ine çok nankörlük
eder!“ (Æsra, 27)
Aziz kardeñlerim! Ñeytana kardeñ olanlar, oyun
masalarænda avuç avuç paralaræ havaya atmaktan
korkmazlar, beri tarafta devletin ve milletin eksiåini
düñünmezler, aç ve çæplaklaræ düñünmezler,
yoksulluktan kævranan hemñehrisinin kursaåæna bir
lokma ekmek yetiñtirmekten çekinirler. Üstelik onlara
karñæ münasebetsiz sözler sarf eder, böbürlenir, çalæm
satarlar. Düñünmezler ki, ferdin sefaleti toplumun
düñüñüdür. Düñünmezler ki, akrabasændaki,
komñusundaki, hemñehrilerindeki açlæk, periñanlæk ve
felaketlerin hepsi insanæn kendi varlæåændaki yaralardær.
Düñünmezler ki, fukaralaræn gözleri önünde açæk
lokantalaræn süslü masalarænda, ya da debdebeli evlerin
tantanalæ salonlarændaki yemek sofralarænda bir vakit
için yaptæklaræ masraf ve israflar bir kaç fakir ailenin bir
haftalæk yiyeceåi olur...
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Æñte Efendimiz’in, „Çok toplayanlar alçaktærlar!“ (49)
mealindeki hadis-i ñerif’i bunlar hakkændadær. Çünkü o
kabil davranæñlar insanlæåa, Æslamlæåa asla yakæñmaz!
Zengin fakir arasænæ açar, aralarænda uçurum meydana
getirir, düñmanlæk meydana getirir ve nihayet
komünistlerin istismaræna imkân verir, komünizme yol
açar!
Bunun için zengin kardeñlerimiz bu çeñit israf ve
masraflardan sakænæp, aç ve çæplaklaræ düñünmeli ve
onlaræn ihtiyaçlarænæ kendi ihtiyaçlaræ gibi kabul ederek
zekât ve sadakalaræyla onlaræ, içinde bulunduklaræ sækæntæ
ve sefaletten kurtarmaya çalæñmalædærlar. Æñte o zaman
zengin fakir arasænda sevgi ve saygæ hasæl olur, denge
kurulur, düñman sæzamaz ve komünizm giremez!..

Æñveren ve iñçi birbirinin
kardeñtirler:
Æñveren ile iñçi arasænda münasebet nedir? Bunlar
birbirine karñæ nasæl davranacaklar? Karñælæklæ hak ve
görevleri nelerdir? Nelere riayet edeceklerdir?.. Bu
hususlaræ mevcut kanunlar tesbit etmiñtir.
Ñimdi bu sorularæn cevaplarænæ, dinî sorumluluk
yönünden arañtæralæm ve bilelim. Bilmede fayda, hatta
zaruret vardær. Çünkü beñerî kanunlarda müeyyide
yalnæz dünyalæktær; Dünyevî menfaat veya dünyevî
zarardær, dünyevî kazanç veya dünyevî cazadær. Beñerî
kanunlarda helal-haram fikri yoktur. Bir ahiret
sorumluluåu, bir cennet-cehennem meselesi bahis
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mevzuu deåildir. Dinde ise, kanunî hükümler ahlak
kaideleriyle mezcolmuñ, helal-haram fikriyle
yoårulmuñtur; Ahiret hayatæ, cennet ve cehennem
inancæ ile teyid ve takviye edilmiñtir.
Bir bañka ifade ile: Beñerî kanunlar sadece insanæn
dünyasæna hitab eder, kendisine uyulduåu takdirde
dünyada rahat edileceåini vaad eder. Din ise, insanæn
hem dünyasæna hem de ahiretine hitab eder. Kendisine
uyulduåu takdirde hem dünya hayatænæ, hem de ahiret
hayatænæ vaad eder; Cennet ve cehennemden,
mükâfaat ve azaptan bahseder!
Ayræca beñerî kanunlar sadece görebildiåi suçlularæ
yakalar, göremediklerini yakalayæp cezalandæramaz.
Ama din, insana der ki: „Senin yaptæåæn aykæræ
hareketler, haksæzlæklar, -nerede ve ne zaman olursa
olsun, bañkalaræ tarafændan görülsün veya görülmesin,
gizli-kapaklæ kalamaz. Kæyamet gününde bu yaptæklaræn
ortaya dökülecek ve hesabæ senden sorulacaktær.
Azabænæ görecek, cezasænæ çekeceksin!“ Æñte bu hikmete
binaendir ki, Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur:
„Her iyiliåin bañæ Allah korkusudur!“ (50)
Æñte bütün bunlar gösteriyor ki, dinî mevzuatæ her
müslümanæn bilmesi ve Allah korkusu havasæna girmesi
lazæmdær.

Æñ ve iñçi:
Arapça’da iñe „amel“, iñçiye de „âmil“ denir. Æñçiye
ayræca „ecir“ de denir ve ecir kelimesi daha çok kullanælær.
Æñçi kime denir?
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Æñçi demek, bir gelir (ücret) karñælæåænda emeåini kiraya
veren kimse demektir. Bañka bir târife göre de „ecir“,
„icare“ kökünden gelmektedir. Æcare ise, menfaatæ ücret
karñælæåænda satmak demektir.
Türk-Æñ kanununda da iñçi ñöyle târif edilir:
„Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iñte ücret
karñælæåæ çalæñan kiñiye iñçi denir!“
Bütün bu ve benzeri târifler hep aynæ sonuca varær. O
da, bir bedel karñælæåæ çalæñan kimse demektir. Bu
ñekilde yapælan hizmete de iñ denir.
Æñ yapmak, iñçi olmak, ücret almak Æslam’a göre
caiz midir?
Evet, bütün bunlar caizdir, hatta lazæmdær, sevaba da
vesile olur. Bunlara ait ayet ve hadis’lerin sayæsæ da
çoktur!
Ücret almak caizdir. Kehf Suresi'nin 77. ayeti ñu
mealdedir: „... Æsteseydin bu (sanatkârlæåæna, bu
iñine) bir ücret alærdæn!“
Musa Peygamber ile Hæzær (a.s.) arkadañ olup
seyahata çækarlar. Bir köye uårarlar. Köylülere misafir
olmak isterlerse de köylüler bunlaræ misafir etmezler.
Üstelik ekmek de vermezler. Köyden ayrælærlarken,
köyün çækæñ yerinde yækælmaya yüz tutmuñ bir duvaræ
Hæzær (a.s.) tâmir eder ve düzeltir. Æñte o zaman Musa
Peygamber Hæzær’a, „Bu hizmetine karñælæk keñke
para isteseydin!“ diyor.
Bu ayet-i celile metniyle, bu iki arkadañ arasændaki
konuñmayæ ifade etmesi yanænda iñaretiyle de:
a) Bina inñasæ için ücret almanæn caiz olduåuna;
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b) Ücretin iñe bañlamadan tesbiti gerektiåine;
c) Æñverenin emir veya izni olmadan yaptæåæ bir iñten
dolayæ iñçinin bir ücret istemeåe hakkæ olmadæåæna
delalet etmektedir;
Devlet memurlaræ da Æslam’a göre devletin
iñçileridir!
Hayærlæ birer iñçi olabilmeleri için kendilerinde bilhassa
ñu iki vasfæn bulunmasæ ñarttær:
a) Güçlü, kuvvetli olacaklar. Yani üzerlerine aldæklaræ
iñi hakkæyla yapabilecek güç ve kabiliyete, bilgi ve
tecrübeye sahip olacaklardær;
b) Doåru ve dürüst olacaklardær. Kendilerine her halde
inanælacak ve güvenilecektir.
Kur’an-æ Kerim’de Kasas Suresi'nin 26. ayeti ñu
mealdedir:
„Onlardan (Ñuayb Peygamber’in kæzlarændan) biri,
„Babacæåæm! Bu adamæ iñçi tut. Zira (bugüne kadar)
çalæñtærdæåæn iñçilerin en hayærlæsæ, güçlüsü ve
güvenilebilir olanædær!“ dedi.“ (Kasas, 26)
Gerek iñçi ve gerekse devlet memuru, kendilerine
emanet edilen vazifeleri tam ve mükemmel bir ñekilde
ve zamanænda yapar, yerine getirirlerse, alacaklaræ para
tertemiz ve helal olacaåæ gibi, iñverenlerin de takdirini
kazanærlar. Bunun yanænda daha mühimi, sadaka
vermiñcesine sevap ve manevî mükâfata mazhar
olurlar!
Resul-i Ekrem Efendimiz ñöyle buyurur:
„Kendisine verilen vazifeyi tam bir sadakat ve
gönül hoñluåu ile yapan emin (kendisine güvenilir)
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bir kasadar iki sadaka verenden birisidir!“ (51)
Æñçinin ücreti tesbit edilmelidir. Ñayet ücret tesbit
edilmeden iñ yapælmæñ ise, ecr-i misil (örf ve adete göre
verilmesi) lazæm gelir.
Konuñulan meñru ñartlar ne ise, her iki tarafæn da bu
ñartlara harfiyyen uymalaræ lazæmdær. Bir hadis mealen
ñöyledir:
„Müslümanlar ñartlaræna riayet ederler!“ (52)
Bir müslümanæn, müslüman olmayanlaræn iñinde
çalæñmasæ genellikle caizdir!
Æslam’a göre iki çeñit iñçi vardær: Bunlardan biri özel
iñçi, diåeri de genel iñçidir. Birinciye „Ecir-i has“ ikinciye
de „Ecir-i müñterek“ denir. Yalnæz iñverene çalæñærsa
birinci çeñit iñçidir. Æñverenin fabrikasænda, tarlasænda
veya dükkanænda çalæñan iñçiler gibi. Herkese çalæñan
iñçiler de ikinci çeñit iñçilerdir; Terzi, marangoz, demirci,
gibi.
Birinci çeñit iñçi, iñyerine gelmesi ve iñe hazær
olmasæyla ücrete hak kazanær. Yoksa iñi bilfiil yapmasæyla
deåil. Ancak iñyerinde iñ varken çalæñmaktan imtina
eder ve çalæñmazsa ücrete hak kazanamaz. (Mecelle,
Madde 425)
Ækinci çeñit iñçinin ücrete hak kazanabilmesi için bilfiil
iñi yapmasæ lazæmdær. (Mecelle, Madde 424)
Æñçi ve iñverene ait diåer meseleler, bütün tafsilatæyla
fækæh kitaplarænda yazælædær. Biz bu konuda bu kadarla
yetineceåiz.
Ñurasænæ bilmekte de zaruret vardær:
Mübarek dinimiz, bilhassa günlük iñlere ait konularda,
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ana hatlarænæ göstermiñ, mühim prensipleri koymuñ,
nirengi noktalarænæ iñaret etmiñ, teferruat ve tafsilatænæ
insan kafasæna, örf ve adete bærakmæñtær.
a) Æñçiler:
Æñçi kardeñlerim! Siz iñverenlerin, iñverenler de sizin
kardeñlerinizdir. Birbirinize karñæ kardeñçe
davranacaksænæz. Sizin onlar üzerinde, onlaræn da sizin
üzerinizde haklaræ vardær. Ne iñverenler sizlerin hakkæna,
ne de sizler iñverenlerin hakkæna tecavüz edemezsiniz.
Taraflarca kabul edilen ñartlara harfi harfine riayet
edeceksiniz!..
Her ñeyden önce âdil ve saålam bir anlañma
yapacaksænæz. Æñin mahiyetini, miktarænæ, müddetini,
çalæñma saatlerini, ücret ve miktarænæ kesin ve net olarak
konuñup karara baålayacaksænæz. Æleride ihtilaf ve nizaa
sebep olabilecek en ufak kapalæ bir taraf kalmayacaktær.
Hatta anlañmaya dair bir de protokol yazæp taraflarca
buna imza konmalædær.
