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ÜÇÜNCÜ BASIM

Diyanet İşleri eski başkanlarından merhum Ahmed Hamdi Akseki
tarafından «Askere Din Kitabı» adiyle telîf edilen bu eser, Diyanet işleri
Başkanlığının 5/10/1976 gün ve 3579 sayılı onayı ile, A. Ü. İlahiyat Fakül
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talât Koçyiğit tarafından
sadeleştirilerek
yeniden baskıya hazırlanmıştır.

İ Ç İ N D E K İ L E R
1. D E R S
Sayfa No
İçindekiler .
Önsöz
Askerin Duygusu
1. Vatan sevgisi imandan gelir
2. Ana öğüdü
3. Baba öğüdü
Okuma Parçası: «Türk Vatanı»
«Vatan Duası»
2.
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15
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19
19
22
22

DERS

İslâm Dini
1. İslâm dini ne demektir?
2. Gerçek din İslâm dinidir

I.

...,

23
23
23

BÖLÜM

İSLÂM DİNİNDE İNANÇ
3.

DERS

İslâm Dininde İman Esasları
1. İman ne demektir?
2. İmanın mertebeleri

25
25
26
4.

DERS

Allah'a İman
1. Allah'a nasıl iman edilir?
2. Her şeyi yaratan Allah'tır ,
3. Allah'ın sıfatları
.
a. Allah her şeyi bilicidir
b. Allah irade sahihidir
c. Allah kudret sahibidir
d. Allah işitici, görücü ve söyleyicidir
e. Allah birdir
f. Allah diri (hay) dir, ezelî ve öbedîdir
Okuma Parçası: âyetler

28
28
30
31
31
32
32
32
32
32
33

5. D E R S
Sayfa No.
Allah Sevgisi, Allah Korfaısu
1. Allah'tan korkmayandan korkulur
2. Her iyiliğin başı Allah korkusudur
Okuma Parçası: Âyet ve hadîsler

34
34
35
36

6. D E R S
Meleklere îman
1. Melek nasıl bir varlıktır?
2. Meleklerin sıfatlan
3. Dikkat edilmesi gereken hususlar

37
37
38
40

7.

DERS

Kitaplara îman
1. Kitap ne demdktir?
2. Kitapların sıfatlan

41
41
42

8.
Kur'ân-ı Kerîm
1. Kur'ân nasıl bir kitaptır?
2. Kur'ân-ı Kerîmin sıfatı
Okuma Parçası: Âyetler

DERS
44
44
45
46

9. D E R S
Peygamberlere îman
1. Kimlere peygamber denir?
2. Peygamberlerin sıfatlan
10.

i

DERS

Hazret-i Muhammed (s. a. s.)
1. Peygamberimiz kimdir?
2. Peygamberimizin hayatı
3. Peygamberliğin gelişi
Okuma Parçası: Peygamberimizin Bazı Duâlan ,
11.

50
50
51
52
53

DERS

Peygamberimizin Ahlâkı
1. Peygamberimiz örnek alınması gereken bir insandır
2. Peygamberimizin ahlâkmdan örnekler
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47
47
48

54
54
54

:

12. D E R S
Sayfa No.
Peygamberimizin Verdiği Terbiye

57

1. Peygamberlerin önemli görevlerinden biri terbiyedir ...
2. Terbiyenin temel kitabı Kur'ân'dır
3. Peygamberimizin eğitim ve öğretim politikası
Okuma Parçası:

Hadîsler
13.

60
DERS

Peygamberimizin Askerliği ve Bazı Savaşları
1.
2.
3.
4.

Peygamberimiz büyük bir askerdi
Bedir savaşı
Bedir savaşının sonuçlan
Uhud savaşı
a. Hz. Hamza'nın şehîd oluşu
b. Peygamberimizin yaralanması
5. Uhud savaşından alınacak dersler
Okuma Parçası:

Küçük Duâ
14.

57
57
58

61
61
61
64
64
68
68
70
71

DERS

Peygamber Sevgisi

72
15. D E R S

Âhıret Gününe îman
1.
2.
3.
4.
5.

74

Âhıret Günü ne demektir?
Âhıret Gününe iman ne demektir?
İnsanların hesaba çekilmesi
Öldükten sonra dirilme
Âhıret Gününe inanmayanlar kabuğu içindeki civciv
gibidir

74
74
76
76

Okuma Parçası: Âyet ve hadîsler

80

78

16. D E R S
Kabir ve Âhıret
1. Kabir azabı
2. Kabir azabım yalnız ruh görür

81
81
82
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17. D E R S
Sayfa No.
Kıyamet
1. Kıyamet ne zaman kopacak?
2. Kıyametin başlangıcını yalnız Allah bilir

84
84
84

18. D E R S
Cennet ve Cehennem
1. Cennet ve Cehennem dünyada kazanılır
2. Âhıret için çalışılırken dünya da unutulmamalıdır
3. Dünyadaki hiç bir hayırlı iş kaybolmaz
Okuma Parçası: Âyet

87
87
88
88
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19. D E R S
Kadere îman
1. Kaza ve kader ne demektir?
2. Hayır ve şer Allah'tandır
3. Bazı işlerde kadere bağlanmak zorunludur
4. Kadere inanmak insanı cesur ve sabırlı yapar
20.
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93
94
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Hastalıktan Korunma
1. Bulaşıcı hastalıktan aslandan kaçar gibi kaçmalıyız ...
2. Her hastalığın bir devası vardır
21.

DERS

Tevekkül
1. Tevekkül ne demektir?
2. Peygamberimizin tevekkül anlayışı
22.

islâm İtikadına Kısa Bakış
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103

DERS

Çalışmak
1. Çalışmak her müslümana farzdır
2. Ticaret
3. Ziraat
4. San'at
23.

99
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108
108

DERS
110
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BÖLÜM

İSLÂM DÎNÎNDE İBÂDET
24.

DERS
Sayfa No.

Mükellef ve Mükellef İnsanların İşleri
1. Mükellef kime denir?
2. Farz ve haram
25.

112
112
112

DERS

İslâmın Şartı

..
26.

DERS

İbadet ve Temizlik
1. İbadet ne demektir?
2. Temizlik dinin temelidir
Okuma Parçası: Hadîsler

.

27.

DERS

Abdest
1. Abdest ne demektir ve nasıl alımr?
2. Abdesti bozan şeyler
3. Abdest alırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Okuma Parçası: Hadîs
28.

115
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....

DERS

Boy Abdesti (Gusül)
1. Boy abdesti ne demektir?
2. Boy abdestinin faydaları
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124
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29. D E R S
1. Teyemmüm ne demektir
2. Teyemmüm büyük bir kolaylıktır
30.

126
126

DERS

İslâm Dini Temizlik Dinidir
1. Temizlik hakkında bir konuşma
2. Askerlik ve temizlik

128
128
130
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Sayfa No.

Namaz
1. Namazın farz ve sünnetleri, rek'atları
2. Namaz nasıl kılınır?
a.
b.
c.
d.
e.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sabah namazı
Öğle namazı
îkindi namazı
Akşam namazı
Yatsı namazı

133
134
134
135
135

Namazın vakitleri
Namazın şartlan
Namazın vâcibleri
Sehiv secdesi
Namazı bozan haller
Namazın önemi

136
136
138
139
141
141

okuma Parçası:

143

Hadis
32.

DERS

Cemaatla Kılman Namaz

144

1. Cemaat halinde kıhnan namazın faziletleri
2. Cemaatla namaz nasıl kılınır?
3. Cemaata geç yetişen kimsenin namazı
33.

34.
Oruç ne demektir?
Kimler oruç tutamaz?
Oruçta niyet
Orucu bozan şeyler

144
145
146

DERS

Cum'a, Bayram, Teravih ve Cenaze Namazları
1. Cum'a namazı nedir ve nasıl kılınır?
2. Bayram namazları
3. Teravih namazı
4. Cenaze namazı

Oruç
1.
2.
3.
4.

132
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133

149
149
150
150
151

DERS
153
153
153
154
154

Sayfa No.
5. Kaza ve kefaret ne demektir?
6. Orucun faydalan
a. Oruç, insanlarda şefkat ve yardım duygularını
uyandırır
b. Oruç, insana Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini
öğretir
c. Oruç, insana sabırlı ve dayanıklı olmayı öğretir
d. Oruç, insan sağlığı için de faydalıdır
.

159
159
160

7. Oruç niçin değişik mevsimlere gelir?
8. Nezir orucu

160
161

35.

155
157
159

DERS

Görev ve Görev Anlayışı

162
36.

DERS

Misafir ve Misafirliğin Hükümleri
1. Dinde misafir kime denir?
2. Misafirliğin hükümleri
37.

,

DERS

Zekât
1. Zekât ne demektir ve kimler verir?
2. Zekât kimlere verilir?
3} Zekâtın hikmeti ve faydaları
4. Fitre ne demektir?
5. Yardım kurumlan
38.

164
164
165
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166
166
166
167
170
170

DERS

Hacc

172
39.

DERS

Türk Askerinin Müslümanlığı ve Savaş Gücü

173

1. îslâmda Cihad'm önemi
2. Askerlik hikâyelerinden örnekler
a. Sivastopol'da îsparta'lı Halil
b. Pilevne Savaşı ve Gazi Osman Paşa

173
174
174
174

III.

BÖLÜM

İSLÂM AHLAKI
40.

DERS
Sayfa No.

Görevlerimiz
1. Dinimizin bize yüklediği görevler nelerdir?
2. Nefsimize karşı olan görevlerimiz
Okuma Parçası: Hadîsler
41.

DERS

îçfki ve Zararları
1. Allah Ta'âlâ içkiyi, kumarı, dikili taşları, ve şans oyun
larını yasaklamıştır
2. içkinin zararları
42.

177
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178
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181
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Kumar
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43. D E R S
Ruh Terbiyesi
1. Ruhumuzu nasıl terbiye edebiliriz?
2. Veli Çavuşun hikâyesi
3. Asker ocağı bilgi yuvasıdır

185

187
187
188
190

44. DERS
Kalbin Güzel Huylarla Bezenmesi
1. Rûh terbiyesi için güzel ahlâk şarttır
2. Güzel ahlâk ve şahsî faziletler
45.

192
192
194

DERS

Aile İçindeki Görevler
1. Aile ve Aile içindeki görevler ne demektir?
2. Evlâdlann ana ve babaya karşı görevleri
3. Ana ve babaların çocuklarına karşı görevleri
4. Kardeşlerin birbirine karşı görevleri
5. Büyüklere ve küçüklere karşı görevler
6. Öğretmenlere karşı görevler
7. Hizmetçilere karşı görevler
Okuma Parçası: Hadîsler

196
196
196
198
199
199
199
200
200

46.

DERS
Sayfa No.

Karı - Koca Arasındaki Görevler
Okuma Parçası: Hadîsler
47.

202
203
DERS

Devlete Karşı Görevlerimiz

204
48.

DERS

Vatan Savunması Allah Emridir
49.

206
DERS

Askerlik Mukaddes Bir Görevdir
Okuma Parçası: Cenk Şarkısı

209
211

50. D E R S
Askerlikte İtaat
1. İtaatin önemi
2. İtaatla ilgili bazı örnekler
Okuma Parçası: Cenge Giderken

212
212
212
214

51.

DERS
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Talime Çıkmak, Nöbet ve Karakol Beklemek
52.

DERS

Şecaat ve Cesaret
1. Askerlikte maneviyatın önemi
2. Şecaat ve cesaret örnekleri
53.

215

.

218
218
220

DERS

Cesaret ve Kahramanlık Örnekleri
1. Uhud savaşı
2. Mısır'ın fethi
3. Kanije muhasarası
4. Alparslan
Okuma Parçası: Alparslan ve Kayser Romanos
5. Hereke Kalesi

.

223
223
226
227
228
230
232

Sayfa
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mora tabyaları
:
Kanije Kalesinde bir Türk eri
Sırp Sındığı
Niğbolu Kalesi
Çanakkale'de Kadiroğlu Sadık
Çanakkale'de Mustafa Çavuş
Üsteğmen Zahit
Birinci Dünya Savaşında Gözcü Ali
Tayyareci Yüzbaşı Fadıl
«Ebedî Kahraman»
Millî Mücadele ve «Alemdar»
Garraf Kahramanlarından Memik Çavuş
Kasap Ramazan
îki Çavuşlar
54.

..

232
233
233
234
234
235
236
239
241
244
245
249
254
260

DERS

Müslümanlıkta Her Ferd Askerdir

267

1. İslâm'ın ilk kadın askerleri
2. Kara Fatma

267
268

55.

DERS

Orduda Kuvvet Askerler Arasındaki Birlikten Doğar
Okuma Parçası: Hadîsler

271
56.

DERS

Millet Malı Bir Emânettir
Okuma Parçası: Hadîsler
57.

272
275
DERS

Yalaneıhk

276

1. Yalancılık kötü bir huydur
2. Bazı kötülükleri önlemek için yalan caizdir
Okuma Parçası: Hadîsler
58.

276
277
280

DERS

Fesad Çıkarmanın ve Askerî Sırları Söylemenin Kötülüğü ......
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Sayfa No.

Askerin Savaş Alanındaki Durumu

284

1. Dini bütün bir asker savaştan kaçmaz
2. Birinci Dünya Savaşında Çanakkale
60.

284
285

DERS

Hırsızlık, Yağmacılık, Irz ve Namusa Tecavüz
Okuma Parçası: Ebû Bekr'in Ordu Kumandanlarına
Öğütleri
61.

Şehîdlik Rütbesi
Okuma Parçası:

292
292
294

DERS

Sancak
Okuma Parçası: «Sancak», «Türk Bayrağı»
63.

.

305
DERS

Kur'ân Ahlâkı
Okuma Parçası: Kur'ân-ı Kerîm'den Emirler ve Öğütler ...
Peygamberimizin Bazı Duâ ve Öğütleri
66.

300
303

DERS

Dinimizde Haramlar ve Yasaklar
65.

296
299

DERS

Hadîsler, «Şehîd»
64.

291

DERS

Zafer, Sabırla ve Sebatla Elde Edilir
1. Sabrın gerçek anlamı nedir?
2. Sabırla kazamlan bir savaş: Yermûk Savaşı
62.