Æñçi kardeñlerim! Üzerinde titizlikle durmanæz
gereken meselelerin bañlæcalaræ ñunlardær:
a) Æñe ehil olmalæsænæz:
Æñçi, iñi kabul etmeden önce, „Ben bu iñi yapabilir
miyim? Buna ehil miyim? Bilgim ve gücüm buna kâfi
midir?“ diye düñünecek, kendini yoklayacak, ehil ise
kabul edecek, deåilse yanañmayacaktær, hakkændan
gelemeyeceåi iñin altæna girmiyecektir.
Bazæ iñler vardær ki, beden gücüne dayanær, bazæ iñler
de ilim gücüne dayanær; Bazæ iñler de vardær ki, onlar
da hem beden gücüne, hem de ilim gücüne dayanær.
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„Yaræm molla dinden, yaræm hekim candan eder!“
gereåince, beden veya ilim gücü yetersiz olduåu
takdirde iñi üzerine alærsa iñ ve iñ sahibine zarar vermiñ,
kendisi de vebale girmiñ olur.
Kardeñlerim! Emaneti ehline vermek, vazifeyi
erbabæna teslim etmek Allah’æn emridir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) de bir hadis-i ñerif’lerinde ñöyle
buyurur:
„Æñler ehliyetsiz ellere teslim edilirse kæyameti
gözle!“ (53)
Bu hadis-i ñerif kæyametin bir alâmetini gösterirken,
ñunu da ifade etmektedir: Bir memlekette, bir
müessesede veya bir iñyerinde iñler, vazifeler ehil
olmayan kimselerin eline teslim edilirse, o memleketin,
o müessesenin veya o iñyerinin düzeni bozulur,
kæyameti kopar.
b) Ücretiniz tayin edilmelidir:
Ücretiniz mutlaka tayin edilmeli ve belli olmalædær.
Pazarlæk yapmadan, ücret üzerinde anlañmaya
varmadan iñe girmemelisiniz. Resul-i Ekrem Efendimiz
ücretini konuñup kesmeden iñçi çalæñtærmayæ yasak
etmiñtir. (Ahmed b. Hanbel)
Ücret, iñe ve çalæñma müddetine göre deåiñir. Ücretin
ölçüsü ne olmalædær? Æñveren iñçiye hangi ölçüde ücret
verecek?
Bu pazarlæåa ve taraflaræn ræzalaræna baålæ olmakla
beraber, bir iñçinin günlüåü, iñyerindeki günlük
kazancænæn -bütün masraf çæktæktan sonra- yaræsændan
añaåæ olmamalædær. Bu da iñçinin, kendisinin, çoluk ve
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çocuåunun yemesini, giymesini ve sæhhî meskene
sahip olmasænæ mümkün kælacaktær. Æñçiye bunu
saålamæyan ücret, Æslam’a da aykærædær ve zulümdür!
Æñçinin ücreti günlük kazancænæn yaræsændan añaåæ
olmamalædær dedik. Neden? Çünkü, iñçinin gücü
iñverenin sermayesine eñittir de ondan, yani emek
sermayeye denktir!
Dinimiz; Æñçi ücretinin miktaræ hakkænda net ve kesin
bir hüküm koymamæñtær, bir nevi serbest bærakmæñtær,
örf ve âdete bærakmæñtær. Uygun olanæ da budur! Ancak
dinimiz bu hususta yol göstermeyi ihmal etmemiñ zæmnen de olsa- bir fikir beyan etmiñ, bir ölçü vermiñtir.
Bir hadis mealen ñöyledir:
„Ne zengine, ne de (sapasaålam) gücü kuvveti
yerinde olana dilenmek (sadaka istemek) helal
olmaz!..“ (54)
Bu hadis-i ñerif açæk ve kesin manasæyla zengin ile
çalæñma gücüne sahip olan kimsenin sadaka
istemelerine izin vermemekte, „Helal olmaz!“
demektedir. Zæmnî manasæyla da zengin ile çalæñma
gücüne sahip olanæ eñit sayæyor, aynæ muameleye baålæ
kælæyor. Birinin zenginliåi varsa, diåerinin de gücükuvveti vardær. Birinin sermayesi varsa, diåerinin de
bu sermayeyi deåerlendirecek, nemalandæracak
(çalæñtæracak) emeåi vardær, enerjisi vardær. Ve bunlar,
yani sermaye ile emek aslænda aynæ deåer ve kæymete
sahiptir ve birbirlerine denktir. Terazinin bir kefesine
birini, diåer kefesine de birini koyacak olursanæz terazi
dengede kalær. Bu itibarladær ki, sermaye olmadan emek
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bir iñe yaramayacaåæ gibi, emek olmadan da sermaye
bir kazanç saålamaz. Biri diåerini tamamlar ve biri
diåerine muhtaçtær!
O halde kâr getirmede, kazanç saålamada müsavi
görülmeli, eñit muameleye tâbi tutulmalædær ve
dolayæsæyla iñçinin ücreti, iñyerindeki günlük kazancæn
(kendi emeåi ile meydana gelen kazancæn) yaræsændan
añaåæ olmamalædær. Bu neye benzer? Ticaret hayatænda
ñirket olmaya benzer. Para birinden, emek birinden
olmak üzere, Ahmed ile Mehmed anlañmæñ; Ahmed
sermaye verecek, Mehmed de bu sermayeyi ticarî bir
iñte çalæñtæracaktær, kâræ ortadan bölecekler. Sene
sonunda ne kazanælmæñ? Mesela 500 lira kazanælmæñtær.
Bunun yaræsæ Ahmed’e, yaræsæ da Mehmed’edir.
Evet, bu çeñit ortak olmalarda kâræn paylañælmasæ,
taraflar arasændaki anlañmaya baålædær. Yaræsæ, üçte biri
veya dörtte biri taraflardan birine, geriye kalan da birine
olacaktær ñeklinde bir anlañma da yapabilirler. Bu da
caizdir. Ancak normal ve tam âdilane olanæ aslænda
birbirine denk olan sermaye ile emeåin kâræ ortadan
paylañmalarædær, yaræsæ sermayeye, yaræsæ da emeåe
olmalædær.
Æñyerinde iñçi ile iñveren de böyledir. Biri iñyerini
açmæñ, sermaye koymuñtur. Diåeri de bu iñyerini
deåerlendirmiñtir. Æñveren, elde edilen saf kârdan iñçiye
ne kadarænæ verecektir? Bu, taraflaræn anlañmasæna
baålædær. Ancak anlañmanæn güzeli de, iñçinin o
iñyerindeki günlük kazancænæn (iñyerindeki diåer
masraflar çæktæktan sonra) yaræsændan añaåæ
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düñmemesidir. Yukaræda mealini verdiåim hadis-i ñerif
bunu ifade etmektedir!
Æñçinin alacaåæ bu ücrette kendisine normal yañama
ñartlarænæ hazærlamalædær. Bir hadis-i ñerif’te
Peygamberimiz ñöyle buyurmaktadær:
„Bir kimse bizim iñimizde çalæñmak üzere tayin
edilirse, evi yoksa ev edinsin, karæsæ yoksa
evlensin, bineåi yoksa binek edinsin!“ (55)
Æñçi, ücretini iñe bañlamadan önce de alabilir, sonra
da alabilir. Fakat iñi bitirdikten sonra almasæ daha
uygundur. Bir hadis-i ñerif’te, „Æñi bitirdikten sonra
iñçinin ücreti ödenir!“ (56) buyurulmaktadær (Ahmed
b. Hanbel). Bañka bir hadis’te de bu husus ñöyle
anlatælær: „Æñçinin ücretini teri kurumadan veriniz!“
(57)
c) Saålæåænæz korunmalædær:
Æñçi kardeñlerim! Üzerinizdeki emanetlerden biri de
saålæåænæzdær, hayat ve sæhhatinizdir; Bunlaræ korumaya
mecbursunuz! Kendi elinizle kendinizi tehlikeye
atamazsænæz. Bedenleriniz sizin sermayelerinizdir.
Sæhhatinize zarar verecek derecede havasæz yerlerde
ve aåær iñlerde çalæñamazsænæz. Æñyerinizin havasæ temiz
olmalædær. Kuvvetinizin kâfi gelmediåi aåær iñlerde
çalæñamazsænæz, sæhhatænæzæn tahammül edemeyeceåi
fazla mesai de yapamazsænæz. Uykunuzdan kæsamaz,
boåazænæzdan kesemezsiniz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur:
„(Ey müslüman!) Senin üzerinde bedeninin hakkæ
vardær, gözünün hakkæ vardær. (Bunlaræn haklarænæ
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vermelisin!)“ (58)
O halde ey iñçi kardeñlerim! Gerek hayatænæz,
gerekse bütün uzuvlarænæz size birer emanet olarak
verilmiñtir. Bedenlerinizin muhtaç olduåu gædayæ
vermez, aåær iñlerin altæna girer, vücudunuzu
dinlerdirmez, saålæåænæzæ korumazsanæz emanete
hiyanet etmiñ, vebale girmiñ olursunuz; Aynæ zamanda
ailenize, milletinize yük olmuñ olursunuz!
d) Æñ ve iñ âletleri birer emanettir:
Muhterem iñçi kardeñlerim! Sizler iñin cinsini,
miktarænæ, çalæñma saatlerini ve yerini, alacaåænæz
ücretleri iñverenle görüñtünüz ve anlañtænæz, emaneti
yüklendiniz, sorumluluåun altæna girdiniz artæk; Æñten
kaçmak, kaytarmak, vakit öldürmek, hile yollaræna
bañvurmak olmaz, iñi angarya kabul edip bañtan
savmak olamaz. Æñe gereken ciddiyet ve önemi
vermemek olamaz; Æñyerindeki makineyi, âlet ve
edavatæ normal çalæñtærmamak, dikkatsizlik ederek fazla
yæpranmasæna, kærælmasæna sebebiyet vermek olamaz.
Bütün bunlar; senin için caiz olmaz; Haram olur,
emanete hiyanet olur, günah olur, kæyamet gününde
hesabæ sorulur! Aldæåænæz paranæn da bereketi olmaz!
Peygamberimiz (s.a.v) ñöyle buyurur:
„Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah’a yemin
ederim ki, meñru (caiz) olan bir iñte bir adamæ
çalæñtærdæåæmæz vakit, bu adam o iñten faydalanærsa
(yani çalar çærpar, hile ve desise yapar, gereken
önem ve ciddiyeti vermezse...), kæyamet gününde
bu yaptæklaræ, muhakkak onun boynuna yüklenmiñ
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olduåu halde gelir!“ (59)
„Æñimizde çalæñtærdæåæmæz bir kimse, bir iåneyi dahi
saklarsa (çalarsa) bu sakladæåæ ñeyi kæyamet
gününde boynuna asælæ olarak getirecek!“ (60)
O halde kardeñlerim! Æñverenin iñini kendi iñinizmiñ
gibi, âlet ve edevatænæ kendinizinmiñ gibi kabul edip
ona göre çalæñacaksænæz ve koruyacaksænæz. Æñe gereken
önemi ve emeåi verip, güzel ve düzgün bir ñekilde
yapacaksænæz. Æstenilen evsaf ve kalitede meydana
getirecek ve vaktinde bitireceksiniz. Söz verdiniz,
taahhüt eddiniz, ahde vefa edip sözünüzü mutlaka
yerine getireceksiniz. Caymak olmaz, döneklik olmaz;
Bunlar müslümana asla yakæñmaz.
Bakænæz Cenab-æ Hak, Kur’an-æ Kerim’de ne buyuruyor:
„Ey iman edenler! Allah ve Resulü’ne hiyanet
etmeyin, emanetlere de hiyanet etmeyin! Halbuki
(hiyanetin nasæl kötü ve çirkin bir ñey olduåunu)
biliyorsunuz.“ (Enfal, 27)
Resul-i Ekrem Efendimiz de buyururlar ki:
„Allah muhakkak kulunun bir iñi yaptæåæ zaman
güzel, düzgün ve saålam yapmasænæ sever!“ (61)
Allah’æn deåiñmez kanunudur; Bir kimse dünyaya
çalæñær ve yapacaåæ iñi güzel ve saålam yaparsa kazanær,
emeåi boña çækmaz! Nitekim Nahil Suresi'nin 30. ayeti
ñu mealdedir.
„Bu dünyada güzel iñ yapanlara güzel bir mükâfat
var ve elbette ahiret yurdu daha hayærlædær!“
„Herkesin (deåer ve) derecesi ameline (iñindeki
emeåine) göredir. Herkese emeåinin karñælæåæ
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tamamen ödenecektir. Hiç birisi haksæzlæåa
uåramaz!“ (Ahkâf, 19)
„Herkesin (deåer ve) derecesi iñ ve emeåine
göredir. (Ey insan! Ñurasæ muhakkak ki,) senin
Rabb’in onlaræn iñlerinden gafil deåildir. (Üzerlerine
aldæklaræ iñleri; Æyi veya kötü, saålam veya çürük
yaptæklarænæ bilir. Mükafât veya cezasænæ ona göre
verecektir!)“ (En’am, 134)
„(Güzel, düzgün, saålam ve) uygun iñ yapan
imanlæ erkek ve kadænlar (var ya), iñte onlar cennete
girecekler ve bir çekirdeåin arkasændaki çukurcuk
kadar bile haksæzlæåa uåramayacaklardær!“ (Nisa,
124)
Saygædeåer iñçi kardeñlerim! Demek oluyor ki,
üzerinize almæñ olduåunuz bir iñi güzel, düzgün ve
saålam bir ñekilde yaparsanæz hem emanete riayet
etmiñ olursunuz, aldæåænæz para helal olur, hem de Allah sevgisini kazanmæñ olursunuz. Ætibar ve itimadænæz
artar; Güvenilir birer insan olursunuz. Herkes size
güvenir, sizi arar, bulur ve size iñ verir. Dünya ve
ahirette rahat eder, mutlu birer insan olursunuz!

b) Æñverenler:
a) Æñçilerinizi hakir görmeyiniz:
Æñveren kardeñlerim! Sizler de mesulsunuz, nice
sorumluluklar tañæmaktasænæz. Æñçileriniz sizin
kardeñlerinizdir. Onlaræ dövemez, onlara sövemezsiniz;
Onlaræ hakir göremez, haklaræna tecavüz edemezsiniz!
Onlara karñæ böbürlenip, çalæm satamazsænæz! Onlaræ
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hor görüp alaya alamazsænæz! Bütün bunlara hak ve
selahiyetiniz yoktur! Bunlar kardeñlik hukukuna
sæåmayan ñeylerdir. Onlar da Allah’æn kulu ve
Peygamber’in ümmetidirler!
Esas mesele ve temel haklarda birbirinize eñitsiniz;
Hürriyet ve ñerefte aranæzda fark yoktur! Onlar sizin
köleleriniz deåillerdir, makine ve âletleriniz de
deåillerdir. Nihayet onlar da insan ve hürdürler! Alaka
görmek, takdir görmek isterler; Ñahsiyetlerinin
korunmasænæ, emeklerine deåer verilmesini arzu
ederler. Aradaki fark nihayet iñçiler beden gücüyle,
sizler de para ve sermaye gücüyle ñirket olmuñ,
anlañma yapmæñ bulunmaktasænæz. Toplu halde
yañamanæn buna ihtiyacæ vardær. Æñçiler size ne kadar
muhtaç iseler, sizler de en azændan bir o kadar onlara
muhtaçsænæz!..
Binaenaleyh onlaræ kardeñ biliniz, kardeñçe muamele
ediniz, haysiyetlerini rencide ve haklarænæ zayi
etmeyiniz! Aksi halde hareket edenlerden Allah (c.c.)
davacæ olur. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) ñöyle
buyurur:
„Allah buyurur ki, ben kæyamet gününde üç kiñinin
hasmæyæm: Allah’a verdiåi sözde durmayæp cayanæn,
hür bir insanæ satæp hakkænæ yiyenin, çalæñtærdæåæ
iñçinin hakkænæ vermeyenin!“ (62)
Bu hadis-i ñerif’te üç suç bir arada zikredilmektedir
ve hepsi de aynæ cezaya baålanæyor. Buna sebep üç
suçun da mahiyetinin bir oluñudur. Hakka tecavüz, yani
üçü de hakka tecavüzdür. Ñöyle ki: Birincisi Allah’a
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söz vermiñtir. Artæk bu sözü yerine getirilmesini istemek
Allah’æn hakkædær. Ækincisi hür insanæn insaniyet ve
hürriyetini çiåneyip, insan hakkæna tecavüz etmiñtir.
Üçüncüsü de çalæñtærdæåæ iñçinin alæn teriyle kazandæåæ
hakkæna tecavüz etmiñtir.
b) Æñçi ücretlerini tam ve zamanænda vermelisiniz:
Æñveren kardeñlerim! Æñçilerinizin ücretini tam olarak
ve zamanænda vereceksiniz. Eksik vermek veya
geciktirmek hakka tecavüz olur. Æñçilerin ücreti alæn
terlerinin semeresi, nasærlæ ellerinin emeåidir. Æñçinin
vaktinde ve tam olarak ücretini almasæ, alæn terinin
silinmesine ve yorgunluåunun giderilmesine sebep
olacaktær. Onun da kendisine göre hesabæ vardær, kitabæ
vardær. Borçlarænæ ödeyecek, masrafænæ yapacaktær. Fakat
vaktinde ve tam olarak iñçinin ücretini vermezseniz
huzurunu bozmuñ, hesabænæ alt-üst etmiñ, kendisini
müñkil duruma sokmuñ olursunuz. Bu da sizin için
vebal olur, kæyamet gününde Allah sizden davacæ olur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ñöyle buyurmuñtur:
„Æñçinin ücretini daha teri kurumadan veriniz!“
(63)
c) Æñçilerinizin saålæåænæ korumalæsænæz:
Muhterem kardeñlerim! Æñçilerinizin saålæåænæ da
korumalæsænæz. Çalæñtærmakta olduåunuz bu insanlara
güçlerinin yetemeyeceåi veya aåær geleceåi, azim ve
enerjilerini çabuk kaybedeceklerini iñlerde ve ñekilde
veyahut sæhhî olmayan yerlerde çalæñtærmanæz doåru
olmaz; Çabuk yæpranærlar, çalæñma güçlerini erkenden
kaybederler veya sæhhatleri bozulup hasta düñerler.
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Bu yüzden hem kendileri hem siz, hem de cemiyet
zarar görür. Cenab-æ Hakk bile gücü yetmediåi bir ñeyi
kuluna teklif etmiyor ve ñöyle haber veriyor:
„Allah hiç bir ñahsa gücünün üstünde bir teklif
yapmaz!..“ (Bakara, 286)
Æñçileriniz sizin kardeñlerinizdir! Hizmetleri büyük,
emekleri muhteremdir! Onlaræ hor görmeyin, onlara
önem verin, alaka gösterin! Haysiyet ve ñereflerine,
namus ve izzet-i nefislerine dokunacak söz, fiil ve
hareketlerde asla bulunmayæn! Onlara aåær iñler teklif
etmeyin! Temiz ve sæhhî yerlerde çalæñtæræn, ücretlerini
tam ve zamanænda verin! Böyle yapmanæz dinimizin
de emridir! Aksi halde hesabænæ veremez, azabænæ
çekemezsiniz!
Muhterem kardeñlerim! Mübarek dinimiz hem
dünya dinidir, hem ahiret dinidir; Her ikisine de deåer
vermiñ, aralarænda çok sækæ irtibat kurmuñ, birinin terk
edilmesine, ihmal edilmesine ræza göstermemiñ, hatta
zararlæ ve tehlikeli görmüñtür. Ænsanæn insanca
yañamasænæ hedef tutmuñ, haysiyet ve ñerefinin,
hürriyet ve refahænæn, huzur ve sükûnunun, hak ve
hukukunun korunmasæyla ilgili müeyyideler getirmiñ,
hükümler koymuñtur.
Bu hükümleri ve bu müeyyideleri koyarken ifrat ve
tefrite (añærælæklara) varmamæñ, insan hayatæna, insan
tabiatæna, insan mantæåæna ve nihayet insan idealine
tæpa tæp uyan orta ve mutedil bir yol tutmuñtur. Hak
tevziinde, vazife taksiminde adalete son derece riayet
etmiñ, zengin-fakir, iñçi-patron, erkek-kadæn arasænda
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dengeyi saålamæñtær. Madde ve manadan, ruh ve
bedenden yalnæz bir tarafæ nazar-æ itibara almamæñ, her
iki tarafæn hukukuna da riayet etmiñtir. Yalnæz dünyayæ
ve dünya saadetini vaad etmekle kalmamæñ, aynæ
zamanda ahireti ve ahiret saadetini de vaad etmiñtir.
Öyle ki insan, Æslam’æn gösterdiåi yoldan yürürse hem
dünyayæ, hem de ahireti kazanær!
Aziz kardeñlerim! Æslam’æ, Æslam’æn hayat görüñünü
anlamak için Æslam dinini bir bütün olarak incelemek
lazæmdær. Æslam dini meselelerini açæklarken yaratælan
ile yaratan, kâinatla insan, insanla nefsi, fertle devlet,
insan topluluklaræ ve nesiller arasændaki münasebet ve
alakalaræ ele alarak hepsinin hukukuna riayet ederek
vaz etmiñtir, hiç birini ihmal etmemiñtir. Bir fabrikadaki
çarklaræn, parçalaræn arasændaki ahenk gibi bir ahenk,
iñbirliåi gibi bir düzen kurmuñtur. Her insanæn aslænda
hakkæ ne ise ve buna karñæ vazifesi ne ise ona o derece
hak tanæmæñ ve o nisbette vazife vermiñtir,
sorumluluåunu da ona göre ayarlamæñtær!
Kardeñlerim! Bütün bunlar aynæ zamanda itikadî
meselelerdir, imanla ilgilidir. Mübarek dinimizi bu
yönleriyle de bilmemiz, inanmamæz ve kabul etmemiz
lazæmdær. Ve aynæ zamanda dinimizin yüceliåi, güzelliåi,
ilim hikmet ve adalet dini olduåu, refah ve tekamül
dini olduåu bilhassa bu yönleriyle anlañælacaktær!
Yüce Mevlâ’mæz cümlemizi Æslamiyet’i bütün
gerçekleriyle bilen ve bu ñuura varan kimselerden
eylesin!
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Bu arada ñunu da kaydedelim:
Bugün bilhassa manadan, maneviyattan yoksun
olanlar, maddî kazanç peñinde koñmaktadærlar. Bunlara
göre para her ñeyin üstünde gelmektedir. „Para her
kapæyæ açar!“ fikri hâkim olmaktadær. Bunun için kazanç
konusunda, kazancæn daåælæmænda birbirini tutmaz fikir
ve hükümler, görüñ ve doktrinler ortaya atælmakta,
çekiñmeler alabildiåine hüküm sürmektedir.
Æslam’æn bu babdaki görüñünü de bilmek, elbette ki,
her müslüman için bir vecibedir!
Komünist rejimde kazanç, tamamen emeåe aittir.
Sermayeye kazançtan bir ñey yoktur. Sermaye ancak
masrafænæ alær. Æñte o kadar!
Kapitalizmde kazanç, tersine tamamen
sermayenindir. Emeåin kazançtan bir payæ yoktur.
Emek karnænæ doyurdu mu bu kadaræ kâfi!