289

309
312

DERS

Öğütler
Son Söz Askerindir
Okuma Parçası: «Ordunun Duası»
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319
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1341/1925 yılında Genel Kurmay Başkanlığından Diyanet İşleri
Başkanlığı'na aşağıdaki yazı geldi:
N o : 4003
Diyanet İşleri

Başkanlığına

Ordunun maneviyat dersleri içinde en önemlisi dinle ilgili
olan öğretimdir. Askere din bilgisi vermek üzere yazılmış pek
çok kitap varsa da, bunlar ya çok geniş olarak, ya da ferdlerin
anlayamayacağı bir uslûb ile yazılmışlardır. Bu sebeple sade
ve öz olarak yazılmış bir din bilgisi kitabına ihtiyaç vardır.
Ordunun bu ihtiyacının özlü bir kitap hazırlanarak karşılan
masını bilhassa istirham ederim.
Bundan başka, memleketimizde çalışmanın ne kadar geri
kalmış olduğu bilinmektedir.
Orduya gelen gençleri din eği
timi ile çalışmaya teşvik için, bu konudaki âye!-i kerîme ve
hadîs-i şeriflerle bunların türkçe tercümelerinin levhalar ha
linde askerî dershanelere asılması çok uygun olacaktır. Bunu
gerçekleştirmek için o gibi âyet ve hadîslerin çıkartılarak gönderilmesine yardımlarınızı ayrıca istirham ederim efendim.
26/3/1341

Genel Kurmay Başkanı
Mareşal
FEVZÎ

Bu yazı üzerine, istenilen levhaların ve özlü bir din bilgisi kitabının
hazırlanması işi bana verildi. Âyet ve hadîslerle tercümeleri birer levha
şeklinde hazırlanarak gönderildi. «Askere Din Dersleri» adiyle yazdığım
eser de kabul edilerek basıldı ve Gendi Kurmay Başkanlığı tarafından
orduya dağıtıldı.
Ordunun maneviyatı üzerinde çok iyi bir tesir yaptığı görülen ve
4-5 senedir daha çök sorulan bu eserin Tütk harfleriyle tekrar bastırıl
ması arzu edildiğinden, eseri yeni baştan gözden geçirdim ve daha sadeleştirdim. Askerin yurt sevgisi, görev aşkı, kahramanlık menkıbeleri
hakkında yeni bahisler koydum.
Şunu da söylemeliyim k i : «Asîkere Din Kitabı» adım taşıyan bu
eser,akuyucularma dünyadan el etek çektirecek ve yalnız kabrin ötesini
düşündürecek değil, belki onları Mevlâsma olduğu kadar dünyasına, yur
duna ve yuvasına da sımsıkı bağlayacaktır.
Bu dersler şunu da öğretecektir ki, bir müslümanm tembel ve uyu
şuk olması, dinini iyi bilmemesinden ve müslümanlığın, kendisine doğru
bir şekilde anlatılmamış olmasındandır. Çünkü müslümanlık, tembelli
ğin, uyuşukluğun, bilgisizliğin, ahlâksızlığın ve haylazlığın gerçekten
düşmanı olan bir hayat, bir canlılık ve fazilet dinidir.
Kitap, derslere ayrılmış ve bazı derslerin önce bir özeti yapılmıştır.
Biz, üzerimize düşen görevi yaptığımıza kani bulunmaktayız. Tevfik
ve hidayet Allah'tan..

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Ahmed Hamdi

AKSEKİ

1.

DERS

ASKERÎN DUYGUSU
1. VATAN SEVGÎSÎ ÎMANDAN GELÎR
Hasan Çavuş kahraman bir Türk köylüsü idi. Balkan Savaşında
bulunduğu gibi, Birinci Dünya Savaşma ve Millî Mücâdeleye de katılmıştı.
Okuma yazma biliyordu. Akşamları boş kaldıkça, Mehmetçikler onun
çevresinde toplanır, ona kitap okuttururlardı. Bazan imam olur, askere
cemaatla namaz kıldırır, bazan da onlara din dersleri, din kitapları ve
kahramanlık hikâyeleri okurdu. Bundan dolayı ona «Hoca» derlerdi.
Birgün elinde bir kitapla yanıma geldi. Kitabın ne olduğunu sor
dum. «Askere Din Dersleri» dedi. «Bunu ne yapacaksın?» dedim. «Efen
dim» dedi. «Bunu bana kumandanım verdi ve arkadaşlarınla dkuyun,
dedi. Toplandığımız zaman ben okurum, onlar da dinler. Ah efendim,
içinde neler var, biz bilmezdik! Talim yapmak ve nöbet tutmak da en
büyük ibadetmişî Düşman karşısında nöbet tutakken ölen bir askere,
kıyamete kadar sevab yazılıyor; kabir azabından kurtuluyor. Şehîdlere
vâdolunan mükâfatlar da veriliyor. Bunları Peygamber Efendimiz söylü
yor. Biz bunları okudukça, asker olduğumuza, nöbet tuttuğumuza ne
kadar seviniyoruz, bilemezsiniz. Askerlikteki her görevin bir ibadet oldu
ğunu öğrendikçe, Allah'a şükrediyoruz görevlerimizi de seve seve yapı
yoruz. Allah bu kitabı yazanlardan bin kere razı olsun!».
Hasan Çavuşu kumandanı da çok sever ve onunla sık silk konuşurdu.
Birgün aralarmda şöyle bir konuşma geçti:
Teğmen: Hasan Çavuş, vatan bizim nemizdir?
Hasan Çavuş: Anamızdır.
Teğmen: Vatan nasıl bir anadır?
Hasan Çavuş: Aşk ve sevgiye, uğrunda can veımeye lâyık mukad
des bir anadır.
Teğmen: Sen anam niçin seversin?
Hasan Çavuş : Anam olduğu için severim.
Teğmen: Peki, vatanını da sever misin?

Hasan Çavuş : Elbette severim. Çünkü en aziz ve en mukaddes ana
mızdır. Anamızı nasıl aşk ile seversek, vatanımızı da öylece aşk ile seve
ceğiz. Vatanımız olduğu için seveceğiz. Bir de şu var: İnsanda bütün
iyilikler Allah sevgisinden ve Allah korkusundan doğar. Bağlılık, feda
kârlık, birlik ve kardeşlik de vatan sevgisinden doğar. Sonra, Peygam
berimiz de şöyle buyurmuştur: «Vatan sevgisi îmandan gelir». Bundan
dolayıdır ki vatanımı pdk çok severim. Dedelerimin kemikleri onun kucağmdadır. Dinim, namusum, şerefim onunladır.
Teğmen: Vatana düşmanın dokunmasını nasıl sayarsın?
Hasan Çavuş: Anamı çiğnemiş, dinime, ırzıma ve namusuma do
kunmuş sayarım ve böyle bir hal karşısında kükrerim. Bir Türk ve müslüman, buna dayanamaz; çünkü o, bunun için yaşar ve bu uğurda ölür.
Teğmen: Hasan Çavuş! Huyunda ve yaradılışında neler var, bana
söyler misin?
Hasan Çavuş : Kumandanım! Türk askerinin huyunda ne olur:
Mertlik, doğruluk, büyüklerine saygı, kumandanlarına itaat ve bağlılık...
Teğmen : Damarlarında neler çakıyor?
Hasan Çavuş: Namus hürriyeti ve millî şeref şimşekleri.
Teğmen: Dilinde ne var?
Hasan Çavuş : Allah adı ve vatan. Allah Allah der, düşmana saldırı
rım. Rahmetli Süleyman dede bile Mevlitte şöyle dememiş mi?
Her nefeste Allah adın de müdâm
Allah adiyle olur her iş tamam.
Allah'ı unutmamalıyız ki her işimiz rast gitsin.
Teğmen : Üstünde ne var?
Hasan Çavuş : Ne olacak? Askerlik şerefi ve Türklüğün yüceliği.
Teğmen: Elinde ne var?
Hasan Çavuş : Milletimin silâhı: Hainlerin ve düşmanların kus
kusu. Hele bir karşıma çıksınlar, Allah şahit alimallah kurtulamazlar.
Teğmen: Fikrinde ne var?
Hasan Çavuş: Fedakârlık. Yurdum ve milletim için her şeyi göze
almak.
Teğmen: Ne görüyorsun?
Hasan Çavuş : Her zaman zafer.
Teğmen: Hak ve millî şeref için ne diyorsun?
Hasan Çavuş: Düşman karşısında ölmek var, dönmek yok.
Teğmen: Hak ve millî şeref için içinde bir şeyler duyuyor musun?
Hasan Çavuş: Duymaz olur muyum? Düşmandan öc almak. Ah
kumandanım, içimden neler geçiyor, bilseniz!
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2. ANA ÖĞÜDÜ
Hasan Çavuş ile kumandam arasındaki konuşma şöyle devam eder:
Teğmen: Askerlik duygusu sende ne zaman başladı, hatırlıyor
musun?
Hasan Çavuş : Tâ beşikte.
Teğmen: Beşikte mi, nasıl?
Hasan Çavuş: Evet beşikte. Anam bana şöyle ninni söylerdi:
«Allah bu çiçekli dağlarımızın düşman toplanyle dağıldığını gösterme
sin! Alaca kuzularımızı, buzağılarımızı, oğlaklarımızı, oynaşa oynaşa ya
yıldıkları yeşil yaylalarımızı düşman atlarıyle çiğnetmesin! Duru suları
mızı düşman çizmeleriyle bulandırmasın! Allahım! tertemiz eşiklerimize
yabancı ayağı dokundurma! Canımıza can katan, yorgunluğumuzu alan,
içimizi tazeleyen, ruhlarımızı dinlendiren çamlığımızın, söğütlüğümüzün
düşmanlarla kirlendiğini gösterme! Bu cennet yurdumuzun düşman
bombalanyle harap olmasına fırsat verme! Düşman süngüsünün vatan
bağrına, analar karnına kakıldığını, mini anini yavruların kana bulandığmı bizlere gösterme, yüce Allahım!»'
«Yavrucuğum! Öğütlerim kulağına küpe olsun: Yurt ve Millet hak
kını öde. Öde ki, titrek ninelerimizin göz yaşları seni boğmasın. Vatanın
âhı seni tutmasın. Allah sana böyle kara günler göstermesin! Dini bir
değer uğruna çalışır da gazi olursun! Inşaallah şehîd düşer, bu vatana
kurban olursun! Anam düşman ayağıyle çiğnenmekten korur, yüz yıl
lardan beri dedelerinin beklediği evin, vatanın hayırlı bir evlâdı olursun,
evlâdım!».
İşte ben, anamdan hep böyle ninniler ve öğütler işittim. Bana da
kardeşlerime de bu şekilde ninniler ve gazilere ait kahramanlıklar söy
lerdi. Tâ o zamandan beri askerlik duygusu içime yerleşti. Küçüklükte
söylenen şeyleri insan kolay kolay unutmuyor.
3. BABA ÖĞÜDÜ
Teğmen: Peki Hasan Çavuş! Askere gelirken baban sana ne gibi
öğütler verdi?
Hasan Çavuş : Babamın bana verdiği öğütler şunlardır : «Evlâdım!
Askere çağırılmadığın zaman üzül; çağırıldığında da sevinerek koş. As
kerde senden üstün olanları say, itaatli ol. Verdikleri dersleri, söyledik
leri sözleri can kulağıyle dinle; zihnine, kafana iyi yerleştir. Verilen
silâhı öperek başına koy; o sana milletin mukaddes bir emanetidir. Onu
korumamak, emanete hiyanettir. Emanete hiyanet edenleri Allah da
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sevmez, Peygamber de. Sakın ona toz kondurma; onu canın gibi koru.
Nişancı ol ki, tek başına beş on kişiye karşı durabilesin. Sana verilen
cephaneyi iyi kullan ki, babanın veya dul annenin köyde verdiği vergiyi
boşa harcamış olmayasm. Düşman yakınında ne görür ve ne duyarsan,
hemen üstlerine, âmirlerine haber ver. İlerlerken ve ateş ederken yolun
ve yerin iyisini tut; oradan ayrılma. İleri emrini sabırsızlıkla bekle. Hele
geri, sakın ha! Eğer böyle bir şey duyarsan, bu sözün dönmek için değil,
düşmanı yenmek için bir hile olduğunu anla. Geri emri alırsan, bunun,
düşmana arka çevirmek değil, düşmanı zayıflatmak ve daha büyük bir
kuvvetle onun üzerine biraz sonra atılmak için yay gibi gerilmek anla
mına geldiğini unutma. Büyük bir tehlike karşısında kalırsan, hiç şaşırıp
kalma, yüreğini bozma. Tehlike arttıkça keyfin ve cesaretin de artsm.
Yoksuzluk şiddetlendikçe diren; cephanen azaldıkça sabrın ve güvenin
artsın. Çünkü erlik ve Türk'lük sınavı geçireceksin demektir. Savaş için
eline verilen kılıca kısa deme; Allah deyip de ileriye doğru bir adım
atınca o kılıç uzar. Fakat geri dönecek olursan, işte o zaman gerçekten
kısalır. Düşmana öyle bir saldır ki, yüreği hoplasm, korkudan sinirleri
gevşesin, dudakları çatlasın. Onu bulduğun yerde yakala, ele geçmezse
kovala, sakın peşini bırakma. Unutma ki düşman karşısında gösterilen
gevşeklik, düşmanın işine yarar. Elindeki tüfek bozulup parçalanırsa,
pazun kuvvetlensin, süngün parlasın. Haydi benim sevgili oğlum! Daima
savaşa hazır ol. Allah seninle beraberdir!».
Teğmen: Sen şimdiye kadar hiç ha^be girdin mi?
Hasan Çavuş : Hem de kaç defa!..
Teğmen: Harbe gidenken baban sana ne gibi öğütler verdi?
'Hasan Çavuş: Babamın verdiği öğütler şunlardır: «Oğlum! Ben
seni bugün için yetiştirdim. Sen benim değil bu vatanınsın. Bugün vatan
seni çağırıyor. Anandan emdiğin süt temiz ve kanşıksızdır. Onda, bir
damla bile haram yoktur. Yiğitlikte, fedakârlıkta, kahramanlıkta kusur
etme. Düşmandan korkupta atanı babanı utandırma; ağlatma, kahretme.
«Bu evlâd soyumuzdan değildir» dedirtip inkâr ettirme. Hısım ve akra
balarının yüreğini dağlama; nice yıllık ocağımızı söndürme. Silâhmm
şöhretli sesi tâ buralardan duyulsun; gazilerden iyi haberler alınsın.
Bak, bizim dinimiz ne diyor: En büyük rütbe şehîdliktir; sonra da gazi
lik.. Bu rütbeleri alırsan, işte o zaman, evimize nûr yağar ve bu ev, eşe
dosta mukaddes bir ziyaret yeri olur. Eğer kötü yüzle eve dönersen, ru
hum seni eve sokmaz; köy de kabul etmez. Hakkımı haram ederim.
Sana kırılır ilenirim. Hele evlâd, Allah yolunda, devlet ve millet uğrunda
şehîd olursan, dedelerimizin, rahmetli atalarımızın ruhları şâd olur. Ço
cuklarımız rütbeli doğar, ocakzâde olur; evimiz ışır, yuvamız şenlenir.