Añaåæda da görüleceåi üzere, bunlar añæræ uçlardær ve
adaletsizliåin, dengesizliåin ta kendileridir!
Bu iki añæræ uç arasænda durmadan yer deåiñtiren
(sosyalizm ve liberalizm gibi) sistemler ise kazanç,
sermaye ile emeåin toplamæna eñittir. Bilhassa
Avrupa’da uygulanan bu sistemlerde sermaye
emeksiz, emek de sermayesiz kazanç saålayabilir.
Demek oluyor ki, bu rejimlerde kazanca hak kazanan
iki unsurdan biri diåerinden ayrælabiliyor; Biri sæfær olsa
dahi diåeri kazanç saålæyor.
Æslam’æn bu husustaki görüñüne gelince: Kazanç
taraflardan birine deåil, her ikisinedir; Biri diåerine
tercih edilmez! Normali, iñçi ile iñverenin de eñit pay
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almasædær. Çünkü kazanç, sermaye ile emeåin
çarpæmæna eñittir; Ne emeksiz sermaye, ne de
sermayesiz emek bir iñe yaramæyor, bir kazanç
saålamæyor. Biri sæfær olduåu zaman, diåeri de sæfær
oluyor; Çünkü sæfæræn herhangi bir deåer ile çarpæmæ yine
sæfærdær.

Æktisadî sistemler:
Muhterem iñçi ve iñveren kardeñlerim!
Æñ ve iñçi hukukunda, mal ve mülk hukukunda birçok
sistemler, düzenler vardær. Bunlardan sadece ikisi
üzerinde duracaåæm: Bunlar kapitalizm ile
komünizmdir. Bu iki iktisadî düzen birbirine terstir ve
añæræ uçlardær; Biri çok ileri gitmiñ, diåeri de çok geri
kalmæñtær!

Kapitalizm:
Kapitalist düzen, ferde mülkiyet hakkæ tanæmæñ ise de
meydanæ sermaye sahiplerine bærakmæñ ve onlara
sænærsæz ve kayætsæz kazanma ve harcama selahiyeti
vermiñtir.
Asæl kapitalist düzende parola, „Bærakæn kazansæn!“
ñeklinde olup kazanmada hiçbir kayæt tanæmaz. Ferdî
mülkiyetin mutlak manada serbestisine, kazanç elde
edilebilen her yerden ve her ñekilde çalæñæp kazanma
hürriyetine dayanær.
Kapitalist düzenin faydalaræ ñu ñekilde særalanabilir:
1- Kapitalist düzen; Ænsanlæk genel haklarændaki
hürriyetleri fertlere tanær ve kabul eder; Fikir hürriyeti,
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söz hürriyeti, mesken hürriyeti, mülkiyet hürriyeti,
evlenme ve aileye sahip olma hürriyeti gibi... Bunlar
kapitalist düzende vardær!
2- Kapitalist düzende fertlerin çalæñma ve kazanmalaræ
için gelir kaynaklaræ arkasæna kadar açæktær. Ænsana
çalæñma añkæ, kazanma ñevki verir. Kapitalistler her
geçen gün çalæñmalarænæn semerelerini görerek daha
ileri hamleler yaparlar ve müñterilerine beåendirmek
içini daha üstün kalitede mal imal ederler!
Fakat kapitalist düzenin bu faydalaræ yanænda çok
büyük zararlaræ ve mahzurlaræ da vardær. Ñöyle ki:
1- Asæl kapitalist düzende; Para ve malæn, altæn ve
gümüñün, her ñeyin bañænda geldiåi, hatta her ñeyin
yerini tuttuåu fikri hâkimdir. Deåer ölçüsü paradær. Bu
fikre sapan insan, artæk ister istemez ahlak ve fazilet
duygusundan, hatta edep ve haya perdesinden
uzaklañær, „Para, para!“ der durur. Her türlü kazanç
yollaræna bañvurarak, mana ve faziletten, insaf ve
adaletten uzak, maddî bir hayat içerisinde çærpænacaktær!
Faiz, rüñvet, karaborsacælæk, yalan, hile ve desise bu
sistemde mübah ve meñru bir kazanç yolu sayælacak,
servetin pek az kiñilerin elinde toplanmasæna yol
açacak; Æñçi, fakir ve küçük sermayeli insanlaræn
ezilmelerine, sömürülmelerine ve nihayet sefil bir hayat
yañamalaræna sebep olacaktær. Bütün bunlar ise
cemiyet için felakettir!
2- Kapitalistler her türlü kazancæ meñru saydæklarændan
mal, mülk, para yæåænlarænæ ele geçirmiñ olacaklar; Ahlakî
ölçülerden ve manevî baskælardan uzak bulunduklaræ
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için de sevk ve eålenceye, alabildiåine lüks ve israfa
dalacaklardær.
Bunlaræn bu hali, emeåinin karñælæåænæ alamayan, særtæna
gömlek, karæn tokluåu ekmek bulamayan iñçi ve fakir
sænæfænæn kalbini rencide edecek, kin ve husumet ateñini
alevlendirecektir. Ve bu iki sænæf arasænda hürmet ve
merhametten, sevgi ve saygædan eser kalmayacaktær.
Bu hal devam ettiåi müddetçe toplum arasænda
huzursuzluk alæp yürüyecek, ayaklanmalar, ihtilaller
birbirini takip edecektir!
Æñte bütün bu halleriyle kapitalist düzen insan
yaratælæñæna, insan tabiatæna, insan yañayæñæna uygun
deåildir. Æctimaî kaidelere de uygun deåildir; Yapæcæ ve
birleñtirici deåil, bozucu ve bölücüdür! Maddeci olup,
manadan uzaktær! Ænsanî ve ideal deåildir! Bu
sebepledir ki, bu düzen artæk iflasa mahkûm olmuñtur!

Komünizm ve komünist rejim:
Komünizm, kapitalizmin aksine ferde mülkiyet hakkæ
tanæmaz. „Hiç kimse mal sahibi, servet veya para sahibi
olamaz!“ Bu rejimde „Bu benimdir, ñu senindir!“ diye
bir ñey yoktur. Tek bañæna hiçbir insan bir hakka sahip
deåildir, bir hakka mâlik deåildir. Arzu ettiåi ñekilde bir
malæ kullanamaz! Mal, mülk, üretim vasætalaræ fertler
arasænda müñterektir, dolayæsæyla cemiyetindir.
Askerlikte olduåu gibi vatandañ devlet namæna çalæñær,
devlet namæna kazanær! Buna karñælæk devlet de
vatandañæn günlük ihtiyacænæ karñælar. Æñte o kadar!..
Komünist rejim iktisadî alanda ñu prensibi ileri sürer:
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„Ænsan gücü yettiåi kadar çalæñacak, ihtiyacæ kadar sarf
edecektir!“
Bu sistemin bazæ faydalæ taraflaræ olduåu ileri sürülürse
de bunlar kæræntælar halindedir, kayda deåer deåildir,
sathi ve aldatæcædær. Mahzur ve zararlaræ ise çok büyük
ve çok müthiñtir; insanlæk için yækæcæ bir afet ve öldürücü
bir darbedir!
Komünizmi kabul etmek neye benzer biliyor
musunuz? Pireye öfkelenip yorganæ yakmaya benzer.
Yorganæ yakmada fayda var mæ? Var ya; Pire de yandæ,
ondan kurtulduk. Ama bu, sizi en azændan yüz liralæk
zarara soktu, deåil mi? Bu akæl kâræ mædær? Hayær! Çünkü
pireyi, yorganæ yakmadan bañka bir yolla da öldürmek
mümkündü: DDT’lersin veya kaynar suya sokarsæn
yorganæ, pire de ölür gider. Æñte komünizmi kabul etmek
de pire için yorganæ yakmaya benzer; Kærpæntælar halinde,
önemsiz faydalaræ elde etmek pahasæna insanlæåænæ
kaybetmek demektir. Bu hususu biraz daha
açæklayalæm:
Komünizmin ileri sürülen faydalaræ:
1- Komünist rejim herkese çalæñma ve harcama
sahalarænda eñit haklar vereceåini, aradaki mal-mülk
farkænæ kaldæracaåænæ vaad eder. Buna imkân var mæ ve
bu bir adalet midir?
Hayær! Böyle bir eñitliåe ne imkân vardær, ne de bu bir
adalettir! Çünkü insan yukaræda da gördüåümüz gibi,
bazæ temel hak ve nimetlerde eñit iseler de doåuñtan
gelen ve yaratælæña baålæ bulunan diåer bazæ vasæf ve
karakterlerde farklædærlar. Mesela: Bütün insanlar aynæ
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derecede zekâya sahip deåillerdir, herkes aynæ
seviyede beden gücüne, kol kuvvetine sahip deåildir;
Birine kolay gelen iñ diåerine zor gelebilir. Æñte bu ve
bu gibi konularda bütün insanlaræn eñit olduåunu hangi
akæl iddia edebilir?!.
2- Ænsanlar arasænda bu derece açæk ve zarurî farklar
ortada durup dururken, bütün insanlaræ aynæ
muameleye tâbi tutmak, kazanç saålamada ve
harcamada aynæ ölçülere baålamak adalet midir?
Deåildir!
O halde komünizm hayranlaræ, çalæñmada eñitliåi nasæl
saålayacaktær? Buna imkân var mæ? Çalæñmalaræ eñit
olmayan kimselere eñit haklar verirlerse ne olur?
Adalet olur mu? Fazla çalæñan, iyi iñ yapanlarla böyle
olmayanlaræ bir tutmuñ olmazlar mæ? Bu birincilere
zulüm, ikincilere iltimas olmaz mæ? Komünist ülkelerde
deåil erkeklerin, kadænlaræn bile aåær iñlerde, tañ
ocaklarænda zorla çalæñtærældæåæ bir vakæadær.
Adaleti temin için yapælacak tek bir ñey vardær: O da
tabiatænæ, insan yaratælæñænæ deåiñtirip, her insanæn eñit
zekâya ve kabiliyete, eñit beden yapæsæ ve kol
kuvvetine, eñit çalæñkanlæk ve beceriye sahip olmasænæ
saålayabilmektir; Maddî-manevî her yönüyle eñit olma
haline getirebilirler, o zaman iddialar doåru olur, o
zaman „Her insan her yönüyle eñittir, dolayæsæyla her
yönden eñit haklara sahiptir!..“ diyebilirler.
Ama bunu yapabilirler mi? Buna güçleri yeter mi?
Yapmalaræna imkân ve ihtimal var mæ? Hayær!
Yapamazlar, insan tabiatænæ, insan yaratælæñænæ

88

deåiñtiremezler, onu her yönüyle eñit yapamazlar. O
halde tezleri doåru bir tez, isabetli bir görüñ deåildir!
Ve nihayet bu bir adalet deåildir! Zekâlæ ve zekâsæzæ,
kuvvetli ile zayæfæ, çalæñkanla tembeli eñit tutmak,
adaletin deåil adaletsizliåin, haklælæåæn deåil haksæzlæåæn
ta kendisidir!
Adalet kelimesini yanlæñ anlamamak lazæm. Adalet
demek, toplumun her ferdini yine toplum içerisinde
layæk olduåu mevkiye yerleñtirmektir! Ænsan olma
bakæmændan, hürriyet ve mülkiyet hakkæna sahip olma
bakæmændan, haysiyet ve ñerefe sahip olma bakæmændan
ve nihayet Allah ve hâkim huzurunda aynæ muameleye
tabi olma bakæmændan, ærk ve renkleri, dil ve meslekleri
ne olursa olsun eñit iñleme tâbi tutulmalaræ adalettir.
Yoksa adalet, her insanæn malca, servetçe, paraca eñit
olmasæ deåildir; Buna imkân yoktur! Bu ilahî bir
hikmettir; Ælahî nizam bunu gerektirmektedir!