Oğlum, şunu unutma ki, Allah'ın emri olmayınca, dünyadan suyun, döne
ğin kesilmeyince ölmezsin. Ecel ile ölmeyi de, insanca, Türk'çe, Müslü
man'ca vatan ve hak uğrunda ara. Hayatını öyle ucuza ve değersizce de
ğil, pahalıya sat. îşte o zaman, evine, fakir babana ve anana, torunlarına
bir şeref mirası bırakmış olursun».
«Hem, ölümden kotfkma! Ölümden koıfcan, onun ne olduğunu bil
meyendir. Ölüm, ruhun sırtındaki yağmurluğu çıkarıp atıvermesi demek
tir. Ölüm, cana değil tene gelir. Sen kaputunu atmakla nasıl sana biı
şey olmazsa, ruh da yağmurluğunu atmakla bir şey olmaz. Sen çalış ki
kaputunu çıkaran, kalıbını atan ruhun, ebediyyen sıkıntısız, kedersiz,
nurlar içinde yaşasın; hiç bir an cehennem yüzü görmesin; daima cen
netlerde ve nimetlerde ve nimetler içinde yaşasın.»
«Oğul! Allah Kur'ân'da şöyle buyuruyor: «Sakın siz Allah yolunda
öldürülenlere ölüler demeyiniz; onlar diridir, fakat siz farkında değilsi
niz».
Allah sözü haktır, doğrudur; bundan hiç şüphe etme, oğlum!»
Teğmen: Baban sana daha ne öğütler verdi?
Hasan Çavuş: Babamın bana verdiği öğütlerin biri de şudur: «İyi
lerle arkadaş ol; kötülerin peşinden gitme; onlara öğüt ver, kötülükten
vaz geçir; onları doğru yola çevir. Düşkünlerle bir ol, onlarla beraber
yükselmeye çalış. Mazlumların, haksızlığa uğramışların dertleriyle dert
len; zâlimlere karşı kükre, köpür. Onlara karşı elinle, elin değmezse
dilinle, bunu da yapamazsan yüreğinle çarpış. Yere düşenlere kollarım
uzat; silâhı kırılanın kalkanı, söyleyemeyenlerin ağzı ve dili ol. Yürek
zevkini, kalb rahatını, dış zevklerinden üstün tut. Namuslu yaşayacağın
sürece, dünya ile alış verişini kesme; dünyam mamur etmek için çalış
maktan geri kalma; fakat âhıretini de unutma; tâ ki, hayırlı bir nâm,
kaybolmaz bir ses, ve sönmez bir ışık bıraksın.»
Teğmen: Allah sizden, ananızdan ve atanızdan razı olsun! îşte,
Türküm, Müslümanım diyen her ana ve baba böyle olacaktır. Siz de evlâdlarmıza bu öğütleri vermeyi unutmayınız.
Şunu iyi biliniz k i : Askerlikte en büyük kuvvet, her erin, kulağım
subayının emrine, kalbini de Allah'ın inayet ve yardımına çevirmesidir.
Böyle mert, sabırlı, itaatli ve kalbini Allah'ına bağlamış olan bir ordunun,
kendisinden kat kat fazla olan düşmana galip geleceğini mukaddes kita
bımız Kur'ân-ı Kerîm haber vermiştir. Zaten, böyle kuvvetli ve silâhına
sarılı bir ordusu olan milletin herkes dostudur. Silâhından ayrılan kor
kakların etrafı ise düşmanla doludur. Peygamberimizin şu mübarek söz
lerini de unutma: «Cennet, kılıçların gölgesi altındadır».
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OKUMA PARÇASI :

I
t

1

TÜRK VATANI

Her ülkeden daha nurlu güneşi,
Her ülkeden daha ulu dağları...
Bu vatanın bulunur mu hiç eşi,
Ne şirindir dereler i,bağları...
Tek bir taşı bin elmasa bedeldir,
Bulunur mu toprağının değeri..
Sert dikeni ile gölünden güzeldir,
Feyiz yurdu her köşesi, her yeri.
Bayrağının ne nurludur gölgesi,
Her dalgası parıldayan bir şafak...
Türk vatanı çimen, çiçek ülkesi,
Ataların hediyesi bir toprak.
Şereflerin kaynağıdır tarihi,
Faziletin lisanıdır öz dili..
Evlâdının ne mes'ûd bir talihi,
Vatanları bu mübarek Türk İli.
VATAN DUASI

I

Koru Allah'ım ululuğunu bilen, sayan bu diyarı, vatanı;
Birliğine inananı, buyruğunu mutîâne tutanı..
Koru Allah'ım bu yurdu ki Rasûlünün ümmetidir halkı hep,
Bu yurdu ki, mescidinde, camiinde eksilmedi ezanı...
Koru Allah'ım bu yurdu ki bilir, tanır celâlinin hakkını,
Bu yurdu ki, zînet etti kendisine varlığına îmanı.
Koru Allah'ım bu yurdu ki sensin onun ulu, rahim hafızı;
Bu yurdu ki, evliyadır, şüheda'dır toprağında yatanı.
Koru Allah'ım bu yurdu ki asırlardır hidayetin borcudur,
Bu yurdu ki, düşmanına tevhid oldu, îman oldu kalkanı.
Emin Âli Sipahi
Şanghay 24 Ocak 1942

2.

DERS

ÎSLÂM DÎNÎ
1. ÎSLÂM DÎNÎ NE DEMEKTİR?
İslâm dini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Allah tarafından
insanlara öğrettiği ilâhî buyruklar ve gösterdiği doğru yoldur. Bundan
dolayı bu dine İslâm veya Müslümanlık, bu yoldan gidenlere de Müslü
man denir. Allah'a şükürler olsun ki hepimiz müslümanız.
Bugün dünyada yegâne doğru ve gerçek din İslâm dinidir. Bu din
insanlara Allah'ın bir olduğunu, O'ndan başka tanrı olmadığını ve On'a
karşı olan görevlerimizi öğretir. Birbirimize, yurdumuza, milletimize ve
bütün insanlara karşı borçlu olduğumuz görevleri bildirir.
Her milletin bir dini, bir tapınacağı vardır. En eski milletlere ba
kacak olursak, onların da bir dini olduğunu görürüz. Eğri veya doğru,
her kavim bir yol tutmuş, aklını bir şeye dayamış, tanrı diye bir şeye
tapınıştır. Fakat her düşünce, her fikir doğru olmadığı gibi, her itikad,
her din denilen şey de doğru değildir. Dünyada nice kabileler görülmüş
tür ki, aslı esası olmayan bir takım şeylere inanmışlar, onlarla kendilerini
oyalayıp durmuşlar; kendi elleriyle yaptıkları putlara tapınışlardır. Bu
gün de böyle şeylere tapanlar vardır.
Fakat şurası unutulmamalıdır ki, dünyada en doğru din müslümanlıktır. Müslümanlıktan önce, Allah'ın, peygamberleri vasıtasıyle gönder
diği diğer dinler de zamanlarında doğru idi. Ancak onlar, bulundukları
yerleri aydınlatan bir fenere, veya bir yıldıza benzetilecek olursa, İslâm
dinme bir güneş demek doğru olur. Güneş doğduktan sonra, nasıl fener
lerin, kandillerin, ay veya yıldızların hükmü kalmazsa, İslâm dini geldik
ten sonra diğer dinlerin de hükmü kalmamıştır.
Evet, İslâm bir güneştir; her tarafı aydınlatmıştır. Herkes o güne
şin ışığına muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki, İslâm dini, diğer dinlerin
hükümlerini kaldırmıştır.
2. GERÇEK DİN İSLÂM DİNİDİR
Din insanları olgunluğa, saadete ve Allah'a ulaştıran bir yoldur.
İnsan bir yola çıkınca, onun eğrisini büğlüsünü, çıkarını çıkmazını, uzu
nunu kısasını düşünür. Öyle ya; yol var, yolcuk var. Kusursuz asfalt yol
başka, kıvrım kıvrım, nerede başlayıp nerede bittiği, veya nereye çıkaca
ğı belli olmayan keçi yolu başkadır. Görünüşte ikisi de yoldur, amma, biri
çıkar, diğeri çıkmaz yoldur. İnsan, asfalt yolu bulduktan sonra, öbür
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yollara dönüp bakmaz. Bir defa asfalt yola girdi mi, artık hiç korkma
dan varacağı yere ulaşır; o yol, onu selâmete çıkarır. Fakat böyle bir cad
deyi bırakıp da çıkmaza sapanlar selâmeti zor bulurlar. Meğer ki onu ora
dan çıkarıp caddeyi gösterecek bir kılavuz olsun. Elinden tutacak biri
olmadıkça, insan, kendi kendine, hele hiç bilmediği bir yol olursa, böy
le yollarda çok güçlük çeker; gideceği yere varamaz; günlerce yürür de
yine kendisim ilk çıktığı yerde bulur. Her şeyin bir usûlü bir yolu var
dır.
Dinler de bir çeşit yoldur. Peygamberler bu yolun kılavuzlarıdır.
Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve daha önceki paygamberlerin, kendi
zamanlarında getirdikleri din, gösterdikleri yol da zamanlarına göre doğ
ru idi. O zamanın yolcuları için birer yoldu. Onları, sonradan çıkan çalı dikenleriyle kapanmış ufak dar bir yola benzetirsek, İslâm dini de geniş
ve dümdüz bir asfalttır. Bu asfalt yola girmiş olanlar, hiç şaşmadan, dos
doğru giderek selâmeti bulurlar; Allah'ın cennetine ve nimetlerine kavu
şurlar.
Güneş doğduktan sonra fenerlerin, dümdüz asfalttan sonra kıvnm
kıvrım çıkmazların nasıl hükmü yoksa, İslâm dininden sonra başka din
lerin de artık hükmü kalmamıştır. Bu geniş ve düz yol, onların hepsini
içine almıştır. Çok şükür, biz Müslümanız. Dinimiz İslâm, kitabımız
Kur'ân, kıblemiz Kabe'dir.
İslâm dini en son dindir. Bu din, insanlara temiz olun, doğru olun,
çalışkan olun, ahlâklı olun, faziletli olun; herkese iyilik edin, kötülük
yapmayın, diyor. Herkesin hakkını tanıtıyor; bir hizmetçi ile efendi, bir
paşa ile bir çobanı hak yönünden bir tutuyor. Herkesi okumaya, hüner
sahibi olmaya, çalışıp kazanmaya ve zengin olmaya teşvik ediyor. Asker
liğin en yüksek ve en şerefli bir görev olduğunu söylüyor.
İslâm dini, askere en yüksek payeyi veriyor ve gazi diyor, şehîd di
yor. Müslümanlıkta en yüksek mertebe şehîdlik ve gazilik mertebesidir;
bu mertebeler de askere verilmiştir. Ne mutlu o erlere ki, Allah onlara
gazilik ve şehitlik gibi en yüksek mertebeleri vermiştir. Ne mutlu bizlere
ki, böyle mübarek ve mukaddes bir dine mensup bulunuyoruz.
İslâm dini, insanlara zarar verecek şeyleri yasak etmiştir. Dünya
ve âhırette insanın yükselmesi, huzur ve rahat içinde insanca yaşaması
için gerekli olan şeylerin hepsini göstermiştir. Öyle ise, dünya ve âhırette
selâmete kavuşmak için, dinimizin, Kitabımızın dediklerini tutmak, onun
gösterdiği doğru yoldan hiç sapmamak gerekir. İşte elinizdeki bu kitap,
size, İslâm dininin temellerini, hükümlerini, onun gösterdiği güzel ahlâkı
bir müslümamn nelere inanması ve nasıl ibadet ötmesi gerektiğini bir
bir anlatacaktır.
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BÎRÎNCÎ BÖLÜM
İSLÂM DÎNİNDE İNANÇ

3.

DERS

İSLÂM DİNİNDE İMAN ESASLARI
1. İMAN NE DEMEKTİR?
İman, Allah'a ve Hazreti Muhammed (s. a. s.) in Allah tarafından
haber verdiği şeylerin hak ve doğru olduğuna inanmaktır. Müslüman
lığın ilk temeli ve imanın ilk mertebesi budur.
Iımanm ikinci mertebesi, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygam
berlerine, âhıret gününe ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna
ayrı ayrı inanmak ve bu inancı dil ile söylemektir. Bunların hepsi, müslümanlığm esasları, temelleri veya şartlarıdır. Bu sebeple, bunlardan bi
rine veya bir kaçına inanmayan insan müslüman olamaz. Bunlara ina
nanlara mü'min ve müslim (müslüman) denir. İnanmayanlar ise kâfir
adım alırlar.
İnanılması gereken bu şeylere sadece kalb ile inanmak yeterli de
ğildir. Bunlara kalb ile inandıktan sonra inandığını dil ile söylemek de
şarttır. Bu bakımdan kalb ile tasdik edip inanmak ve dil ile ikrar edip
söylemde, imanın rükünleri sayılır.
Ergenlik çağma gelmiş olan erkek ve kadın her müslümana, bunla
rı bilmek, kalbi ile bu altı şeye inanıp, dili ile inandıklarını söylemek
farz (farz-ı ayn) dır.
îmanın en kısa formülü veya en kısa bir şekilde ifadesi, LÂ İLAHE
İLLALLAH MUHAMMEDUN RESÛLULLAH demektir. Buna kelime-i
tevhîd de denir. Türkçesi: «Allah'tan başka tanrı yaktur; Muhammed
O'nun resulü peygamberi ve elçisidir». İşte bunu söyleyen ve buna kal
bi ile inanan bir insan, Hazreti Muhammed'in Allah'tan getirip haber ver
diği her şeye toptan iman etmiş sayılır.
İmanın, İslâm diminde inanılması gereken altı esası birden
alan uzunca bir formülü daha vardır:

içine

«Âmentü billahi, ve melâiketihi, ve kütübihi, ve rusulihi vel yevmil
âhiri, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi ta'âlâ...»
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Buna, müslümanlığm «âmentü» sü de denir. Türîcçesi şöyledir:
«Ben, Allah'a ve O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
âhıret gününe, kadere, hayır ve şer ne varsa hepsinin Allah tarafından
yaratıldığına, ölümden sonra dirilmeye inandım, iman ettim.»
w/
«Âmentü» de zikredilen ve inanılması gereken bu altı şeye «İslâm
dininin iman ve itikad esasları» denir. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi,
aklı başında ve bulûğ çağma girmiş olan her kadının ve erkeğin, bu altı
esasa inanması ve inandığını dili ile de ikrar etmesi farzdır. Bunlardan
herhangi birisine inanmayan insan müslüman sayılmaz.
2. ÎMANIN MERTEBELERİ
Müslümanlığın ilk temeli LÂ İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN
RASÛLULLAH tır. Yani Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in hak
peygamber olduğuna inanmak ve dil ile de ikrar etmektir. Biz hepimiz,
elhamdüllillah müslüman oğlu müslümanız. Hepimiz müslüman soyun
dan gelmişiz. Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed'in hak paygamber
olduğuna inanmışız. Allah'a ve Hazreti Muhammed'in hak peygamber
olduğuna inanmış olan her insan gerçekten mü'min ve müslümandır.
İmanın ilk mertebesi işte budur. Bu iki esasa inanmış olan bir insan,
Peygamberin Allah'tan getirip söylediği şeylerin hepsine toptan iman et
miş sayılır. Mü'min ve müslüman denebilmek için bu kadarcık bir iman
gereklidir.
îmanın ikinci mertebesi ve daha geniş manâsı, Allah'a, Allah'ın me
leklerine, kitaplarına,, peygamberlerine, âhıret gününe ve kadere ayrı ay
rı inanmak ve inandığını dili ile söylemektir.
Bu altı şey, yâni müslümanlığm «Âmentü» sü, İslâm dininin iman
esasları olduğundan, bunlara inanan ve inandığını dili ile de söylemiş
olan her insan mü'min ve müslümandır. Bunlara inanmayanlar mü'min
değildir. Müslümanlığa buradan girildiği gibi, yine buradan çıkılır. Bun
lara inandığını söylediği halde bu inancını yüreğine indirememiş, yâni
inanmamış ve yalancıktan inanır gibi görünmüş olanlara münafık de
nir ki, özü başka sözü başka demektir.
Buna göre, 12 ve 15 yaşma gelen, daha doğrusu ergenlik çağma gel
miş, yâni erkekliğini veya kadınlığını anlamış olan her müslümana,
imanın şartlarını ve rükünlerini bilmesi, Allah'ın birliğine ve Muhammed
(s. a. s.) in hak Peygamber olduğuna iman etmesi farzdır. Her ana ve
baba bunları çocuklarına öğretmelidir, öğretmeleri de borçtur.
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îman kalbte olduğu için, onun görünür bir alâmeti gerekir ki, o da
Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed (s. a. s.) in hak paygamber oldu
ğuna inandığını dil ile de söylemektir. Bundan sonra namaz, oruç, zekat
ve hacc da müslümanlığm görünürdeki alâmetleri ve amelî esaslarıdır.
Biz, insanların içinde veya kalbinde ne dolaştığını bilmediğimiz için,
onun ne olduğunu sözü ve işleriyle biliriz. Dışarıda bulunan bu alâmet
leri kimde görürsek, anası babası müslüman olmasa bile, onu müslüman
diye kabul ederiz. Bundan dolayı imanın rüknü, kalb ile tasdik, dil ile
ikrardan ibarettir. Şu kadar ki, kalb ile tasdik asıl rükündür. Bu olmazsa
müslümanlık da olmaz. Dil ile söylemek ise, onun görünürdeki alâmeti
dir. Bunun içindir ki, yerine göre, bu olmasa da insan müslümanlıktan
çıkmış sayılmazSöz temsili: Bir insan düşman eline düşer. Kendisine müslümanlıktaa çıkmasını, Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammedin Peygamber ol
duğunu inkâr etmesini teklif ederler. O insan, bu teklifi kabul etmediği
takdirde öldürüleceğini anlarsa, böyle bir zor karşısında ne yapacaktır?
Böyle bir durumda, dediğini yapmaya gücü yeten düşmanın teklifini ka
bul eder gibi görünür ve müslümanlıktan çıktığını sadece dili ile söyleyîiverirse, dinden çıkmış olmaz. Çünkü iman kalbtedir. Kalbinde olan
inancı gevşetmedikçe, öyle dil ucu ile ve istemiyerök söylenen sözden bir
şey lâzım gelmez. Bunun içindir ki, bazen dil ile söylemeden de iman ola
bilir.
Dil ile söylemek, imanın asıl rüknü olmayıp, dünya işleri ve o kişi
nin ölümündeki son işleri için gerekli olan bir şeydir. Bu sebeple, müs
lüman olmayan bir adam, müslümanlığı kabul eder ve müslümanlığını
gizli tutmak zorunda kalır, bu halde iken ölürse, o adam Allah katında
yine mü'min ve müslümandır. Şu kadar ki insanlar nazarında müslüman
sayılmaz. Bundan dolayı ona dünyada müslüman muamelesi yapılmaz.
Öldüğü zaman da cenazesi müslüman cenazesi gibi kaldırılmaz. Çünkü
onun müslüman olduğu bizce belli değildir. îşte dil ile ikrar bu bakım
dan şarttır.
İmanın üçüncü mertebesi, âmentüdeki altı esası ayrı ayrı bilmek
ve her birine, Allah'ın ve Peygamberin istediği şekilde iman etmektir.
îşte bundan sonraki derslerde sıra ile bunları anlatmaya çalışacağız.
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4.