Bu itibarla:
Bir cemiyet içerisinde zenginlerin de, zengin
olmayanlaræn da bulunmasæ zaruridir.
Æster istemez cemiyet fertleri birçok tabakalara ayrælær:
Bir kæsmæ kuvvet yoluyla yapælacak iñleri, bir kæsmæ ilim
ve fenne dayanan iñleri yapacak, diåer bir kæsmæ da
eåitim ve öåretim iñlerini yürütecektir. Herkes kendi
zekâ ve kabiliyetine göre çalæñacak, toplumuna hizmet
edecektir.
Allah’æn hükmü ve takdiri böyledir. Bunu kimse
deåiñtiremez! Nitekim Cenab-æ Hakk, Kur’an-æ Kerim’de
ñöyle buyurur:
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„Rabb’inin rahmetini onlar mæ taksim edip
paylañacak? Oysa, dünya hayatænda onlaræn
geçimliklerini aralarænda biz taksim ettik.
Birbirlerine iñ gördürmeleri için (mal ve servetçe)
kimini kimine derece derece üstün kældæk. Fakat
senin Rabb’in rahmeti onlaræn biriktirdiåinden
hayærlædær!“ (Zuhruf, 32)
Muhterem okuyucularæm! Bu ayet-i celile’yi ilmî bir
ñekilde incelersek görürüz ki, ayetin bañ tarafæ iktisad
politikasæna temas ediyor ve iktisadæn kendi haline
serbest bærakælmasænæn gerektiåine iñaret ediyor. Buna
göre, herkes kendi iktisad ve kabiliyetine, istek ve
arzusuna uygun bir kazanç yolu seçip hür iradesiyle
çalæñacak ve kazanacaktær. Bu arada kimsenin
müdahalesiyle karñælañmayacaktær. Ayetin son kæsmæ da
sosyal adalet ve umumî dayanæñma ile ilgilidir. Genel
dayanæñmaya ve sosyal yardæmlañmaya önem
vermenin, doymak bilmez, muhteris ve cimri birkaç
zenginin sivrilmesine, tercih edilmesinin gerektiåini
ifade etmektedir.
Bu itibarla ayet-i kerime serbestçe para kazanæp
zengin olmayæ hedef alan iktisat politikasæ ile insanæ ve
insanlar arasændaki dayanæñma ve yardæmlañmayæ gaye
kabul eden sosyal-politika arasænda telif-i beyn
yapmakta ve orta bir yol tutmaktadær. Terazinin bir
kefesine birini, diåerine de birini koyarak bir denge
kurmaktadær. Ve binnetice iktisadî hayatta insan
ruhuna, insan tabiatæna tæpa tæp uyan âdil ve dengeli bir
iktisat sistemi kabul etmekte, añæræ uçlardan ibaret olan
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kapitalizm ve komünizm gibi iktisad sistemlerini
reddetmektedir!
3- Komünistler, „Kapitalistlerin, sermayedarlaræn
iñçileri, fakirleri ezmelerine, sömürmelerine mani
olacaåæz!“ diyorlar ve bunu vaad ediyorlar.
Acaba bu vaadlerini yerine getirmiñler midir? Elbette,
hayær! Getirmemiñlerdir! Çünkü -añaåæda da
görülebileceåi üzere- sermayedarlaræn iñçileri
sömürmelerinin yerini, komünist memleketlerde azælæ
komünistlerden meydana gelen diktatör devletin
sömürmesi almæñtær. Bu, yaåmurdan kaçarken doluya
tutulmaya benzer; Akæl kâræ deåildir!
Komünist rejimin zararlaræ:
1- Komünizm bir dikta rejimidir:
Komünist rejimde, iñveren ñahæslaræn yerine devlet
geçmiñtir. Küçük patronlar ortadan kalkmæñ, devlet gibi
tek ve büyük bir patron hüküm sürmeye bañlamæñtær.
Böyle olunca ne olmuñtur? Æñçinin çalæñma hürriyeti, iñ
seçme hürriyeti elinden alænmæñtær. Artæk iñçi patrona
karñæ kæzæp gidemez, „Ben sana çalæñmæyorum, gider
bañkasæna çalæñæræm!“ diyemez. Ama iñveren ñahæs
olunca iñçi, iñ yapma hürriyetine sahiptir, dilediåi
iñverenle anlañær, hesabæna gelirse çalæñær. Memlekette
kanun vardær; Kanunî mevzuat çerçevesinde haklarænæ
arar ve alær. Bu güzel ve yerinde bir ñeydir. Ama
komünizm bunu ve bu hürriyeti ortadan kaldærmæñtær.
Æster istemez kendisine verilen iñi yapacaktær ve
yapmaya mecburdur. Demirperde arkasænda halk,
boyunduruåa koñulan bir hayvan veya yerine oturtulan
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bir makine haline gelmiñtir. Bu da insanlæåa indirilen
acæ bir darbedir!
Demek oluyor ki; Komünist rejim, zenginin elindeki
malænæ alæp, onu fakir yapæyor, iñçi yapæyor; Æñçiye de,
fakire de bir ñey kazandærmayæp særasænda sesini
çækaramayacaåæ, hakkænæ alamayacaåæ devlet gibi bir
patronun eline veriyor.
2- Komünizm insan yaratælæñæna aykærædær:
Bu rejim insanda kazanma merakænæ öldürür, çalæñma
zevk ve ñevkini söndürür. Dolayæsæyla insan yaratælæñæna,
insan tabiatæna karñæ gelir. Çünkü insanæn yaratælæñænda,
onun hamur ve çamurunda nasæl ki, cinsî arzu ve
temayül varsa, kazanma merakæ, kazandæåæna sahip
olma temayülü, zengin olma arzusu da vardær. Ve
ancak bu merak saikasiyle ve bu arzu sebebiyledir ki,
insan yælmadan-yorulmadan çalæñær, hatta zevk ve ñevk
duyar.
Ñayet siz, kazanma merakænæ, kazandæåæna sahip olma
hakkænæ insanæn elinden alærsanæz, o insan tabii
haklarændan mühim bir unsurunu kaybetmiñ olacak,
dolayæsæyla hærçænlañmæñ, hayata küsmüñ bulunacaktær.
Artæk iñi angarya kabul edip zoraki çalæñacak,
istemeyerek çalæñacaktær, dipçik altænda çalæñacaktær.
Æstemeyerek yapælan iñin de pek tabii ki hayræ
olmayacaktær. Æñler aksayacak, randuman
alænmayacaktær; Çalæñan halkæn boåazændan kesilecek,
giyiminden kæsælacaktær; Millet sefil ve periñan olacaktær!
Binaenaleyh, komünist rejim dünya hayatænæ
zehirlemiñ, insan mutluluåunu deåil, huzursuzluåunu,
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periñanlæåænæ meydana getirmiñtir!
3- Komünizm hürriyet düñmanædær:
Komünist rejim, mutlak manada bir dikta rejimidir. Bu
rejim vatandañæn elinden mülkiyetini almakla kalmaz,
aynæ zamanda onun hürriyetini de alær. Ona esaret
zinciri vurur ve onu, köle haline getirir!
Komünist memleketlerde normal seçme ve seçilme
hakkæ yoktur; Söz, yazæ hürriyeti yoktur; Seyahat
hürriyeti yoktur! Haddine mi düñer: Bir vatandañ kalkæp
da hükümeti veya hükümet erkânænæ tenkid etsin,
komünizmin aleyhinde tek kelime konuñsun, komünist
partisine muhalif bir parti kursun?!. Hangi gazete böyle
bir partinin görüñlerini yayænlayacak, böyle bir partinin
kurucularæ hangi vasætalarla dolañacak? Derhal adamæn
aåzæna ot tækarlar, rejim düñmanæ diye ilan ederler ve
kurñuna dizerler!
Æhtilal ve silah kuvvetiyle kurulan bu rejime „Æñçi
diktatörülüåü“ denirse de bu, kuru laftan ibarettir!
Herkesçe mâlum olan bir ñeydir ki, mesela bugün
Rusya’da iñçilerin, çiftçilerin ve diåer hizmetlerde
çalæñanlaræn hepsi Komünist Partisi üyesi deåildir. Kayætlæ
olanlaræn sayæsæ yüzde onbeñi geçmez. Bu rejim
görünüñte iñçi diktatörlüåü ise de gerçekte hiç de öyle
deåildir; Komünist partisinin azgæn liderlerinin
diktatörlüåüdür!
Demek oluyor ki, komünizm denen rejim, insanæn
elinde yalnæz mülkünü, servetini almakla kalmæyor, aynæ
zamanda hürriyetini de alarak onu köleleñtiriyor!
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4- Komünist rejim din düñmanædær:
Komünizmde din hürriyeti yoktur. Komünizmle din,
hele Æslam dini asla baådañmaz! Çünkü din ferde
mülkiyet hakkæ tanær, hürriyet hakkæ tanær, ibadet hürriyeti
tanær, seyahat hakkæ tanær, seçme ve seçilme hakkæ tanær,
Allah’æn varlæåænæ kabul eder, ahiret hayatæna inanær.
Komünizm ise, görüldüåü üzere, bütün bunlaræ ortadan
kaldærær! Allah’æn varlæåæna inanmaz, öldükten sonra
dirilmeye inanmaz; Dini hurafe sayar, gericilik sayar!
Esasen dinin var olduåu bir memlekete komünizm
kolay kolay giremez! Æslam dinini kendine en büyük
engel sayar ve düñman bilir, onu yækmaya, yok etmeye
çalæñær!
Muhterem kardeñlerim! Ñurasænæ çok iyi biliniz ki,
komünizm, yalnæz iktisadî bir sistem deåildir; Yani yalnæz
mülkiyeti kaldæran, bu hakkæ ferdin elinden alæp devlete
mal eden bir rejim deåildir. Bununla kalmaz, aynæ
zamanda vatandañæn dinine, imanæna küfreder, Allah
ve Peygamber’ini unutturmaya çalæñær, ahiretini inkâr
eder, ruhun varlæåænæ kabul etmez; Hayatæn yalnæz bu
dünyadan ibaret olduåunu söyler, ölümle her ñeyin son
bulacaåæ fikrini telkin eder ve nihayet „Yirminci asær
gelmiñtir, ilim çaåæ doåmuñtur, artæk bundan sonra
insanæn Allah’a, dine, ahirete ihtiyacæ yoktur, esasen
bunlar hurafedir, din gericiliktir, cennet-cehennem
masaldær!..“ derler.
Komünist liderlerin ve bazæ ileri gelenlerinin din
düñmanlæåæ konusundaki bazæ sözlerini kaydediyorum:
„Her din fikri, her Allah fikri, hatta tanræ fikrine
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yaklañmak bile son derece süflî bir iñtir, alçaklæktær.
En tehlikeli cinsten bir kötülük, en iårenç bulañæcæ
bir hastalæktær!“ (Lenin, Eserler, c. 35, s. 88-99)
„... Din bir nevi manevî tuzaktær ki, sermayenin
kölesi olanlar, kendi insanlæklarænæ ona
kaptærmæñlardær!“ (Lenin, Eserler, c. 10, s. 65-66)
„Din afyondur. Marks’æn bu düsturu din
meselesinde marksizmin bütün dünya görüñünün
bir temel tañædær!“ (Lenin, Eserler, c. 15, s. 371)
„Din özü itibariyle ilim aleyhtaræ ve sömürücü
mahiyeti dolayæsæyla komünizmle uyuñmaz! Din
daima gericidir; Yeni ñartlara uydurulsa da, Allah’a
ve ahirete olan inancæ devam edecektir ki, bu inanç
ilme ve komünizme aykærædær ve daima aykæræ
kalacaktær!“ (Ælim ve Din, Moskova, Sayæ: 4, Nisan/
961)
„Hiç ñüphesiz biz komünistler, kelimenin tam
manasæyla Allah’sæzæz, hiçbir dine inanmayæz!“
(Çang-Çi Yi, Çin Komünist Partisi Birleñik Cephe, Peking, 4 Nisan 1962)
„Komünistler Allah’sæz ve tam manasæyla
maddecidirler. Onlar, dinin de diåer ñeyler gibi
büyüme, geliñme ve sönme gibi devirlerden
geçtiåine inanærlar ve yine sanærlar ki, din cemiyet
için bir afyondur, bir zehirdir!“ (Felsefî Arañtærmalar,
Peking, 15.2.1958)
„Ama komünistler iktidaræ ele geçirinceye kadar
bu kadar açæk konuñmazlar: Allah’sæz olduåumuzu
proåramæmæzda açækça ilan etmiyoruz. Hæristiyanlaræ
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ve Allah’a inananlaræ partiye alæyoruz. Çünkü ihtilal
mücadelesinde birlik bizim için mühimdir!“ (Lenin, Eserler, c. 10, s. 68-69)
Dinsizlik, komünizmin ana prensibidir! Rusya’da her
ñehirde din aleyhtaræ müzeler vardær, devamlæ surette
dinsizlik neñriyatæ yapælær. Bütün çocuklar, dinsizlik
öåretildiåi devlet okullaræna gitmeye mecbur edilir.
Nitekim Komünist Dergisi’nin Ocak 1963 tarihli
nüshasænda yazældæåæna göre, Moskova’daki Sosyal
Ælimler Akademisi’nde „Ateizm Enstitüsü“ kurulmuñtur.
Gayesi de burada yetiñtireceåi imansæzlarla Allah
varlæåænæ inkâr ettirmek, insanlaræn bilhassa okul
çaåændaki nesillerin kafasændan Allah fikrini silmektir!
Kardeñlerim! Görüldüåü üzere, komünistler din
kabul etmezler, dine „Zehir!“ derler, „Ælimdæñæ, çaådæñæ!“
derler, „Hastalæktær, tuzaktær!“ derler, „Sömürücülerin iñçi
sænæfænæ kullanma silahæ!“ derler. Færsat buldukça
kendilerinin Allah, Peygamber kabul etmediklerini
söylerler!..
Demek oluyor ki, komünizm yalnæz zenginliåin
düñmanæ deåil, aynæ zamanda dinin de düñmanædær,
ahlakæn da düñmanædær; Bir cümle ile insanî deåer ve
kæymetlerin düñmanædær! Bütün bunlaræ iki kelime ile ifade
edecek olursak: „Komünizm rejimi kölelik ve kâfirlik
rejimidir ve dolayæsæyla bir insan hem komünist hem
hür, hem komünist hem de müslüman olamaz!
O halde kardeñlerim! Halimize razæ olup ñükredelim;
Birbirimizi sevip sayalæm, birbirimizin hukukuna riayet
edelim! Ñunun veya bunun sözüne kanmayalæm! Sonra
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„Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan
oluruz!“ Sonra her ñeyimiz, mülkiyetimiz, hürriyetimiz,
dinimiz ve mukaddesatæmæz elimizden gider! Kimimiz
mezara gömülür, kimiz Sibirya’ya sürülürüz! Dünya da
gider, ahiret de gider!..
Bu memleket, bu vatan hepimizindir; Hürriyet
hepimizin hakkædær! Mülkiyet hepimizin hakkædær! Din
hepimizin hakkædær! Bunlaræ koruma da hepimizin hakkæ
ve vazifesidir! El ele verip birbirimize yaklañacaåæz,
kaynañacaåæz, güç ve imkânlaræmæzæ birleñtirip
atalaræmæzdan devir aldæåæmæz bütün bu mukaddes
deåer ve emanetleri koruyacak, dine-diyanete baålæ,
vatan ve milletini seven ve sayan, dost ve düñmanænæ
tanæyan, yetiñtireceåimiz yeni nesle teslim edeceåiz!
Artæk ölüp giderken gözümüz geride kalmayacaktær!
Æslam ve insan düñmanæ olan kæzæl rejim karñæsænda
daima uyanæk olmamæz, tetikte bulunmamæz, bunlaræn
canlaræna ot tækæyacak tedbirler almamæz lazæm
gelmektedir. Ve bu kæzæl belayæ memleketimize
sokmamak için bilhassa ilim adamlaræmæza, din
adamlaræmæza, iñveren ve iñçilerimize çok mühim
vazifeler düñmektedir!

Ælim adamlaræmæza düñen vazife:
Öåretmenlerimiz, profesörlerimiz gibi bütün ilim
adamlaræmæz, komünizme karñæ çækmalæ, bu rejimin ilme
uymadæåænæ, insan yapæsæna uymadæåænæ, iktisadî hayata
uymadæåænæ, sosyal hayata uymadæåænæ, tersine bütün
bunlar için felaket olduåunu, yækæcæ darbe olduåunu,
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insanæ insanlæåændan uzaklañtæræp hayvanlañtæracaåænæ,
bu kæzæl rejimin uygulandæåæ memleketlerin demirperde
ile çevrildiåini, bunun sebebinin de komünistlerin,
dünyaya cennet diye ilan ettikleri memleketlerinin
hakikatta korkunç birer cehennem olduåunun bir
taraftan dünyaca bilinmemesine, diåer taraftan da
æzdærap ve sefalet içinde kævranan halkæn kaçmasæna
engel olunmasæna mâtuf olduåunu delillendirerek,
misallendirerek okul særalarænda, üniversite sænæflarænda
okuyan bu milletin masum çocuklaræna anlatacaklar,
ikaz ve irñad edeceklerdir. Bu husus onlaræn bañta
gelen vazifelerindendir! Eserleriyle, neñriyatlaræyla,
radyo ve televizyondaki konuñmalaræyla de halkæ
aydænlatacaklardær. Ælim sahibi olmak, vatanperver,
memleketsever olmak bunu gerektirir!

Din görevlilerimize düñen vazife:
Diyanet teñkilatæ (Meñihat Makamæ) mensuplaræ, bütün
din âlimleri de mühim bir sorumluluåun altændadærlar.
Bunlar da komünizm denen felsefenin, dine, diyanete
uymadæåænæ, üstelik dinin amansæz düñmanæ olduåunu;
Bir müslümanæn komünist olamæyacaåænæ, olursa dinden
çækacaåænæ vaaz ve irñadleriyle, beyan ve yazælaræyla
halkæmæza anlatacaklar, yeteri kadar ikaz ve irñad
edeceklerdir!
Çünkü komünizm aç midelere hitab ederek
gelmekten ziyade, aç gönüllere hitab ederek gelir,
manevî boñluktan, dinî duygunun zaafændan geniñ
çapta faydalanær. Fakat din görevlileri halkæ dinî yönden
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aydænlatær, maneviyatla onlaræ techiz eder, gönüllerini
doyururlarsa, bu belanæn gelmesine, sæzmasæna imkân
kalmaz!
Komünizme karñæ en büyük silah dindir, Æslam’æ bütün
gerçekleriyle bilmektir!

Æñverenlerimize düñen vazife:
Æñveren kardeñlerimiz de çok uyanæk olmalædærlar.
Yukaræda da anlattæåæmæz gibi, iñçilerini incitmeyecek,
haysiyet ve ñereflerine dokunmayacak, haklaræna riayet
edeceklerdir; Teri kurumadan ücretini verecek, onlaræn
sevgisini kazanacak ve dualarænæ alacaklardær!
Ayræca, sene sonunda zekâtænæ da hesap edip kuruñu
kuruñuna verecek, muhtaçlaræn kærkta bir haklarænæ
yemeye tenezzül etmeyeceklerdir. Æcabænda faizsiz
ödünç para vererek iñçilerin ve diåer fakir-fukaranæn
yañayæñlarænæ kolaylañtæracaklardær. Sosyetik ve lüks bir
hayat deåil de meñru ve normal bir hayat
yañæyacaklardær!
Ve nihayet iñçilerini kardeñ bilip sevecekler, kanunî
hak ve vecibelere harfiyyen riayet edeceklerdir. Böyle
yapmalaræ, hayat ve servetlerinin garantisi, dünya ve
ahiret saadetlerinin teminatædær!

Æñçilerimize düñen görev:
Æñçi kardeñlerimize de mühim görevler düñmektedir.
Yukaræda da görüldüåü üzere, onlar da meñru ve
kanunî haklaræna razæ olacak, iñ ve iñyerini zarara
sokacak ñekilde fazla ücret istemeyecek, anlañma
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gereåince çalæñmasænæ tam ve mükemmel bir ñekilde
yapacaklardær. Æñverenin malæna, kazancæna göz
dikmeyecek, makinasæna, âlet ve edevatæna hiyanet
etmeyeceklerdir. Komünizmin uñaklæåænæ yapanlaræn
propaåandalaræna kulak vermeyecek, iñverenleri
kardeñ bilip seveceklerdir!

(Æslam) Devleti’mize düñen
vazife:
Ve nihayet (Æslam) Devleti’mize ve devlet
adamlaræmæza da bu konuda çok mühim hizmetler
düñmektedir. (Æslam) Devleti’miz ve devlet
adamlaræmæz, son derece uyanæk olacak, „Su uyur,
düñman uyumaz!“ atasözünü unutmayæp elleri tetikte
olacaklardær. Ænsanlæk düñmanæ olan bu rejimi yaymak
isteyenleri bulup meydana çækaracaklar, bunlarla asla
müsamaha etmeyeceklerdir. Üstelik bunlaræn ilim
düñmanæ, insanlæk düñmanæ, vatan düñmanæ olduklarænæ
ilan edecek ve nihayet layæk olduklaræ cezayæ
vereceklerdir!
Æñçilerimize iñ sahasæ hazærlayacak, iñçi ve iñveren
münasebetlerini âdil bir ñekilde düzenleyeceklerdir!
Yapæcæ basæn ve yayæna önem verecek, bölücü ve yækæcæ
neñir vasætalaræna meydan vermeyeceklerdir!..
Æñte aziz ve muhterem kardeñlerim!
Bütün bir millet el-ele verip çalæñærsak, bu memlekette
komünizm gibi yækæcæ cereyanlar iltifat göremez, yüz
bulamaz ve asla giremez! Ñehidler diyaræ bu güzel
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yurdumuzda, necip milletimiz hürriyetine sahip,
mülkiyetine sahip, dinine baålæ, tarihine baålæ bir ñekilde
yañayacaktær. Muhterem ecdadæmæzæn bizlere emanet
ettikleri mukaddesatæ korumuñ, yañatmæñ olacaåæz. Ve
bu suretle bir taraftan ecdadæn ruhunu ñâd etmiñ, bir
taraftan da gelecek nesle karñæ vazifemizi yapmæñ
olacaåæz!
Cenab-æ Hakk hepimizi muvaffak buyursun!..
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ÆÑÇÆ-ÆÑVEREN
VE TEMSÆLCÆLERÆNE
TEBLÆÅ
Hayat:
Hayat demek, kelime yapæsæ itibariyle herhangi bir
varlæåæn yañamasæ demektir. Istælahda ise, insanoålunun
yañamasændan ibarettir. Bañlæca iki kæsma ayrælær: Dünya
hayatæ, ahiret hayatæ! Bir de bu iki hayatæ birbirine
baålayan üçüncü bir hayat var ki, buna mezar hayatæ
denir.
Dünya hayatæ geçicidir, ahiret hayatæ ise bakîdir,
ebedîdir, bitip tükenmez. Dünya çalæñma yeri, ahiret
ise mükâfat veya ceza yeridir; Gerçek isimleriyle
cennet veya cehennemdir. Mezar ise muvakkat bir
bekleme yeri olup ya cennetin bir bahçesi veya
cehennemin bir çukurudur. Dünya insanlæåæ mezarda
toplanacak, tabir caizse, „Kalk!“ borusu çaldæktan sonra
herkes yerinden kalkæp, hesap vermek üzere mahñere,
Allah’æn huzuruna, Rabb’ülâlemin’in huzuruna
gidecektir. Ve iñte orada haklæ-haksæz, suçlu-suçsuz,
mü’min-kâfir, muhlis-münafæk, zalim-mazlum, katilmaktul ortaya çækacak ve arkasændan birinciler için
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cennete, ikinciler için cehenneme yol verilecektir.