DERS

ALLAH'A ÎMAN
1. ALLAH'A NASIL ÎMAN EDİLÎR?
İnsanlara düşen ilk önemli görev, kendilerini yaratmış olan Allah'ı
tammak, O'na iman ve kulluk etmektir. Bu sebeple ffnüslümanlığm ilk
temeli de Allah'a inanmaktır. Biz, Allah'a şöyle iman ederiz:
Allah vardır ve birdir. O'nun eşi, ortağı, dengi, örneği yoktur.
Her şeyi yaratan, her şeye çeki düzen veren yalnız O' dur. Göklerde
ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Herkes O'na muhtaçtır; O, hiç bir şe
ye muhtaç değildir.
Olmuşu da, olacağı da, olanı da bilir^ Nasıl bilirse öylece diler ve
dilediği gibi yapar. Her şeye gücü yeter. Görür, işitir, söyler. Her yaptı
ğını yerli yerinde yapar. Hiç bir işi boşuna değildir; her yaptığında bir
hikmet vardır.
Allah, doğmamış, doğurmamış, sonradan olmamıştır. O'nun bulun
madığı zaman yoktur. Allah'tan başka ne varsa hepsi sonradan ve Allah'
ın yaratmasıyle olmuştur.
Allah hay (diri) ve bakidir. Varlığı kendisindedir.
radan olma, geçici ve göçücü değildir.

Bizim gibi son

Allah, görmüş olduğumuz şeylerin hiç birisine benzemez. Aklımıza
gelen, hayalimizden geçen şeylere de benzemez. O'nun varlığı, birliği, bil
mesi, görmesi, işitmesi, dileyip yaratması, söylemesi de bizimkiler gibi
değildir. Ne kadar iyilikler, ne kadar güzellikler varsa, onların hepsi ve
en üstünü O'ndadır. O'nda hiç bir eksiklik yoktur. O hiç bir şeye muhtaç
olmayan büyük bir Allah'tır. Biz ise, her şeye muhtaç olan bir takım
âciz kullarız. Her şeyden yüce, yüksek ve büyük olan yalnız O'dur.
İnsanoğlu tuhaf bir varlıktır. Cüssesi küçük ama yaptığı işler çok
büyüktür. Bir zaman yerde yürümesini bilmezken, sonra bakarsınız ki
göklere çıkmış, kuşlarla yarış eder; kuşları geride bırakır, uçar gider.
Bir vakitler bir damla sudan ürken, bir avuç suda boğulan insanoğlu,
şimdi denizin dibine inmiş, balıklardan çok yüzüyor; onlardan çok koşu
yor. Beş dakikalık uzakta, yahut bir duvar arkasında söylenen sözleri
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duyamazken, bir zaman geliyor, beş günlük, beş aylık ve hattâ daha uzak
yerlerde söyleneni hemen o dakikada duyuyor. Bunun gibi daha pdk çok
hünerleri vardır ve bunların hepsini burada saymak çok uzun /sürer. Aca
ba bütün bunlan yapan, insanın nesidir? Eli, ayağı, gözü kulağı mıdır?
Hayır. Ne odur, ne de bu. Bunlann hiç birisi kendi başına bu büyük iş
leri yapamaz. Onlann başında bir kumanda eden vardır ve o da akıldır.
İnsanda akıl denilen çok kıymetli bir cevher vardır. İnsanın insanlığı bu
cevherledir. İnsan, onun sayesinde düşünüp taşınır; görüp işittiklerinden
hisse kapar; olan biten şeylerden olacağı keşfeder; geçen şeylere bakarak
geleceği anlar, her şeyin aslını faslını araştırır. Bunu hepimiz biliyoruz
değil mi? Öyle ise derlenip toplanalım; aklımızı başımıza alalım ve şöyle
bir düşünelim: Biz neyiz, neyin nesiyiz? Bir zamanlar yok idik. Analanmız babalanmız da yok idiler. Onlann analan babalan 'da öyle... Artık
sayabildiğiniz kadar sayınız; dünyanın başlangıcına doğru gidebildiğiniz
kadar gidiniz; düşünebildiğiniz kadar düşününüz. Her ne görürseniz hepsi
nin de sonradan olduğunu göreceksiniz. Şurası kesin olarak bilinir ki,
bir zamanlar bu dünya üzerinde ne insan, ne hayvan, ne de ot, hiç bir
canlı yoktu. Hattâ bir vakitler dünyamız bile yoktu. O da sonradan oldu
ve üzerinde gördüğümüz hayat ve bütün canlılar sonradan meydana geldi.
Bunun böyle olduğunda büyük bilginlerin hiç şüphesi yoktur. Hepsi de
böyle söylüyorlar.
O halde, bir zamanlar yok iken, sonradan var olan bu dünyayı kim
yarattı? Biz insanlan bu dünyaya kim getirdi? Bir damla suyu, boylu
boslu, akıllı uslu insan şekline sokan, ona el, ayak, göz, kulak, akıl, fikir
veren kimdir? Bu yerleri döşek gibi altımıza yayan, onun çevresini şu
gördüğümüz gök kubbe ile saran kimdir? Yıldızlan, güneşleri yaratan,
bunlan yerli yerine koyan kimdir? Üstümüze bulutlan yığan, yukandan
yağmurları yağdıran aşağıdan otları, ddnleri bitiren kimdir? Elbette bun
ları yapan, eden bizi bu dünyaya bir getiren vardır, değil mi? Bunlar ken
di kendine oluvermiş değildir ya! Zaten dünyada kendi kendine olan bir
şey var mıdır? Sonradan olmuş her şeyin mutlaka bir yapanı vardır. Şu
içinde bir çok askerin banndığı kışlayı, şurada gördüğümüz camiyi, daha
ileride düdük çalan fabrikayı, denizlerde yüzüp giden gemileri, göklerde
uçan uçaklan bir düşünelim Bunlar kendi kendilerine oluvermiş şeyler
midir? Yoksa her birinin bir yapanı var mıdır? Elbette bir yapanı vardır.
Önce mühendisler, ustalar, ölçüp biçmişler, şu kışlanın temeli şurada,
kapısı penceresi şurada, merdiveni şu tarafta; camiin minberi [mihrabı
bu yanda olsun demişler; sonra duvarcılar, çamurcular, dülgerler gelip
temel atmışlar, duvar yapmışlar, taşlarını çamurlannı, ağaçlannı, çivile
rini yerli yerine koymuşlar ve böylece bu binalan meydana getirmişlerdir.
Bütün bunlar, yağmurlann, rüzgârların getirip yığmasıyle ve kendi ken29

dine oluvermiş değildir. Bunları mutlaka bir yapan, penceresini, kapışım,
bacasını, mihrabını, minberini, makinesini yerli yerine bir koyan vardır.
Bir yapıcı olmadan, öyle kendi kendine gelişi güzel, bir yapının oluvermesi mümkün değildir. Gemiler, uçaklar, toplar, tüfekler ve başka şey
ler de böyledir. Şimdi biri çıkıp da, hayır, bu kışlanın bir yapıcısı yoktur;
yağmurların, sellerin, rüzgârların getirip yığdığı taşlardan, ağaçlardan,
zamanla kendi kendine oluvermiş, derse ona güleriz, akılsız adam der,
geçeriz, değil mi? Hayvan veya insan geçmeden, burada kendiliğinden bir
iz meydana gelmez. Bunu aklımızla anlıyor, düşünce ile buluyoruz. Bu
nun böyle olduğuna aklımız erdi, başka türlü olmayacağını kestirip at
tık, değil mi?
2. HERŞEYÎ YARATAN ALLAH'TIR
Yukarıda saydığımız şeyleri bir tarafa bırakalım, bir de şu dünyayı
düşünelim! Yerlere bakarsanız, akıllara durgunluk veren bir çok şeyler
görürsünüz. Dağlar, tepeler, ırmaklar, pınarlar, denizler, göller, ovalar,
çöller. Buralarda yaşayan hadsiz hesapsız, çeşit çeşit hayvanlar, birbiri
ne benzemeyen ağaçlar, çiçekler, otlar, ormanlar. Sonra gözümüzü biraz
yukarıya kaldırınca, akıllara durgunluk veren acayip bir çok şeyler: Gü
neş, ay, yıldız, bulutlar, yağmurlar, karlar. Netice itibariyle nereye bak
sanız aklınıza, fikrinize durgunluk gelir. Şimdi aklımızı başımıza alıp da
biraz düşünelim: Gördüğümüz bu acayip şeyler neyin nesidir? Bunlar
böyle nasıl olmuş, nasıl kurulmuş, böyle her birini yerli yerine kim ya
pıp yakıştırmış? Bu dünyayı, denizleri, sayısız şeyleri 'kim yaratmış? Ba
şımızın üstünde dönüp dolaşan bu güneşi, bu yıldızları, böyle direksiz
kaldıran, destdksiz tutan; bunları bir nizam, bir kanun altına alan, yağ
mur yağdıran, ölmüş topraklara yeniden hayat veren kimdir? Acaba bun
ların bir yapanı, bir edeni var mıdır? Yoksa bunların hepsi kendiliğinden
mi oluvermiştir? Bunların sıra ve sayısını bozmadan bir idare eden var
mı, yoksa rastgele mi oluyor?
Yukarıda, hiç bir şeyin kendi kendine olamıyacağmı kesinlikle söy
lemiştik. Madem ki bir ev kendi kendine olamaz, madem ki yolda gör
düğümüz bir ayak izinden, bir insan, yahut bir hayvan geçtiğini anlıyo
ruz; bu iz kendiliğinden olmaz diyoruz; o halde bu gördüğümüz dünya
nın da kendi kendine olmadığını kabul etmemiz gerekir. Küçük bir ev ken
di kendine olmazsa, bir ayak izi kendiliğinden meydana gelmezse, bu kos
koca dünya, bu sayısız varlıklar, başımızın üstünde akıllara durgunluk
veren bu yıldızlar, ışığı her tarafı aydınlatan güneş ve ay, hiç kendi ken
dine olur mu? Bu gördüğümüz sayısız şeylerin kendiliğinden olduğunu
söyleyebilmek için insanın biraz akıldan yoksun olması gerekir. O halde
bunların bir yapanı, bir yaratanı vardır; o da Allah Ta'âlâdır.
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Evet, bu dünyayı böylece yapan, yok iken var eden, her şeyi yerli
yerine koyan ve idare eden, Allah Ta'âlâdır. Yerleri gökleri, direksiz des
teksiz tutan O'dur. Gündüzün peşinden geceyi, gecenin peşinden gündüzü
getiren Odur. Göklerin yerlerin mutlak hâkimi O' dur. Dilediği zaman
bulutlan üst üste yığan, üstümüzden yağmurlar yağdıran, altımızdan su
lar fışkırtan O'dur. Yerlerden çeşit çeşit otlar bitiren ve onlardan bize
rızık yapan O'dur. Ön ve Son O'dur. Her şey O'nun kudreti içindedir.
Biz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimizi yaratan, terbiye edip büyüten,
kemale erdiren, olgunlaştıran ancak O'dur. O'ndan başka Allah, O'ndan
başka mabut, O'ndan başka Rab yoktur. Her ımüslüman O'na böylece
iman eder.
3. ALLAH'IN SIFATLARI
Görüyoruz ki, Allah'ın yarattığı şeyler ııe hesaba gelir, ne de bun
ların nasıl olduğuna, ne şekilde meydana geldiğine akıl fikir erer. Yalnız
şu insanoğlunu düşünün: Allah ona neler ihsan etmiş. Her şeyden önce
ona akıl denilen kıymetli bir cevher vermiştir. Onun sayesinde insanoğ
lu neler yapmıyor, neler icat etmiyor. Bütün dünyayı bir topaç gibi elin
de oynatıp duruyor. Göklerde uçuyor; denizlerde yüzüyor; dağları deli
yor; ovaları aşıyor. Bunların hepsi akıl sayesindedir; ilim ve fen sayesin
dedir.
Allah, akıldan başka insana iki göz vermiştir. Bu gözün ortasındaki
göz bebeği denilen küçük bir nokta ile dünyaları görüyor, semaları seyre
diyor. Kendisinden milyonlarca defa büyük olan şeyleri, o küçük nokta
içine alıyor. Gözün üstündeki kirpiklerin ve kaşların ise ayrı ayrı önemli
işleri var.
Allah'ın insana verdiği kulağın görevi ayn, burnun görevi ayn; ağ
zın, dişlerin görevleri ayn. Özet olarak bedenimizde bulunan binlerce da
marın, birbirine benzeyen organların ayn ayrı görevleri var. Hepsi ken
dine ait olan görevi yapmak için yaratılmış. Hiç biri, bir diğerinin göre
vini yapamaz: Göz işitmez, kulak da görmez. O halde insanı yaratan Al
lah, yarattıklannm ihtiyaçlarına göre organ vermiş. Kuşu başka, balığı
da başka türlü yaratmış.
Acaba bilmesi, dilemesi, gücü, kuvveti, görmesi, işitmesi olmayan
bir zât, bütün bunları yerli yerinde yapabilir mi? Şüphesiz yapamaz. O
halde;
a. Allah her şeyi bilici (Alîm) dir:
Allah, olanı da olacağı da bilir. O'nun ilminden hiç bir şey kaçmaz.
O'na gizli kapaklı hiç bir şey yoktur. Yere giren, yerden çıkan, gökten
inen, göğe çıkan, duran ve yürüyen, her zerreyi, yarattıklannm işledikle
rini, işleyeceklerini, gönüllerinden geçenleri hep bilir.
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b. Allah irade sahibidir:
Allah, diler ve dilediği gibi yapar. O'nun iradesine karşı durabile
cek hiç bir şey yoktur. Bütün iradeler O'nun iradesine boyun eğmeğe
mecburdur. Olacak dediği olur; ölecek dediği ölür. O'nun işine kimse
karışamaz.
e. Allah kudret sahibidir:
Allah'ın bir de Kudret sıfatı vardır. Her şeye gücü yeter. O'nun gü
cünün yetmediği şey yoktur. Yoktan var eder; varı yok eder. İsterse bir
anda dünyayı ortadan kaldırır. Her şey O'nun kudreti içindedir.
d. Allah, işitici, görücü ve söyleyicidir:
Allah işitir ve görür. En yavaş sesleri işitir; en gizli şeyleri görür.
O'nun duymadığı ve görmediği şey yoktur. Bunlardan başka Allah'm bir
de söylemek (kelâm) sıfatı vardır. Kullarının muhtaç oldukları şeyleri
peygamberlerine söylemiştir. Kur'ân Allah'm sözleridir.
e. Allah birdir:
Allah birdir. O'nun dengi, eşi ve ortağı yoktur. O'ndan başka tanrı
yoktur. Bizi, bizden evvelkileri ve bu dünyayı yaratan idare eden hep
O'dur; başka türlü olmalk ihtimali de yoktur. Allah bir olmasaydı, dünya
karma karışık olurdu. Meselâ iki tanrı bulunduğunu düşünelim. Biri
şöyle olsun, diğeri, böyle olsun der, aralarında bir anlaşmazlık çıkardı.
Artık hangisinin kulu olacağımıza, biz de şaşırır kalırdık. Halbuki her
şeyin bir intizam, bir düzen altında olduğunu görüyoruz. Demek ki dün
yaya hâkim olan tek bir kanun, tek bir irade vardır. Ne var ne yok, hepsi
ona bağlıdır ve O da Allah Ta'âlâdır; Allah'ın iradesidir. İşte O'nun bir
liğine de böyle iman ederiz.
f. Allah diri (hay) dir, ezelî ve ebedîdir:
Allah her zaman vardır ve her zaman var olacaktır. O'nun bulunma
dığı bir an yoktur. Hiç bir şey yok iken yalnız O vardı; her şey yok ol
duktan sonra O yine var olacaktır.
Allah'ın varlığı kendisindendir. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Fakat
her şey kendisine muhtaçtır. Ne uyur ne uyuklar. İşte biz bunların hep
sine böyle inanır, böyle iman ederiz.
Bunlara böyle iman ettiğimiz gibi, şuna da iman ederiz: Allah'ın
hiç bir yönden benzeri yoktur. Yarattıklarından hiç birine benzemez. Var
lığı, birliği, bilmesi, görmesi, işitmesi, diri olması, dilemesi, söylemesi,
gücü, kuvveti, hasılı hiç bir şeyi bizimikiler gibi 'değildir. Hiç bir şeyi bize
benzemez. Nasıl benzesin ki, biz bir zamanlar yok iken bugün varız; ya
rın yine yok olup gideceğiz. Halbuki Allah her zaman vardır ve ilelebed
varolacaktır. Olmadığı bir an yoktur. Bizim varlığımız başka varlıklara
muhtaçtır. Anamız babamız, bizim var oluşumuzun sebebidir. Hiç biri32