Günahkâr mü’minler ise, ñayet affa uåramazlarsa
günahlaræ kadar yanæp, bilahare cennete yol
verileceklerdir. Gayret ve dua edelim de Rabb’imiz,
bizleri cennetliklerinden eylesin! Amin!
Bu giriñten sonra, insanoålu bilmeli ki: Hayatæn manasæ
Allah’a kul olmaktær, O’na ibadet ve ubûdiyyette
bulunmaktær. Ænsan bunun için yaratælmæñtær, yerler ve
gökler bunun için var olmuñtur, canlæ-cansæz, otlarekinler, gece-gündüz, hava-su ve nihayet sayæsæz
nimetler hep bunun için halk edilmiñtir.
Rabb’imiz Kur’an’da ñöyle buyurur:
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil)
ancak kendime kul olmalaræ için yarattæm!“
(Vezzariyat, 56)
Bañka bir ayet de ñöyle:
„O, öyle Allah’tær ki, yerde ne varsa hepsini sizin
için yarattæ!..“ (Bakara, 26)
Bir diåer ayet de ñöyle:
„O, öyle Allah’tær ki, göklerde ve yerde ne varsa
hepsini sizin hizmetinize vermiñtir!..“ (Casiye, 13)
Son bir ayet; Bu babda yüzlerce ayetten bir ayet-i
celile zikretmekle yetineceåim:
„Allah, isteyeceåiniz her ñeyi size vermiñtir. Öyle
ki, Allah’æn nimetlerini saymak isteseniz
sayamazsænæz. Fakat insan buna raåmen çok zalim
ve çok nankördür!“ (Æbrahim, 34)
Görüldüåü üzere birinci ayet, insanæn yaratælæñ gayesini
ve asæl görevinin ne olduåunu anlatmakta, diåer ayetler
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ise kâinatæn ve kâinattaki bütün nimetlerin insan için
ve insana hizmet için, insanæn bütün ihtiyaçlarænæ
gidermek için yaratælmæñ olduklarænæ göstermektedir.
Demek oluyor ki, her ñey insan için, insan da
yaratanæna kul olmak için ve kulluk görevini yapmak
için vardær ve var olmuñtur. Buraya bir cümle daha ilave
edelim: Kâinattaki her ñey görevini yapmaktadær; Gece
ve gündüzler birbirini takib etmekte, mevsimler arka
arkaya gelmekte, aylar ve güneñler her gün doåup
batmakta, sular ñaræl ñaræl akmakta, rüzgarlar esmekte,
içekler ve çimenler rengarenk açmakta ve yeñerip
kabarmakta, daålar yükselmekte, aåaçlar göåe
serçekmekte, kuñlar ötüñmekte, karada hayvanlar
yürümekte, denizde balæklar birbirini kovalamakta...
Elhasæl yeryüzü ve gökyüzü sayæsæz nimetlerle dopdolu!
Hepsi insan için, insana hizmet için dönüp dolañmakta,
gelip gitmekte, solup açælmakta, kuruyup
yeñermektedir! Ve bu suretle üzerlerine düñeni
yapmaktadærlar!..
Ya insan! Acaba insan da görevini yapæyor mu,
ibadetini hakkæyla yerine getiriyor mu? Bu sualin
cevabænæ üç ñekilde vermek lazæm: Æbadet ve taatænæ
mükemmel ñekilde yapanlar var, yaræ yaræya yapanlar
var ve hiç yapmayanlar var. Rabb’imiz Teala ve
Tekaddes Hazretleri cümlemizi mükemmel ñekilde
yapanlardan eylesin!
Din:
Din, Allah kanunudur. Ænsana kulluk görevini öåretmek
üzere Peygamber vasætasiyle Allah tarafændan
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gönderilmiñtir. Dinin tarihi, insanlæåæn tarihi kadar eskidir.
Ælk insan, ilk müslüman ve ilk peygamber Hz. Adem’dir.
Bir tek din birdir; O da Æslam’dær, Æslam Dini’dir! Bütün
peygamberler müslümandær. Peygamberlere iman
eden bütün ümmetler de müslümandær. Keza, Allah
tarafændan zaman zaman gönderilen yüzdört kitaptan
hepsi de Æslam dinini anlatmæñlardær. Kitaplaræn ve
dinlerin farklæ oluñlaræ, peygamberler gittikten sonra,
din düñmanlarænæn kitaplara ve dinlere kalem
karæñtærmalarændan kaynaklanmaktadær. Yoksa Hz.
Adem’den itibaren Hz. Muhammed’e kadar gelen
kitaplar ve dinler iman ve inanç, hatta ibadet
esaslarænda bir fark arzetmezler; Hepsi Allah’æn
varlæåændan, birliåinden, yüksek sæfat ve güzel
isimlerinden, peygamberlerden, meleklerden, ahiret
hayatændan, cennet ve cehennemden, Allah’æn rahmet
ve gazabændan, helal ve haramdan, namazdan ve
oruçtan bahsetmiñlerdir. Ve yine hepsi de siyasetten
ve siyaset eseslarændan söz etmiñlerdir. Her
Peygamber aynæ zamanda bir siyaset adamædær;
Æbadetle ilgili hükümlerden bahsettikleri gibi, siyasetle
ilgili hüküm ve kanunlardan da bahsetmiñlerdir. Yani
getirdikleri hüküm ve kanunlar Kur’an’da olduåu gibi,
hep Allah tarafændan gönderilmiñ ve peygamberler
tarafændan tebliå edilmiñ ve beyan edilmiñtir. Kur’an
ñöyle der:
1- „Din, Allah indinde Æslam’dær. Kendilerine kitap
verilenlerin ihtilafæ, kendilerine bilgi geldikten
sonra olmuñtur. Sebep ise çekememezliktir. Kim
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Allah’æn ayetlerini inkâr ederse, bilmeli ki, Allah’æn
hesabæ çok süratlidir!“ (Âl-i Æmran, 19)
2- „Kim Æslam’dan bañka bir din ararsa, o ondan
asla kabul edilmeyecektir! Ahirette ise o, zarar
edenlerdendir!“ (Âl-i Æmran, 85)
3- „Æncil ehli, Æncil’de Allah’æn indirdikleriyle
hükmetsin! Kim Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmezse iñte onlar fasæklaræn ta kendileridir!“
(Maide, 47)
Dinin muhtevasæ:
Dinin muhtevasæ, bañlæca dörttür. Yani din, ñu dört
ñeyden bahseder: Æman meseleleri, ibadet meseleleri,
muamelât meseleleri, yani dünya ve devlet iñleri; Bu
arada karæ-koca münasebetleri, baba-evlat
münasebetleri, amir-memur münasebetleri, iñçiiñveren münasebetleri, devlet-vatandañ münasebetleri
vesaireden söz eder. Ve cezalardan bahseder...
Din ve hayat:
Demek oluyor ki, din, öyle bir müessesedir ki, insan
hayatænæ içine almæñ ve hayatæn her safhasæ hakkænda
hükümler vermiñ, kanunlar getirmiñtir. Bu itibarladær ki,
„Din iñi bañka, dünya iñi bañka!“ diye bir ayæræm yoktur.
Hepsi din iñidir velev ki, dünya ile ilgili de olsa! Keza,
„Din Allah’la kul arasænda bir vicdan iñidir, camide olup
bitendir; devlet iñlerine, dünya iñlerine karæñmaz!..“
diyenler var ya, onlar ya dini bilmiyorlar, ya da kötü
niyyetlidirler!
Elhasæl insan, kanun yapmak için dünyaya
gelmemiñtir: Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi kanunlara
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uymak için, uygulamak için dünyaya gelmiñtir. Esasen
insan, kanun yapamaz, yani kanun yapmaya ne bilgisi
kâfi gelir ne de gücü!
Din ve laiklik:
Dinde, dünya ve ahiret iñleri ayrælmadæåæna göre, din
laikliåi kabul etmez, yani Æslam’da laiklik yoktur ve
olamaz! Vardær diyenler delil bulamazlar; Zira laikliåin
ne Kur’an’da yeri vardær ve ne de sünnet’te yeri vardær.
Ve hiç bir ilim adamæ da bunu söyleyemez. Bakænæz:
Ælim adamlarænæn kitaplaræ ortadadær. Æbrahim Agâh
Çubukçu gibi, bir-iki kendini bilmez çækarsa da gereken
cevabæ almæñtær ve hakkettiåi cevap kendisine
verilmiñtir!..
Laiklik dinsizliktir:
Esasen laiklik dinsizliktir, demokrasi de dinsizliktir!
Ñunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bir insan, hem
müslüman hem de laik olamaz; Keza bir insan, hem
müslüman ve hem de demokrat olamaz! Çünkü Æslam
dini bir bütündür, parçalanamaz! Laiklik demek dini
ikiye ayærmak demektir; Yaræm din insanæ yaræ yolda
bærakær! Bu hakikatæ bir bañka ifade ile söyleyecek
olursak: Dini devletten ayærærsanæz, din devletsiz kalær,
devlet de dinsiz olur! Binaenaleyh, Türkiye’deki devlet
dinsiz bir devlettir!
Ñeriat, din demektir! Mustafa Kemal, Ñeriat’æ
kaldærmæñtær ve dini devletten ayærmæñtær. Ve bu sebeple
1924’den itibaren devlet, dinsiz bir devlet olmuñtur!
Zira bir devletin müslüman olabilmesi için anayasasæ
Kur’an olmasæ, Ñeriat olmasæ gerekir. O cahiller
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bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar ve zannediyorlar
ki, din ayræ ñeydir, Ñeriat ayræ ñeydir, Kur’an ayræ ñeydir.
Halbuki Ñeriat demek, Kur’an’æn iki kapaåæ arasændaki
hükümler, mevzular, meseleler demektir.
Önemine binaen tekrar ediyorum: Ñeriat’æ dinden
ayærmak demek, Ñeriat’æ devletten ayærmak demektir.
Ñeriat’sæz bir din düñünülemeyeceåi gibi , Ñeriat’sæz bir
devlet de düñünülemez! Æñte Mustafa Kemal, Ñeriat’æ
kaldærdæåæ andan itibaren devlet resmen ve alenen
dinden çækmæñ ve kâfir bir devlet olmuñtur. Ve tekrar
ediyorum: O gün bu gün T.C devleti dinsizdir, dinsiz
bir devlet olmuñtur! Ve netice itibaræyla hiç bir
müslüman, böyle bir devlete „Müslüman bir devlettir!“
diyemez veya „Benim devletim!“ diyemez. Derse ne
olur? Dini de gider, imanæ da gider! Ñayet tövbe
etmeden ve böyle bir devlete karñæ nefret duymadan,
laikliåin kalkmasæna ve Ñeriat’æn gelmesine çalæñmadan
ölürse aåzæ imansæz kapanær, namaz kælsa da, diåer her
ibadetlerini harfiyen eda etse de!
Ve bu bir iman meselesidir:
Bir müslüman çækæp da laik bir devlete, demokratik
bir devlete „Benim devletim!“ diyemez! Derse yukaræda da söylediåim gibi, dini de gider imanæ da gider!..
Ñimdi ey iñveren temsilcileri ve iñçi temsilcileri!
Bir taraftan sizlere hitab ederken, bir taraftan da
iñverenlere ve iñçilere hitab ediyor ve diyorum ki:
Hepimiz elhamdülillah müslümanæz, Æslam dinine
baålæyæz! Rabb’imiz Allah, Kitab’æmæz Kur’an’dær! Ve
hepimiz Hz. Muhammed’in ümmetiyiz ve Ona ümmet
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olmakla ñeref duyaræz!..