miz kendiliğimizden olmuş değiliz. Biz nasıl isek, başkaları da öyledir.
Hepimiz Allah tarafından yaratıldık. Allah ise hiç bir şeye muhtaç değil
dir. Ne doğmuştur; ne de doğurmuştur. Kendisine benzeyen hiç bir şey
yoktur. «Allah, acaba şöyle midir, böyle midir?» diye hatır ve hayalimiz
den geçebilen şeylerin hiç birine benzemez. Hatıra gelen her şeyden baş
kadır. Bizim hatırımıza gelenler hep sonradan olmuştur ve cisimdir.
Hepsinin az çok bir örneği vardır. Allah ise böyle değildir. O ne cisimdir
ne de cismanîdir.
,
Sözün kısası: Cenabı Hakkın her şeyi kendisine mahsustur. Allah'ın
varlığına, birliğine, görüp işittiğine, dileyip yaptığına, en yüksek ve en
güzel sıfatların O'na mahsus olduğuna iman ederiz, kesin olarak inanırız.
Fakat bunların nasıl olduğuna akıl erdirmeğe çalışmayız. Çünkü bizim
aklımız, bunların nasıllığma ermez. Allah nasıldır, nasıl bilir, nasıl görüp
işitir, bunları anlayamayız. «Yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir».
Bizim anlayamadığımız daha pek çok şey vardır. Akim erdiği var,
ermediği var. Bir ölçü ile her şey ölçülemez. Bir terazi her şeyi tartmaz.
Bakkal terazisiyle altın tartılmaz; arşın ile su satılmaz. Biz sadece Allah'
ın varlığına, birliğine, her şeyi bilip gördüğüne, her şeye gücü yettiğine
iman ederiz. Fakat Allah nasıldır? Şöyle midir, böyle midir? Nasıl görür,
nasıl işitir, nasıl bilir, nasıl yaratır diye, uzun üzün düşünmeye gitmek
bizim işimiz değildir. Allah bize bu kadarını emretmiş, Peygamberimiz
böyle tarif etmiş ve «Bundan ötesini düşünmeyin; ne kadar düşünseniz
onu anlamaya gücünüz yetmez» demiştir. O halde bizim görevimiz, bizi
yaratan, bizi besleyen, büyüten ve her yaptığımızı gören ve bilen Allah
Ta'âlâyı, lâyık olduğu ve Peygamberimizin anlattığı gibi bilmek, O'na
öylece iman etmek, ona göre ibadette bulunmak ve dediklerini yapmak
tır.
OKUMA PARÇASI:
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Allah, (O Allah'tır ki,) O'ndan başka tanrı yoktur; daima diri
ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. O'nu ne bir uyuklama ve ne de I
bir uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun
izni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? Onların ön ve arka
larında olanları bilir. O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü gökleri ve yeri
kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez* O yücedir, büyüktür.
Bakara sûresi, 225
Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizli konuşsa, dördüncüleri mutlaka O'dur. Beş kişi
gizli konuşsa, altıncıları mutlaka O'dur. Bundan az, bundan çok da
olsalar, nerede bulunsalar, O, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra
Kıyamet Günü, onlar yaptıklarını haber verecektir. Çünkü Allah,
her şeyi hakkiyle bilendir.
Mücadele sûresi, 7
33

f:3

5.

DERS

ALLAH SEVGİSİ, ALLAH KORKUSU
1. ALLAH'TAN KORKMAYANLARDAN KORKULUR
Atalarımız «kork Allah'tan korkmayandan» demişlerdir. Bunun
bir de «Allah'tan korkandan korkma» şekli vardır. Atalarımızdan kalma
öyle sözler vardır ki, bunların her biri paha biçilmez birer incidir. Biraz
düşünürsek, bunun böyle olduğunu hemen anlarız. Gerçekten, kalbinde
Allah duygusu, Allah sevgisi, Allah saygısı, ve Allah korkusu olmayan
ların elinden her fenalık gelebilir. Bunu Peygamberimizin şu hadîsi pek
güzel açıklamaktadır:
«Kalb, Allah'tan korktukça, Allah'a karşı saygı duydukça, el, ayak,
göz, kulak fenalık yapmaz; insanlar arasında kötülük olmaz. Ümmetim
arasında günahlar ve kötü işler çoğalmağa başlarsa, Allah onları büyük
musibetlerle cezalandırır: Onlara bir kavmi, veya yabancı bir milleti
musallat eder ve o kavim onlara yapmadık hakaret bırakmaz.»
Peygamberimizin bu büyük sözlerinden anlıyoruz ki, insanların
kalbinden Allah korkusu çıkınca, el, ayak, göz, kulak, her türlü fenalığı
kolayca işler ve böylece insanlar arasında, her türlü fenalık yüz gösterir.
Fenalık çoğaldıkça felâketler de başlar. Acaba bu neden böyle olur?
İçinde Allah duygusu, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan insan
larda, vazife aşkı da bulunmayacağından, onlar yalnız kendileri için ya
şarlar. Kendi nefislerinden ve kendi zevklerinden başka bir şey düşüne
mezler. Böyleleri, Allah'ın emri nedir, Peygamberin buyruğu nicedir, hak,
hukuk, yalan, doğru, helâl, haram nasıl şeydir; din duygusu, yurt ve
millet sevgisi ne demektir; bunların hiç birisini hatırlarına bile getir
mezler. Daha doğrusu, bunların gerçekliğine inanmazlar. Onlar daima,
yalnız kendi zevklerini, kendi menfaatlannı elde etmeyi düşünürler.
Keyifleri ve zevkleri yerinde olsun da, isterse dünyalar yerinden oyna
sın; umurlarında bile değildir. Böylelerine göre haram ve helâl yoktur.
Gelsin de nereden ve ne şekilde gelirse gelsin. Menfaat; başka bir şey
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gerekmez. Pek tabiidir ki, böyle ha!k, hukuk, helâl ve haram tanımayan
ların ne memurundan, ne tüccarından, ne fakirinden, ne zengininden,
ne âliminden, ne câhilinden, hiç birisinden hayır umulmaz. Böyle adamlar
hangi işin başına geçseler, sonu iyi gelmez.
Atalarımızın, Allah'tan korkmayandan korkmalı, demeleri, işte
bunun içindir. Yüreğinde Allah sevgisi olmayan insanlar, azdıkça azar,
rahat durmazlar. Bunların elinden her fenalık gelir. İnsanlara da, mem
lekete de hainlik ederler. Allah da ceza olarak bunları felâketten felâkete
sürükler durur. Kötü davranışlarının cezasını görürler. Fakat yalnız ken
dileri görse iyi ama, (başkalarını da felâkete sürüklerler.
2. HER İYİLİĞİN BAŞI ALLAH KORKUSUDUR
Yüreklerden Allah sevgisinin ve Allah korkusunun çıkması, dün
yada nasıl çeşitli felâketlere sebep oluyorsa, her iyiliğin başı da Allah
sevgisi ve Allah korkusudur. İnsanı daima doğru yola götüren, kötü işleri
işlemekten alıkoyan, hep yüreklere yerleşecek olan Allah sevgisi ve Allah
korkusudur. Allah'ı seven, O'na karşı saygılı olur; O'nun gösterdiği yol
dan gider. Hoşlanmıyacağı bir işi yapmaktan çekinir. Allah'tan korkan
insanlar, bir gün gelip de Allah'ın huzuruna çıkacaklarına, O'nun mah
kemesinde hesap vereceklerine iman etmiş olduklarından, dünyadaki
işlerini ona göre tutarlar. Ne kimsenin kıl kadar hakkını kendilerine
geçirirler, ne de kendi haklarım başkalarına çiğnetirler. Görevlerinde
kusur etmezler. Böyle olan adamlar, günü gününe, saati saatına görevleri
başında bulunurlar. Hangi işi üzerlerine alırlarsa, en iyi bir şekilde onu
bitirmeğe çalışırlar. Yüreklerdeki Allah sevgisi ve Allah korkusu, insan
da vazife aşkını, yurt ve millet sevgisini doğurur. Fertlerinin kalbinde
Allah sevgisi ve Allah korkusu olan bir millet, hiç bir zaman Allah'ın em
rinden dışarı çıkmayacağı için, sözleri, özleri, işleri daima doğru olur.
Onlar yalan, hile, hainlik bilmezler. Böyleleri üzerlerine aldıkları işleri
aşk ile yaparlar. Bundan dolayıdır ki, bu gibi kimselerden ne başkaları,
ne de memleket zarar görür. Böyle kimselerin elinden, iyilik ve doğru
luktan başka bir şey gelmez. Çünkü onların içlerine yerleşmiş olan Allah
korkusu, kendilerinden hiç ayrılmayan bir polis, bir gözcü gibidir.
O halde, Allah sevgisini, ve Allah korkusunu kalbimizin en derin
köşesinde saiklamalıyız. Allah'ı her şeyden üstün sevmeli ve O'ndan kork
malıyız. Mü'minlere yakışan da budur.
':.'/.':','
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OKUMA PARÇASI:

«Muhakkak ki Allah, kendi yolunda, her parçası kurşun
la kenetlenmiş yekpare bir bina gibi saf bağlayarak savaşan
ları sever».
Saf sûresi, 4
«Allah'tan korkanlar yok mu, onlara şeytanî bir vesvese
dokunduğu, fikirlerinden bir kötülük geçtiği zaman, hemen
Allah'ı hatırlayıp gözlerini açarlar ve doğruyu görürler».
A'raf sûresi, 200
«Bir insan kendisini Allah'a sevdirirse, Allah da onu bü
tün mahlûkatına sevdirir. Allah bir kulu sevmezse, herkesin
gönlünde ona karşı bir nefret uyandırır».
Hadîs
«Üç şey insanı kurtarır: 1) Gizli ve açık her yerde
Allah'tan korkmak; 2) Zenginlikte olsun fakirlikte olsun cim
rilikten ve müsriflikten sakınmak; 3) Öfkeli iken de öf keşiz
iken de adaletten ayrılmamak».
Hadîs

6.

DERS

MELEKLERE ÎMAN
1. MELEK NASIL BÎR VARLIKTIR?
İslâm dininde imanın şartlarından ikincisi, meleklere inanmaktır.
Melek, Allah Ta'âlânm yarattığı bir varlıktır. Fakat onlar, insanlar ve
hayvanlar gibi değillerdir. Onların yemeleri, içmeleri, erkekliği dişiliği
yoktur. Onlar durmadan Allah'a ibadet ederler ve Allah'ın her dediğini
yaparlar.
Melekler, Allah nerede isterse orada bulunurlar: Yerde, gökte,
çevremizde ve her yerde... Bununla beraber biz onları görmeyiz; çünkü
her şeyin kendine göre bir yaratılışı vardır. Melekler de nurdan ve ruh
tan ibarettir ve bizim gözümüz onları görmeğe elverişli değildir. Bu
sebeple biz melekleri göremeyiz.
Bazı kimseler «görülmeyen şeye inanılır mı?» diye sorarlar. Elbette
inanılır. Çünkü her şeyden önce Kur'ânı Kerîm Allah'ın melekleri oldu
ğunu haber vermiştir. Kur'ân ne söylerse haktır, doğrudur. Önce bu
yönden meleğin varlığına inanıyoruz. Diğer taraftan, Peygamberler de
melekleri görmüşler ve bize bunu bildirmişlerdir. Peygamberler ise hiç
yalan söylemezler. Hem gözlerimizle görmediğimiz yalnız (melekler de
ğildir. Ruhumuzu da bu gözlerimizle göremiyoruz; fakat göremiyoruz
diye ruhun varlığına da inanmayacak mıyız? îşte melek de böyledir.
Gözle görülmez amma peygamberler bildirdikleri için biz de onun var
lığına inanırız. Onlar bizim bildiğimiz ve gördüğümüz şeylere benzeme
yen varlıklardır. Allah'ın emirlerini, kitaplarını peygamberlere getiren
de onlardır.
Allah, canlı ve cansız pek çoy şey yaratmıştır. Bunlardan biri olan
melek, Allah'ın eşsiz kudretini gösterir. Melekler Allah'ın en sevgili ve
en itaatli kullandır. Onlar hiç bir zaman günah işlemezler. Allah'ın
emirlerine karşı gelmezler. Her yerde bulunurlar. Bizlere daima hayıı
ve iyilik ilham ederler; bizi hayra yöneltirler. Biz ne yaparsak onları da
kaydederler. Nurdan yaratılmış öyle kudret sabidirler ki, istedikleri
şekle girebilirler. Yaratılışları bizim yaratılışımıza hiç benzemez. Onun
îçin biz onları göremeyiz. Gözün göreceği şeyler vardır, bir de göreme
yeceği şeyler vardır. Bizim göremediğimiz yalnız melek de değildir. Daha
pek çok şeyler vardır ki onlardan hiç birini göremeyiz. Hattâ perde arka
sındaki bir cisoni bile göremiyoruz. Havayı, rüzgârı göremiyoruz. Bunun
gibi daha pek çok cisim vardır ki, onların varlıklarım, ancak çok ince
âletlerle, veya eserleriyle anlayabiliyoruz. Uzağa gitmeğe gerek yok. Bize
en yakın olan ruhumuz ve aklımızdır. Fakat insan kendi ruhunu göre37

mez. Ne olduğunu bilemez. Ancak hareketlerimizle onun var olduğunu
anlarız. Görmüyoruz diye bunları inkâr mı edeceğiz? Bizde ruh ve akıl
denilen bir şey yoktur mu diyeceğiz? Her hangi bir şeyi göremediğimiz
zaman onun olmadığını söylemek, hiç bir zaman doğru olmaz.
Bunun bir örneği de medeniyetin ruhu olan elektiriktir. Bugün bir
çok işimizi gören telgrafı, telefonu, radyoyu ve çeşit çeşit makineleri işle
ten, binlerce kilometrelik yerden bir anda sesler getiren, haberler ulaştı
ran şey işte bu elektirik kuvvetidir. Biz bu kuvveti gözlerimizle göremiyo
ruz ; nasıl bir şey olduğunu anlıyamıyoruz. Fakat göremiyoruz diye onu
inkâr etmiyoruz; böyle şey olsaydı, elbette onu görürdük demiyoruz.
Belki şöyle bir şey düşünebilirsiniz: «Elektiriği pekâlâ görüyoruz.
Şehirlerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, odalarımızı aydınlatan elektrik
değil mi? Onu biz gözlerimizle görmüyor muyuz?» Eğer bu şekilde düşü
nürseniz, biliniz ki, bu düşünce yanlıştır. Çünlkü gördüğünüz o şeyler,
elektriğin kendisi değil, onun çıkardığı ışıktır. Onun sıcaklığı, parlaklı
ğı, hızı ve kuvvetidir. Gaz lâmbası yaktığımız zaman, ışığı veren gazı gö
rüyoruz; fakat elektrik ışığını veren kuvveti, yâni elektriğin asıl kendi
sini, göremiyoruz; nasıl bir şey olduğunu bilemiyoruz. İşte ruh da böy
ledir ; melek de böyledir. Görünmeyen şeylerden bazıları vardır, ki, ruh
ve elektrik gibi, onların görünürdeki eserlerinden, nasıl bir şey olduk
larını değilse bile varlıklarını anlayabiliyoruz. Görünmeyen diğer bazı
şeyleri ise, sadece Allah'ın bildirmesiyle bilebiliyoruz. İşte melekler böy
ledir.
\
Allah Kur'ân-ı Kerîm'de haber vermiş, peygamberler de anlatmışlar
dır ki, Allah'ın melek denilen bir takım yarattıkları vardır. Peygamberler
onları görmüşler ve bize haber vermişlerdir. Peygamberler asla yalan söy
lemezler. Onlar ne söylemişlerse doğrudur. Biz Kur'an'a ve peygamberlere
îman ettiğimiz için onların haber verdikleri gibi, meleklere de iman eder,
inanırız.
2. MELEKLERİN SIFATLARI
Meleklerde erkeklik, dişilik, yemek ve içmek gibi hayvani şeyler
yoktur. Görevleri ne ise, yalnız onu yaparlar. Olmaz gibi sandığımız en
büyük işleri başarmak onlara mahsustur. Bazıları peygamberlerle gö
rüşmüşler, Allah'ın kelâm (söz) mı peygamberlerin işitmelerinde aracı
olmuşlardır. Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmışlardır. Bazı
ları ruhlarla uğraşırlar, eceli gelmiş olan insanların canlarını alırlar.
Bazıları insanların etrafında dolaşırlar, onları hayra, iyiliğe yöneltir
ler. Böylece Allah, her birini, dünyada bir işe koşmuş, bir sebep kılmış
tır. Her şeyin oluşu bir meleğe, bir kuvvete dayanır.
Allah, bunların hiç birine muhtaç değilken, kudretini ve kuvvetini
böyle göstermiştir. O böyle istemiş, böyle yapmıştır; O'nun hikmetinden

sorulmaz. Meleklerin arasında mertebesi en yüksek olanlar, Cdbrâil ,Azrâil, Mikâil, İsrafil' dir. İşte biz müslümanlar, meleklere böyle inanırız.
Yaratan Allah, yarattıklarının her birini bir türlü yaratmıştır. Kimi uçar,
kimi kaçar, kimi yerde yürür, kimi sürünür, kimi görünür, kimi de gö
rünmez. Bir insan, Allah'ın sonsuz kudretine iman ettikten sonra, O' nun,
bir anda dünyalar dolaşacak, kendisinden peygamberlerine haberler gö
türebilecek kuvvetler yaratabileceğine de seksiz şüphesiz inanır. Bunda
inanmayacak bir şey yoktur.
Yalmz, şuna çok dikkat etmeliyiz k i : Meleklerin gelmeleri, git
meleri, inmeleri çıkmaları, bir anda yerleri gökleri dolaşmaları, bizim
bildiğimiz şekilde adım atmak, yahut kanat açmakla değildir. Akla böy
le bir şey gelmemelidir. Her şeyin gidip gelmesi, uçup kaçması kendisine
göre olur. Meleklerin kanatlan var, denildiği zaman, çok defa, tüyden,
deriden, etten, sinirden ve kemikten yapılmış bir kanat düşünülür. Oysa
kuşun da kanadı vardır; kapının da... Fakat birinin kanadı etten ve
kemiktendir; diğerinin kanadı ise, ağaçtan, tahtadan veya demirdendir.
Bu sebeple, meleklerin kanatlan da, bizim aklımıza geldiği gibi değil,
kendisine göredir. Meleklerin nasıl varlıklar olduğunu bilemiyoruz ki,
kanatlannı anlamış olalım. Onlar, nurdan ve ruhtan yapılmış bir var
lıktır. İşte bunun içindir ki, hristiyanlarm kiliselerinde, melek diye yap
tıkları kuş kanatlı resimlere biz güleriz, onların melekleri temsil ettikle
rine inanmayız. Melekler için yapılan bu kanatlı resimler, tam anlamıyle
bir masal, bir hurafedir.
Melekleri, bizim yaratılışımızda sananlar da, Azrail'i, hiç durmadan
evden eve koşan bir umacı gibi düşünürler ve sonra da «acaba Azrail, bir
saniyede, bir dakikada milyonlarca insanın canını nasıl alıyor? Bunlara
nasıl yetişiyor?» diye sorar dururlar. Bu gibi kimselere şöyle demek
gerekir: «Sen ruhun ne olduğunu, meleğin nasıl bir varlık olduğunu
görüp anladın mı? Ruh kafeste bir kuş, Azrail de bizim gibi, bize benzer
bir valık değildir ki, ruhları almak içiıi oradan oraya koşturup dursun.
Bir anda, dünyanın her köşesinde bulunan binlerce insanın eceli geldiği
zaman ruhlarını Azrail alıyor, denildiğinde, bundan şunu anlamalıdır:
Ruh da Azrail de bizim bildiğimiz ve gördüğümüz şeylerden değildir.
Meleğin nasıl bir şey olduğunu, ruhu nasıl aldığını ancak Allah bilir.
Bunun hepsi Allah'ın emriyle olur. Allah isteyince Azrail, bir saniyede
yüzbinlerce, hattâ milyonlarca insanın camnı alır. Bunu yapmak Allah
için güç müdür?»
Bize düşen, meleklerin varlığına ve Allah'ın en itaatli kullan oldu
ğuna inanmaktır. Bizi olgunluğa, hayır ve saadete, hak ve fazilete götü
ren, yolumuzu aydınlatan ve Allah'a yaklaştıran bütün sağcı kuvvetler
melektir ve bizim de hep o yolu tutmamız gerekir. Bizi Allah yolundan,
hak ve fazilet yolundan alıkoyan, kötülüğe ve haksızlığa çeken ne kadar
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solcu kuvvet varsa, onlar da şeytandır, İblis'tir. Bu yoldan kaçınmak
gerekir. Bunun için, daima sağlam bilgi edinmek, ahlâklı ve faziletli
olmak, Peygamberimizin gösterdiği yoldan ayrılmamak lâzımdır.
3. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
a. Eski milletler, güneşte, ayda, yıldızlarda oturan ve insanlar gibi
yiyip içen, ara sıra yere inen, halk arasında gezinen, insanlardan beğendikleriyle evlenen ilâhlar, periler bulunduğuna inamr ve onlara tapmırlardı. Müslümanlıkta böyle bir inanç yoktur. Bizim dinimize göre, bu
şekilde insan kılığına girmiş, yiyip içen, gezip oturan periler ve ruhanî
kuvvetler bulunmaz. Biz böyle şeylere inanmayız. Dinimizin bize verdiği
inanca göre, her varlık, her olay, büyüyen ve ölen her şey, bir melekle,
bir kuvvetle, bir sebep ve bir programladır. İçimizde doğan merhamet,
şefkat, insaf, adalet ve hakseverlik gibi yüksek duyguların hepsi bu iyi
kuvvetlerdendir. Bizden ayrılmayan, bizim yaptıklarımızı kaydeden me
leklere, bu nurdan yaratılmış varlıklara Kiramen Kâtibin melekleri denir.
b. Bir şeye inanmak, itikad etmek, onu kendisinde yaşamak ve
yaşatmak demektir. Biz Allah'ın meleklerine inanmak ve itikad etmekle
şunları anlamış oluruz:
ı) Varlık âlemi, yalnız bu gördüklerimizden ibaret değildir. Dün
yada bugüne kadar görüp anlayamadığımız daha pek çok kuvvetler var
dır. Bunları bulup çıkarmak ve onlardan faydalanmak için, kafamızı
asılsız hurafelerden, kalbimizi kötü huylardan temizleyip ilim ve güzel
davranışlarla bezememiz gerekir. Allah'ın yarattığı bu gizli kuvvetler,
ancak böylelikle bulunur ve sezilebilir.
u) Dünyada iyi ve kötü, hayır ve şer, her ne yaparsak yapalım,
onlar asla kayboknamakta ve hepsi, varlığımızdan ayrılmayan melekler
tarafından kaydedilmektedir. Yapmış olduğumuz en küçük bir iyilik,
yahut bir kötülük, günün birinde, eksiksiz olarak karşımıza çıkacak ve
ondan dolayı ya mükâfat, ya da ceza göreceğiz. Buna, böylece inanmış
olan bir insan, acaba dünyada küçük de olsa bir kötülük yapabilir mi,
yahut haksızlık eder mi?
m) Dünyada iyilik ve faziletin en yüksek timsali melektir. Kötü
lüğün, çirkinliğin ve fenalığın örneği de şeytandır. İnsanın, yaratılışı iti
bariyle, melekler mertebesine yükselmesi ve hattâ onlardan da yüksek
lere çıkması mümkün olduğu gibi, şeytan derekesine yuvarlanması ve
îblis'e kılavuzluk edecek hale düşmesi de mümkündür. İnsanın melek
mertebesine yükselmesi, bilgi ile, Allah'a ibadetle, güzel ahlâk iledir. Biz,
hayır ve şer kuvvetlerine böylece inandığımız için, daima iyi, faziletli,
ve haksever olmak ister, her insanın da böyle olması için çalışmayı mu
kaddes bir görev biliriz.
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DERS

KİTAPLARA ÎMAN
1. KİTAP NE DEMEKTİR?
Müslümanlığın üçüncü temeli. Allah'ın
Biz müslümanlar buna şöyle iman ederiz:

kitaplarına

inanmaktır.

«Allah'ın kelâm, yâni söylemek sıfatı vardır. Allah, peygamberler
vasıtasıyle kullarına kitap göndermiş, bu kitaplarda din ve diyanetin,
hak ve hukukun ne demek olduğunu bildirmiş; hayır ve şerri, iyiyi ve
kötüyü, doğruyu ve eğriyi bunlarla öğretmiştir. Bu kitapların bazısı bü
yük, bazısı da küçüktür. Büyük kitaplar dörttür: Tevrat, Zebur, İncil,
Kur'ân. Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti
İsa'ya, Kur'ânı Kerim de bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed
(s. a. s.) e gelmiştir».
Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş olan kitapların hepsi
haktır, hepsi doğrudur. Buna böylece iman ederiz. Fakat Kur'ân'dan
başkasına, sonradan, kul sözü karışmış olduğu için onlar bozulmuştur.
Bu sebepledir ki, Kur'ân geldikten sonra onların hükmü kalmamıştır.
Bir başka deyişle Kur'ân onların hükümlerini kaldırmıştır. Kur'ânm
hükmü kıyamete kadar sürecektir.
Kur'ânı Kerîm, Peygamberimize Allah'tan nasıl gelmiş ise, Peygam
berimiz de onu insanlara öylece söylemiştir. Daha Peygamberimizin sağ
lığında bir çok kimse onu ezberlemiş ve kitap halinde yazmıştır. Bugüne
kadar da sayısı belirsiz binlerce hafız tarafından ezber edilegehnektedir.
Bu sebeple hiç kimse, Kur'ân'm bir harfini bile değiştirememiştir. Kıya
mete kadar da değişmiyecektir. Onun değişmiyeceği, Allah tarafından
Kur'ânı Kerîmde de haber verilmiştir. Bundan dolayı biz, kitap olarak
yalnız Allah kelâmı olan Kur'ân'ı tanır ve onunla amel ederiz. Kur'ân var
ken başkasına lüzum yoktur.
Daha önce de söylediğimiz gibi, Allah, kullarının dünya ve âhırette
saadet ve selâmete erişmeleri için ne gerekiyorsa, onların hepsini, yine
kendi içlerinden seçmiş olduğu peygamberler vasıtasıyle kullarına bil
dirmiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları emirleri ve Allah'ın kendi
lerine bildirmiş olduğu şeyleri insanlara ulaştırmışlardır. İşte Allah'ın
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kitapları, Allah tarafından melek vasıtasıyle peygamberlere söylenilen
ve peygamberlerin insanlara ulaştırdıkları emirler, nehiy (yasak) 1er,
hükümler, kanunlar ve talimlerdir. Bunların hepsi biraraya toplanmış
ve bir kitap olmuştur. Allah kelâmı, Allah kitabı dediğimiz işte budur.
2. KİTAPLARIN SIFATLARI
Allah Ta'âlâ, bazı peygamberlere yeni yeni ©mirler göndermiş, kitap
ve şeriat indirmiş, bazılarına da yeni bir kitap, yeni bir din ve şeriat
indirmeyip, evvelki peygambere gönderdiği din ve şeriata uyulmasını
emretmiştir.
Allah'ın peygamberlere gönderdiği kitapların bazısı küçük, bazısı
da büyüktür. Çünkü Allah, her ümmete veya her kavme ne kadar lazım
sa o kadar göndermiş, herkesin ihtiyacını gözetmiştir.
Bazı peygamberlere on sahîfelik, bazısına otuz, bazısma da elli sahîfelik kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar onlara yetecek kadardır. Diğer
bazı peygamberlere ise, daha büyük kitaplar indirmiştir. Bu kitaplar,
yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, o dinin çeşitli emir ve nehiyleri, esasları,
hüküm ve kanunlarıyle doludur.
Son Peygamber Hazreti Muhammed (s. a. s.) dîr. Ondan sonra
peygamber gelmiyeceğini, Allah, Kur'ân-ı Kerîm'de haber vermiştir. Bu
sebeple kitapların da sonuncusu, Peygamberimize gönderilen Kur'ân'dır.
Her müslüman, Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş olan kitap
ların hak ve doğru olduğuna, insanları vahşetten, karanlıktan, bilgisiz
likten bu kitapların kurtarıp çıkardığına iman eder.
Kur'ân'dan başka kitaplar, belli bir kavme, belli bir zamana mahsus
idi. Bu kitapların zamanı geçince hükümleri de ortadan kalktı. Daha doğ
rusu bu kitapların hükümlerini Kur'ân ortadan kaldırdı. Çünkü Kur'ân,
diğer kitaplar gibi, belirli bir kavme, belirli bir zaman için değil, en son
kitap olarak, bütün insanlara, hükmü kıyamete kadar sürmek üzere
gönderilmiştir. Bu sebeple, Kur'ân varken diğer kitaplara uymak ve on
lara göre amel etmek caiz değildir. Diğer kitaplarla insan doğru yolu
bulamaz. Doğru yol, selâmet yolu, Kur'ân yoludur. Zaten Peygamberlere
gönderilen kitaplar içinde Kur'ân'dan sağlamı yoktur. Diğerleri, sonra
dan insanlar tarafından değiştirilmiş, içlerine kul sözü karıştırılmıştır.
Bugün elde bulunan Tevrat, Hazreti Musa'ya gönderilen kitabın aynı
değildir. Çünkü bu kitabın bir çok yeri, Hazreti Musa'nın ölümünden
asırlarca sonra başkaları tarafından yazılmış ve içine kul sözü karıştırıl
mıştır. Bu sebepten bugün elde bulunan Tevrat'a Allah kelâmı diyeme
yiz. Hristiyanlarm kitabı olan İncil de böyledir. Bugün ellerinde bulu42