O halde geliniz bir ve beraber olalæm; „Tevhid“
bayraåænæn altænda ve Kur’an’æn etrafænda toplanalæm!
Ve Kur’an, Æslam Devleti etrafænda toplanmayæ tavsiye
ediyor ve diyorum ki, geliniz hep birlikte Allah askeri
olalæm, Hazreti Muhammed’e ümmet olalæm, Hz.
Æbrahim’e millet olup, o bütün putlaræ kærdæåæ gibi, biz de
Anadolu topraklaræ üzerinde dikilen putlaræ kæralæm,
bütün müessese ve binalara asælan put resimlerini
alañaåæ edip binalaræ put resimlerinden, topraklaræmæzæ
put heykellerinden temizleyelim; Kemalizm yækælsæn, put
kanunlaræ yækælsæn; Æsviçre kanunlaræ, Ætalyan kanunlaræ
ve diåer bütün küfür ve kâfir kanunlaræ çöplüåün tarihine
atælsæn da Ñeriat devleti kurulsun, Ñeriat gelsin, adalet
gelsin, memlekette huzur olsun! Vatandañ devletini,
devlet de vatandañænæ sevsin ve saysæn; Æñçi iñverenin,
iñveren de iñçinin kardeñi olsun! Hayatænæz temiz,
gönlünüz temiz, fikriniz temiz ve nihayet dünyanæz
temiz, mezarænæz temiz, ahiretiniz temiz olsun!..
Ve ñunu da önemle kaydedelim ki, bu iñi akñamdan
sabaha bærakmayalæm! Ola ki, eceliniz gelir de bey’atsæz
gidersiniz, kemalist devletin bayraåæ altænda gidersiniz,
Selanikli Kemal’in askeri olarak gidersiniz. Allah’æn
askeri olarak deåil de, putun askeri olup da onun
cehennemdeki yanæna gidersiniz! Dünyanæz da zehir
olur ahiretiniz de!..
Kemalizm, yani Mustafa Kemal’in kanunlaræ millete
ve memlekete kâr getirmemiñtir. Üstelik felaket
getirmiñtir; Hilâfet’i kaldærmæñtær, Ñeriat’æ kaldærmæñtær, dini
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devletten ayærmæñtær, Kur’an dili Arapça’yæ, Kur’an
harfleriyle yazæ yazmayæ yasak etmiñtir. Yukaræda da
söylediåim gibi, Cuma tatilini Pazar’a çevirmiñtir, Æslam
takvimini kaldærmæñ, yerine hæristiyan takvimini
getirmiñtir. Kadænlarda edep ve haya bærakmamæñtær.
Elhasæl dinin aleyhinde yapmadæåæ kalmamæñtær. Ve
nihayet devleti borçlu, insanæmæzæ Avrupa’ya iñçi
yapmæñtær; Kardeñi kardeñe düñman etmiñ, Mehmedçiåi
vatandaña, vatandañæ Mehmedçiåe kurñunlatmæñtær.
Æñte M. Kemal ve iñte onun getirdiåi din düñmanlæåæ ve
iñte açtæåæ yaralar!..
Tek çækar yol var. O da Ñeriat’a, Æslam Devleti’ne
dönmektir!
Hepinize söylüyorum: Ñayet daha kestirme bir yol
varsa söyleyin ve gösterin! Ama biliyor ve inanæyoruz
ki, Allah’a, Ñeriat’a ve Kur’an Devleti’ne dönmekten
bañka yol yoktur!
Kur’an ñöyle diyor:
„Kimler, benim zikrimden (yani Kur’an’æmdan,
yani Ñeriat’æmdan yüz çevirirse) onlar için maiñet
(yani geçim) dar olup, çækmazdan çækmaza girerler,
iki yakalaræ bir araya gelmez, kölelikten ve
esirlikten
kurtulamazlar
ve
nihayet
hâkimiyyetlerini kaybederler. Ve bu, dünyadaki
cezalarædær! Ahiretteki cezalaræna gelince: Onlaræ
kör olarak diriltiriz! Derler ki: „Ya Rabb’i! Bizi niye
kör olarak hañrettin? Halbuki biz görürdük!“
Verilen cevap ise ñudur: „Sizin yaptæåænæz gibi biz
de yaptæk. Ayetlerimiz size geldi de siz onlaræ terk
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ettiniz, onlara karñæ kör bir tavær takændænæz! Siz de
böylece körlüåe terk olunacaksænæz!“
Hep birlikte Rabb’imize, O’nun Ñeriat’æna, O’nun
Kur’an devletine, Kur’an anayasasæna dönelim, ñirk
kanunlarændan, put kanunlarændan nefret duyalæm ve
ñu ñekilde dua edelim:
„Ya Rabb’i! Bizi affet, bizi maåfiret et, bize
merhamet et ve kâfirlere karñæ bize yardæm et!“
Huzur Æslam Devleti’ndedir:
Æslam Devleti’ni hiç olmazsa birkaç madde olarak
gözden geçirelim:
1- Ñirki reddetmiñ, Tevhid’i getirmiñtir. „Kelime-i
Ñehadet bunun bir ifadesidir!“
2- Allah korkusunu getirmiñtir. „Hikmetin bañæ Allah
korkusudur!“ sözü bunun bir ifadesidir.
3- Kardeñlik prensibini getirmiñtir. „Bütün mü’minler
kardeñtir!“ bunun bir ifadesidir.
4- Adalet esasænæ getirmiñtir. „Adalet mülkün
temelidir!“ demiñtir.
5- Üstünlük malda ve mülkte deåil, hizmette ve
fazilettedir. „Bir milletin efendisi o millete hizmet
edendir!“ demiñtir.
6- Æñveren iñçisini hor göremez. Onu kardeñ bilmeli
ve onu baåræna basæp sevmelidir!
7- Æñçi de iñverene düñman olmamalæ, tersine onu
sevmeli ve baåræna basmalædær!
8- Æñveren iñçinin daha teri kurumadan hakkænæ
vermeli, iñçi de iñverenin iñini emanet bilmelidir!
9- Æñveren, iñçisini kendi yerine koymalæ ve ona göre
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hakkænæ vermeli, iñçi de kendini iñverenin yerine koymalæ
ve ona göre ondan ücret istemelidir!
10- Æñveren iñçisini namazændan ve Cuma’sænden men
edemez; Æñçi de namazænæ normalændan fazla
uzatamaz!
11- Æñveren, iñçininin saålæåæna zarar verecek bir
talebde bulunamaz, iñçi ise iñverenin müessese ve
âletlerine zarar veremez!
12- Elhasæl iñçi iñvereninden, iñveren de iñçisinden
memnun olmalædær. Esasen iñ hukukundaki adalet
budur. Bu, bir yönüyle de taraflaræn anlañmalaræna baålæ
olmanæn yanænda bilirkiñilerin tesbitine dayanær!
Æñçi ve iñveren mevzuunda bu kadarænæn kâfi geleceåi
kanaatindeyim, gerisi teferruattær. Bu sebepledir ki,
Æslam iñ hukukunda ne grev vardær ne de lokavt! Çünkü
bunlar birer kaba kuvvettir, adaletin olmadæåæ
sistemlerde taraflaræ durdurmak ve susturmak için
bañvurulan çarelerdir. Ama Æslam’æn getirdiåi sistemler
adaletin ta kendisidir; Çünkü, Allah kanunudur!..
Sözlerimi burada bitirirken Rabb’ime hamd,
Peygamber’e salât ve selam ederken, iñçi ve iñveren
kardeñlerimizi Allah’æn selamæyla selamlar, Kur’an
devletinin Tevhid bayraåæ altænda toplanmalarænæ Cenabæ Hakk’tan dua ve niyaz ederim!..
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Kitapta geçen hadis meallerinin
metinleri numara særasæyla añaåædadær:
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Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Kimdir?
Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid
ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi
Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî
olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak
da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu, Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani
hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usuli Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi
füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum
müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu Molla
Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi
derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini
haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum
Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir de
üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat Fakültesi’ne
kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu fakülteden mezun
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olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel Dairesi
Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana Müftülüåü,
Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ, Avrupa Milli
Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva Komisyonu
Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi Umumî
Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti Reisliåi ve nihayet
Hilâfet Devleti Reisliåi, yani „Emîr’ül-Mü’minîn ve
Halîfet’ül-Müslimîn“ vazifelerine getirilmiñtir. Bunlardan bir
kæsmænda vazife müddetleri kæsa olmuñ ise de bir kæsmænda
uzun olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ vazifeler altæ ay
gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11 sene, müftülük
vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler Birliåi Emirliåi
10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet
Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn
ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
bin Reñid uåruna mücadele verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce
1415'e tekabül eden (15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat
12.50’de Hilâfet bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini
içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir toplantæ
yaparak, Hilâfet makamæna Merhum Halife'mizin tavsiyesini
de nazar-æ itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i
Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i tedrisatænda tâlim ve tahsil yapan
Muhammed Metin Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ Halife olarak
seçtiklerini ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün bir dünyaya ilan
ettiler.
Halîfet’ül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu’nun Zindan
Hayatæ:
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn Muhammed Metin
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Müftüoålu’na, Alman hükümeti konuñma yasaåæ koymuñtur.
Kaleme almæñ olduåu yazælaræ ve çeñitli hitabeleri nedeniyle
defalarca para cezasæ verilmiñtir. Hem de din, fikir ve düñünce
özgürlüåü olduåu söylenen Almanya’da. Emîr’ül-Mü’minîn
ve Halîfet’ül-Müslimîn Muhammed Metin Müftüoålu,
müslümanlaræn iñgal edilmiñ beldelerinin ve gasbedilmiñ
haklarænæn kurtulmasæ için tek çarenin Allah yolunda cihad
olduåunu, ümmetin zillete düñmesine neden olarak da cihadæ
terk etmesinden kaynaklandæåænæ gördüåünden 7 Muharrem
1419 (3 Mayæs 1998) tarihinde Cihad Fetvasæ’næ vermiñtir.
Bu fetvadan sonra Æslam düñmanæ, insan hak ve hürriyetlerini
tanæmayan kemalist iñgalci rejimin giriñimleri ve Almanya ile
ortaklaña çalæñmalaræ neticesinde Kurban bayramænæn
arefesinde, 25 Mart 1999 tarihinde maskeli Alman özel timleri
tarafændan kaçærælarak zindana atælmæñtær. O tarihten beri
tamemen tecrid edilmiñ, zor ñartlar altænda tek kiñilik bir
hücrede bulunmaktadær.
Almanya Federal Bañmahkemesi, „Burasæ Almanya!
Kur’an böyle diyor dememeli!“ ñeklinde kendisi hakkænda
karar vermiñtir. Ælk mahkemeye çæktæåænda, „Ben yine
cesaretle söylüyorum ki, ne söylemiñsem hepsi
Æslam’dan kaynaklanmaktadær. Ben Kur’an nizamænæ dile
getirdim!“ demiñtir. Yine mahkemede „Hilâfet Devleti daha
bugün bile mevcuttur. Bir Halife vardær, ancak onun elleri
baålanmæñtær!“ demek suretiyle mahkemede de taviz
vermeden hakkæ haykærmæñtær.
Ailesi zindanda kendisini ilk ziyarete gittiåinde, „Oålum!
Üzülecek bir ñey yok! Kaderde ne yazælæ ise o olur. Biz o
büyük kapæya sæåænmæñæz. Ñu anda Allah, babanæzæ
imtihan ediyor. Ænñaallah imtihanæ bañaræ ile vereceåim!“
demek suretiyle Allah’a teslimiyetini sergiliyordu.
Allah, Halife’mizi bir an önce huzur ve refaha
kavuñtursun!..
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