nan dört çeşit İncil, Hazreti İsa'dan üç asır sonra kabul edilmiş, birbi
rini tutmayan şeylerdir. Bu dört İncil'den hiç biri, bir diğerine benze
mez. Halbuki Kur'ân böyle değildir. Dünyanın bir ucundaki Kur'ân ne
ise, öbür ucundaki Kur'ân da odur. Bugüne kadar onun bir harfi bile
değişmediği gibi, kıyamete kadar değişmeyeceğini de Allah kendisi haber
vermiştir.
Öyle ise, Allah tarafından Peygamberlere indirilen kitapların hep
sinin hak olduğunu kabul ederiz; ancak bugün Kur'ân'dan başka elde
bulunan diğer kitapların sonradan bozulmuş olduğuna ve Kur'ân gel
dikten sonra diğerlerinin hükümlerinin kalmadığına inanırız. İşte
Allah'ın kitaplarına iman, bu demektir. Her müslümanm böyle iman
etmesi gerekir.
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KUR'ÂNI KERÎM
1. KUR'ÂN NASIL BÎR KİTAPTIR?
Kur'ân, Allah tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed
(ıs. a. s.) e indirilmiş olan bir kitaptır. Meleklerin büyüklerinden olan
Cebrail, Allah'ın emirlerini, nehiylerini, hükümlerini, kanunlarını, kısa
cası kelâmım Peygamberimize getirmiştir. İşte, Peygamberimizin Cebrail
vasıtasıyle Allah'tan almış olduğu bu sözlerin hepsine birden Kur'ân
denir.
Kur'ân, Peygamberimize toptan gönderilmemiştir. Âyet âyet, sûre
sûre gelmiştir. Bir başka ifade ile Allah Ta'âiâ, Peygamberimize bazan
bir âyet, bazan bir kaç âyet birden, bazan da bir sûre göndermiş ve böy
lece Kur'ân'm tamamı 23 senede gönderilmiştir.
Peygamberimiz, Allah'tan kendisine gelen bir âyet veya sûreyi ya
nında bulunanlara okur, onlar da hemen bu âyet veya sûreyi hem ezber
ler, hem de yazarlardı. Ayrıca âyetleri yazmak için bazı kâtipler de gö
revlendirilmişti. Bunlar, Peygamberimizin sağlığında ve yine Peygambe
rimizin emirleriyle Kur'ân'm tamamım yazmışlardır.
Kur'ân-ı Kerîm, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, meleklerin büyük
lerinden olan Cebrail vasıtasıyle gönderilmiştir. Cebrail insan değil bir
melektir. Allah'ın emriyle Peygamberimize gelir ve Allah'ın söyledikle
rini, bildirdiklerini ona tebliğ eder, onlar da Peygamberimizin kalbine
yazılır, ezberinde kalırdı. Allah'ın emir ve nehiylerinin peygamberlere bu
şekilde gelmesine vahiy denir. İhtiyaca göre bazan bir âyet, bazan da
bir sûre geldiği olurdu. Peygamberimiz de, Allah'tan kendisine ne gelmiş
ise, onun harfini bile unutmadan ve değiştirmeden, olduğu gibi, ashabına
okur, onlar da bu âyetleri hem ezberler, hem yazarlardı. Bunları yazmak
için ayrıca görevlendirilen kâtiplere de «Vahiy kâtipleri» denirdi. İşte
bu şekilde Kur'ân-ı Kerîm 23 yılda tamam oldu.
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2. KUR'ÂN-I KERÎMİN SIFATI
Hazreti Peygamberin sağlığında, gözünün önünde ve tarif ettiği ter
tip ve sıraya göre, sahabenin ve Vahiy kâtiplerinin parça parça yazdık
lan ve ezberledikleri Kur'ân sûreleri, Peygamberin ölümünden sonra
Halife Ebû Bekr'in emriyle biraraya toplanıp Mushaf haline getirilmiştir.
Halife Osman zamanında ise, bu Mushaf'ın nüshaları çoğaltılmış ve h >r
tarafa dağıtılmıştır. Kur'ân, Hazreti Peygamberden nasıl alınmışsa, yine
öylece bütün müslümanlara ulaştırılmıştır. Allah Kur'ân-ı Kerîm'e eşsiz
bir özellik vermiştir. Bu sayede kolayca ezberlenebilmektedir. Onu her
devirde binlerce insan ezberlediği için, bugüne kadar tek bir harfi bile
değişmemiştir. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Bugün bile onu bin
lerce hafız ezberden oikumaktdaır.
Dünyanın bir ucundaki Kur'ân-ı Kerîm ile diğer ucundaki Kur'ân-ı
Kerîm birdir. Aralarında eksiklik veya fazlalık farkı yoktur. Halbuki
başka peygamberlere gönderilmiş olan kitaplar böyle değildir. Onların
içine sonradan kul sözü karıştırılmış ve böylece bozulmuşlardır. Bu se
bepten Allah Kelâmı olarak yalnız Kur'ân'ı tanımak, o ne söylemişse onu
dinlemdk ve gösterdiği yoldan hiç ayrılmamak gerelkir. Şunu hiç bir za
man unutmamalıdır ki, Kur'ân'm yapın dediklerinde bizim için mutlaka
fayda, yapmayın dediklerinde de mutlaka zarar vardır.
Müslümanlar, Kur'ân-ı Kerîm'e karşı saygısızlık göstermezler; onu
daima yüksök yerlerde tutar, ellerine abdestle alırlar. Kur'ân okunurken
onu dinlemek üzerimize borçtur. Peygamberimiz abdestsiz ve cünüp ha
linde Kur'ân'ı ellerine almazlardı. Bize de bu şekilde emretmişlerdir. Biz
de onu elimize abdestle alır ve saygı ile okuruz. Abdestsiz iken elimize al
mayız; fakat ezbere okuyabiliriz. Cünüplük halinde iken elimize alma
yız ve okumayız.
Kur'ân, insanlara Allah'ı öğretir; dünyayı âhıreti tanıtır; refah ve
saadet yollarını gösterir. Hak nedir, vazife nedir, bunların hepsini gü
zelce bildirir. Adaletin iyi, zulmün kötü, çalışmanın faydalı, tenbelliğin
zararlı olduğunu öğretir. Birbirimize yardım etmeyi, büyüklerimizi ta
nımayı, küçüklerimize merhamet etmeyi, yurdumuzu, milletimizi ve hü
kümetimizi canımız gibi sevmeyi, düşmana karşı arslan gibi cesur olma
yı ister. Askerliğin de en büyük ve en şerefli bir görev olduğunu açık
açık anlatır.BizKur'ân'm gösterdiği yoldan gider, dediklerini tutarsak,
dünyanın en büyük ve sözü en geçerli insanları oluruz. Kur'ân'ı çok seve
lim; söylediklerine iyi kulak verelim ve onun gösterdiği yoldan gitmeğe
çalışalım.
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OKUMA PARÇASI :
«Hem Allah'a hem Peygamberine itaat edin; birbirinizle çekiş
meyin; yoksa korkuya kapılırsınız, devletiniz gider. Sabredin; çün
kü Allah sabredenlerle beraberdir.»
Enfâl sûresi, 46
«Ey müminler! Sabredin. Direnip düşmanlarınıza
tün gelin; nöbet tutun ki başarıya eresiniz».

karşı üs

Âl-i Imrân sûresi, 200
«Düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve harp
için yetiştirilmiş atlar hazırlayın. Bunlarla hem Allah düşmanlarını,
hem kendi düşmanlarınızı, hem de sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın
bildiği gizli düşmanları korkutursunuz* Allah yolunda ne harcarsa
nız, karşılığı size ödenir; hiç haksızlığa uğratılmazsınız»*
Enfâl Sûresi, 60

9.

DERS

PEYGAMBERLERE ÎMAN
i. KİMLERE PEYGAMBER DENİR?
Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kullarına bildiren büyük insanlara
Peygamber denir. Peygamberler, Allah ile kullan arasında birer elçi sa
yılırlar.
Peygamberler de bizim gibi birer insan olmakla beraber, her insan
çalışmakla veya dilemekle peygamber olamaz. Çünkü peygamberlik bir
Allah vergisidir ve peygamber Allah'ın bir elçisidir. Bu işe kimlerin lâyık
olduğunu, ancak, her şeyi yaratan, her şeyi bilen ve gören Allah bilir. Bu
sebeple peygamberlik mevkiini, zamanında, lâyık gördüğü kimselere ver
miş, onlar vasıtasıyle emirlerini, yasaklanın ve dileklerini kullanna bil
dirmiştir. Bunun içindir ki peygamberlik, çalışmakla, özenmekle veya
istemekle elde edilecek bir mertebe değildir.
Peygamberler de bizim gibi birer insandır; şu kadar ki, onlar
Allah'ın en sevgili kullan olup, Allah'tan açık emirler alırlar. Asla yalan
söylemezler; hainlik yapmazlar. Hiç bir zaman günah işlemezler. Onla
rın söylemiş olduklan her şey doğrudur; hepsi Allah'tandır.
îlk Peygamber, ilik insan olan Hazreti Âdem'dir. Son peygamber ise,
Hazreti Muhammed (s. a. s.) dir, Allah Ta'âlâ Hazreti Muhammed (s. a.
s.) i son peygamber olarak göndermiş ve ondan sonra bu kapıyı kapat
mıştır. Bundan sonra ne bir peygamber, ne de bir din artık gelmiyecektir.
îlk Peygamber Hazreti Âdem ile son peygamber Hazreti Muhammed
arasında pek çok peygamber gelmiştir. Bunların sayısmı Allah'tan başka
kimse bilmez. Biz buna böyle iman ederiz. Bununla beraber Kur'ân-ı Kerîtn'de bunlardan bazılarının isimleri zikredilmiştir. İsimleri geçen bu
peygamberler şunlardır:
Âdem, tdrîs, Nûh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub,
Yusuf, Eyyup, Şuayb, Musa, Harun, Dâvûd, Süleyman, Ilyas, Elyesa, Yû
nus. Zulkifli, Zekeriyye, Yahya, îsa, Muhammed (salât ve selâm üzerle
rine olsun) •
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2. PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
Allah Ta'âlâ, insanları yaratmış, onlara bir de akıl fikir vermiştir.
Fakat «size akıl fikir verdim; bununla her şeyi düşünün. Dünyaya
ne için geldiğinizi, orada ne yapacağınızı, sonra nereye gideceğinizi ken
diniz bulun» dememiş, insanlara bir de peygamberler göndermiştir. Ay
rıca, kitaplar indirmiş, bunlar vasıtasıyle iyiyi kötüyü, hayrı şerri, dün
yayı âhıreti, hakkı vazifeyi bildirmiş; iyilerle kötülerin hiç bir zaman bir
olamayacaklarını, iyilerin son yerinin cennet, kötülerinin cehennem ola
cağını, cennet ve cehennemin de düyada iken kazanılacağım söylemiş ve
insanları bu iki yolun arasında serbest bırakmıştır. Size iki yolu da gös
terdim; kendi arzunuzla bu iki yoldan birini seçebilirsiniz, demiştir. Dün
yada iken iyi yolu tutan cennete varır; kötü yolu tutan da cehennemi
boylar. İşte Allah, bunları bize peygamberleri vasıtasıyle bildirmiştir.
Allah'ın emirlerini, yasaklarını hep bu büyük peygamberler insanlara
tebliğ etmişlerdir.
Peygamberler, Allah'ın insanlara gönderdiği birer elçidir. Allah
Ta'âlâ emirlerini, kanunlarını yalnız peygamberlerine söylemiş, onlar da
Allah'tan aldıkları bu emirleri ve kanunları insanlara bildirmişlerdir.
Peygamberlik Allah vergisidir. Bir insan, çalışmakla, çabalamakla pey
gamber olamaz, Allah, o makama kimlerin lâyık olduğunu bilir ve o rüt
beyi kulları arasından seçtiği bu lâyık kimselere verir. Peygamberler,
Allah'ın yeryüzündeki memurlarıdır.
Peygamberlerin vazifesi, Allah'tan aldıklarını bildirerek insanlara
mevlâsını tanıtmak, doğru yolu göstermek, hayır ve şerri öğretmek, in
sanların saadet ve selâmetine çalışmaktır.
İnsanlar hiç bir şeyi bilmezler iken, her şeyi, her sanatı, her hüne
ri insanlara peygamberler öğretmiş, dünya ve âhırette rahat yaşamanın,
birbirleriyle hoş geçinmenin yollarını insanlara onlar göstermişlerdir.
Peygamberler de bizim gibi insandır. Onlar da yer, içer, yatar, kal
kar. Onlar da bizim gibi doğar ve ölürler. Fakat yukarıda da belirttiğimiz
gibi, peygamberler, Allah'ın en sevgili ve en yüksek ruhta yaratılmış
seçme kullarıdır. Günah işlemezler; kötülük bilmezler; asla yalan söyle
mezler. Ne söylemişlerse, hepsi Allah'tandır; hepsi doğrudur. Onların ol
du, dedikleri mutlaka olmuştur; olacak, dedikleri de mutlaka olacaktır.
Onların Allah'tan getirip söylediklerine inanmak, üzerimize farzdır.
Şunu da bilmemiz gerekir ki, peygamberlerin dereceleri bir değil
dir. Her birinin kendine göre Allah katında bir mertebesi vardır. Bunlar
dan bazılarının paygamberliği belirli bir yere, ve belirli bir kavmedir.
Bazıları da bir kâç yere gönderilmiştir. Hepsi de kısa zamanlar içinde
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gelip gitmişlerdir. Fakat Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s. a. s.),
diğerleri gibi bir iki yere değil, bütün dünyaya, bütün insanlara gönde
rilmiştir. Gelişi, diğerleri gibi, kısa zaman için de değildir. Getirdiği di
nin hükmü kıyamete kadar kalacaktır. O, bütün dünyaya rahmet oiarak
gönderilmiştir. Bunun için bütün dünya, onun Allah katından getirdiği
Kur'ân'dan faydalanmıştır. Halen de faydalanıyor ve faydalanacaktır.
İlk peygamber Hazreti Âdem, son peygamber de Hazreti Muham
met'tir. Bu ikisinin arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir. Bun
ların sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Biz, yalnız Kur'ân-ı Kerîm'de
isimleri geçen peygamberleri belleyeceğiz ve her birine ayrı ayrı iman
edeceğiz.
Allah, Peygamberimizi son peygamber olarak göndermiştir. Ondan
sonra artık bir daha peygamber gelmeyecektir; gelmesine ihtiyaç da yok
tur. Allah her şeyi Kur'ân'da bildirmiş, Peygamberimiz de mübarek söz
leriyle Kur'ân'daki gerçekleri açıklamıştır. Din uluları ise, bunları bize
anlatarak anlaşılmadık hiç bir yer bırakmamışlardır.
İnsanlara düşen, Kur'ân'ın söylediklerini tutmak, gösterdiği yoldan
gitmek ve hiç şaşmamaktır. Bu yoldan gidenler, hem dünyada, hem âhırette selâmete ererler.
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10.

DERS

HAZRETÎ MUHAMMED (s. a. s.)
1. PEYGAMBERİMİZ KİMDİR?
Peygamberimizin adı Muhammed'tir. Babasının adı Abdullah, ana
sının adı da Âmine'dir.
Peygamberimiz bundan 1400 küsur sene evvel Mekke şehrinde dün
yaya gelmiştir. Kendisi dünyaya gelmezden iki ay önce babası, dünyaya
geldikten altı sene sonra da anası ölmüştür. Anasının ölmesi üzerine, se
kiz yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib'in himayesinde kalmış, o da ölün
ce Peygamberimize amcası Ebû Talib bakmıştır.
Peygamberimiz kırk yaşında iken, kendisine Allah'tan vahiy ve il
ham gelmiştir. Bu ilk vahiylerle Allah Ta'âlâ ona bütün mahlûkatın pey
gamberi olduğunu bildirmiştir. Yine bu ilk vahiylerle Kur'ân nazil olma
ğa başlamıştır.
Hazreti Peygamber Mekke'de on üç sene kalmış ve bu süre içinde
İslâm dinini Mekkelilere yaymağa çalışmıştır. Ancak bu sürenin ilk üç
senesinde Mekkelileri İslâm'a daveti gizli olmuş, üçüncü seneden sonra
Allah'tan aldığı bir emirle bu daveti açığa vurarak bütün insanları dine
davet etmeğe başlamıştır.
Ne var ki, Mekkeli müşriklerin Peygamberimize rahat vermemeleri
ve İslâm dinini serbestçe yaymasına engel olmaları dolayısıyle, Peygam
berimiz, 53 yaşında iken Mekke'den Medine'ye hicret etmiş ve ömrünün
geride kalan on senesini Medine'de geçirmiştir. Bu on sen boyunca müslümanlığı her tarafa yaymak için durmadan çalışmıştır. Bu maksatla yir
mi bir defa savaşa katılmış; küfrü, putperestliği, zulmü, haksızlığı, ceha
leti ve ahlâksızlığı ortadan kaldırmıştır.
Peygamberimiz, hicretin onuncu senesinde 63 yaşında iken ölmüş
tür.
Peygamberimizin kimliği hakkında özet olarak verediğimiz bu bilgi
den sonra, onun hayatı üzerinde daha geniş bir şekilde durabiliriz.
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2. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
Daha önce de belirttiğimiz gibi, İslâm dininin başlıca temellerinden
biri Allah'a, diğeri Hazreti Muhammed'in Peygamberliğine inanmaktır.
Dünyada Allah'ını, Peygamberini bilmeyenlere iyi bir insan denilmez. Her
insanın, Allah'ını, Peygamberini, dinini Kitabını bilmesi gerekir. Meselâ
bir müslümana, sen hangi dindensin; Peygamberin kimdir; nerede ve ne
zaman dünyaya gelmiştir; dünyada nasıl vakit geçirmiştir? diye sorulur
da bunlara kısa da olsa bir cevap veremezse, onun müslümanlığı nerede
kalır? İşte bunun içindir ki, Peygamberimiz hakkında biraz olsun bilgi
miz olması gerekir.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s. a. s.), 571 senesi Nisanına
rastlayan Rebiülevvel ayının 12 nci Pazartesi gecesi sabaha karşı tan yeri
ağarırken doğdu ve doğumu ile dünyayı nurlara boğdu. Babası Abdullah,
büyük babası Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in babası da Haşim'dir. Bun
lar Mekke'nin ileri gelenlerinden idi. Anasının adı Âmine, anasının babası
ise Medine'li Veheb'tir.
Peygamberimiz dünyaya gelmezden iki ay önce babası öldü. Mekkelilerin bir âdeti vardı: Yeni doğan çocuklarını havası güzel olan yerlerde
oturan bir süt anaya verirlerdi. Peygamberimiz doğduğu sıralarda da
Benû Sa'd kabilesinden bir çok süt anası Mekke'ye gelmişti. Bunlar arasmda Halime adında bir kadın vardı ve Haris adlı birinin karısı idi. Pey
gamberimizi bu kadına verdiler; o da O'nu alıp yurduna götürdü.
Peygamberimiz vardığı yere uğurlu geldi. Halime'nin evi bereket
lendi. Bu sebeple onu dört yaşına kadar yanlarından ayırmadılar. Dört
yaşından sonra kendi anasının yanma dönen Peygamberimiz, altı yaşında
iken anası Âmine'yi de kaybetti. Böylece hem babadan, hem de anadan
yetim kaldı. Bundan sonra dedesi Abdülmuttalib onu yanma aldı. Sekiz
yaşına geldiği sırada dedesi de öldü. Sonra amcası Ebû Tâlib'in evinde
onun himayesine girdi. Amcası ona bir baba şefkatiyle baktı; onu her teh
likeye karşı korudu.
Peygamberimiz on iki yaşında iken amcası Ebû Tâlib ile birlikte ti
caret için Şam tarafına gidip gelmeğe başladı. Böylece ticaret işlerini de
öğrenmiş oluyordu. Yirmi beş yaşlarında iken Kureyş'in ileri gelenlerin
den Hatice adında dul bir kadının ticaret işlerini üzerine aldı ve tekrar
Şam'a sefer yaptı. Bu seferlerde yanlarında bulunan diğer tüccar kafile
leri onda akıllara durgunluk veren pek çok haller görmüşlerdi. Aklı ba
şında herkes, onun doğruluğunu, güvenilir bir kimse olduğunu ve ahlâ
kının yüksekliğini söylüyordu. Zaten çocukluğundan beri her hali, her
hareketi, kendisinin bambaşka ve çok büyük bir yaradılışta olduğunu
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gösteriyordu. Çocukluğu ve gençliği hep doğruluk ve dürüstlük içinde
geçti. Ömründe bir defa da olsa yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış,
kimsenin kıl kadar hakkını üzerine geçirmemiş ve bu sebepten herkesin
kalbini kazanmıştı. Her sözü ve her hükmü çok yerinde ve manâlı olu
yordu. En zor işlerde bile kabilesi ona başvurur ve onun her dediğini ka<
bul ederdi. İşte Peygamberimizin bu hallerini gören ve herkesten duyan
Hatice, onunla evlenmek istedi. Peygamberimiz de, kocası ölmüş ve dul
kalmış olan bu kadını nikâh edip aldı.
Peygamberimizin Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak
üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Bunların adlan şöyledir: Kasım, Abdul
lah, Zeyneb, Rukıyye, Ümmü Gülsüm, Patıma, Bunlardan başka Mâriye'
den İbrahim isminde bir oğlu daha olmuştur. Ancak Fatıma dışında di
ğerleri Peygamberimizden önce, Fatıma ise, Peygamberimizden altı ay
sonra vefat etmişlerdir.
3. PEYGAMBERLİĞİN GELİŞİ
Hazreti Muhammed (s. a. s.) kırk yaşma girdiği zaman, Allah tara
fından peygamberlik geldi. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını, kısacası Al
lah'ın Kitabım insanlara bildirmekle görevlendirildi. Meleklerin büyük
lerinden olan Cebrail kendisine göründü ve Allah'ın emirlerini bildirdi:
«Sen, Allah'ın insanlar için görevlendirdiği bir elçisin. Yollarını sapıtmış
olanlara hak dini öğret; Allah'ın bir olduğunu söyle; emirlerini bildir; git
tikleri yolun fena olduğunu anlat» dedi. O sıralarda insanlar her yerde
Allah'ı unutmuşlar, daha önceki peygamberlerin gösterdikleri doğru yol
dan çıkmışlar; taşlardan ve ağaçlardan yaptıkları putlara tapıyorlardı.
Allah'tan böyle bir emir alan Peygamberimiz, insanları İslâm dinine davet
etmeğe başladı. Allah'ın birliğini ve kendisinin hak Peygamber olduğunu
ilân eti. Söylediklerinin doğruluğunu en evvel tasdik ve onları kabul
eden kimse, kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Ebû Bekir, çocuk
lardan da Ali idi. Peygamberimiz davetini önce gizli gizli yaptı. İbadet
lerini de gizli yapıyordu. Müslüman olanların sayısı Hazreti Ömer'le bir
likte kırkı bulunca, işi açığa vurdu. İnsanları açıktan açığa İslâm dinine
davet etmeğe başladı. Putlara tapmanın şirk ve sapıklık olduğunu söy
ledi. Halkın bir kısmı, dedelerinden ve babalarından görüp işledikleri bu
sapıklığı bir türlü bırakmak istemiyor, putlara tapmaktan vazgeçmiyor
ve Peygamberimizin söylediklerini kabul etmiyerek ona pek çok eziyet
ediyordu. Peygamberimizden mucize istiyorlar, Peygamberimiz de onlara
mucizeler gösteriyor, fakat onlar yine inat ediyorlardı. Peygamberimiz
müşriklerin bu eziyetlerine katlanarak on üç sene Mekke'de kaldı ve İs
lâm dinini yaymak için geceli gündüzlü durmadan çalıştı. Hiç kimseden
korkmadı; hiç bir şeyden yılmadı ve daima gerçeği söyledi. Bu uğurda
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bir çok tehlikelere katlandı. Sonunda Allah'tan gelen bir emir üzerine
Mekke'den Medine'ye hicret (göç) etti.
Medine'liler Peygamberimizi sevinçle karşıladılar. Onun şerefine
şenlikler yaptılar. Peygamberimiz Medine'de de durmadan çalıştı. Müs
lümanlığı dünyaya yaymak için pek çok zahmetlere katlandı. Dünyayı
cahillikten, zulümden, şirkten, tembellikten kurtaracak temeller attı.
Hakkı kabul etmeyen ve îslâm güneşini söndürmek isteyen müşriklerle
savaşlar yaptı. Böylece İslâm'ın nuru her tarafa yayıldı. Peygamberimiz
63 yaşında iken bu fani dünyaya veda etti; âhırete göçtü ve mevlâsma
kavuştu. Allah, cümlemizi O'nun şefaatine nail eylesin, âmin.

OKUMA PARÇASI:

Peygamberimizin

Bazı Duaları

1. Allahvm! Senden vücud sağlığı ve güzel ahlâk

isterim.

I

2. Helâl mal verip haramdan uzak kıl ve kendinden
muhtaç etme, Allahım!

i

3. Yarabbi, fakirlikten, azlıktan, zillet ve hakaretten,
zulüm
görmekten ve zulüm yapmaktan sana sığınırım; beni bunlardan
uzak kıl.

I

başkasına

4. Ey Rabbımız! Bize hem dünyada, hem âhırette iyilik ve gür
zellik, dirlik ve düzenlik ver. Rahmetinle bizi cehennem azabından
koru.

11.

DERS

PEYGAMBERİMİZİN AHLÂKI
1. PEYGAMBERİMİZ
SANDIR

ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR İN

Allah Ta'âlâ Peygamberimizi güzellikçe ve ahlâkça en yüksek bir
mertebede yaratmıştır. O'nun hayatı, edeb ve terbiyenin, yüksek ahlâk ve
faziletin amelî bir görünüşü idi. Bütün düşüncesi, insanları dünya ve âhı
rette huzur ve rahata ulaştırmaktı. Bütün hayatında, sözü ile, işi ile ve
her türlü davranışı ile, insanlar için en güzel ve en yüksek bir fazilet ör
neği olmuştur. Dünya ve âhırette saadete erebilmek için, onu kendimize
örnek yapmak, onun ahlâkiyle ahlâklanmak ve onun gösterdiği yoldan
ayrılmamak gerekir.
2. PEYGAMBERİMİZİN AHLÂKINDAN ÖRNEKLER
*
Önce şunu bilmek gerekir ki, Peygamberimizin her hareketi akıllıca
ve doğru idi. Ömründe hiç yalan söylememiş, kendi aleyhinde bile olsa
doğruyu söylemekten çekinmemiştir. Yalan söylemeyi çok kötü görür,
yalan ile imanın bir arada bulunamayacağını söylerdi.
Peygamberimiz kimseye küsmez ve insanların birbirlerine küsmele
rini hiç istemezdi. Küsleri barıştırmak için çok çalışır, «üç günden fazla
küs kalmak müslümanhga yakışmaz» derdi. Yine onun buyurduğuna göre
«küsleri barıştırmak, aylarca nafile ibadet etmekten hayırlı idi».
Peygamberimizin, dünya ve âhırete faydası olmayan lâkırdılarla va
kit geçirdiği görülmemiştir. Bizlerin de dedi kodu ile vakit geçirmemizi
istemezdi.
Peygamberimiz, yirmi beş yaşma kadar bekâr kalmıştır; fakat iffet
ve namusunu titizlikle korumuştur.
J^*

' Peygamberimiz ticaretle de meşgul olmuş ve doğruluktan hiç ayrıl
mamıştır. Kıl kadar hile yaptığı görülmemiştir. Zaten düzenbaz ve oyun
cu değildi.

Peygamberimiz, ailesiyle çok iyi geçinir ve işlerinde onlara yardım
* ederdi. Çocuklarını çok sever, duâ ederken bile onları bağrına basardı.
Çocuklarla şakalaşır, ailesine ve yanındakilere latifelerde bulunurdu.

Peygamberimiz çok cesur idi. Yalnız başına ordular idare eder, bo
zulmuş olan bir orduyu bir anda cesarete getirirdi.
Peygamberimiz, büyüklere saygılı, küçüklere merhametli ve şefkatli
idi. Yetimleri, dul kadınları daima korur, onlara yardımda bulunurdu.
Kim olursa olsun, onun işini görmeyi çok severdi. «Bir müslüman işi için koşmak, bir kaç adım yürümek, nafile ibadetten hayırlıdır» derdi.
Peygamberimiz, komşu hakkını gözetir ve onları asla gücendirmezdi.
Peygamberimiz, hayvanların haklarının verilmesini de çok isterdi. .
Onlara iyi bakılmasını, takatlarından ziyade yük vurulmamasını sıkı sıkı
emrederdi.
Peygamberimiz cömertti. Herkese mertebesine göre ikram ederdi.
Utanması çoktu. Hem alçak gönüllü, hem vakarlı ve hem de ağır başlı idi.
Peygamberimiz, bir kimsenin evine, yahut odasına geldiği vakit önce kapısını vurur, izin ister, ondan sonra içeri girerdi. Hiç bir zaman
izinsiz içeri girmemiştir. İçeriye girdiği zaman selâm vermeden otur
mazdı. Her gördüğüne selâm verir ve elini sıkardı. Bir kapıya geldiğinde,
kapıyı vurur ve hemen kapının sağ veya sol tarafına çekilirdi. Böylece,
kapı açıldığı zaman, istemese de, içeriyi görmekten sakınmış olurdu.
Peygamberimiz, bir meclise geldiği zaman, nerede boş yer bulursa
oraya otururdu. Bulunduğu mecliste, yanındakileri tiksindirecek, yahut
onlara sıkıntı verecek bir harekette bulunmazdı. Esasen onda çirkin ola
bilecek bir hal görünmezdi. Hafiflik yapmazdı. Herkese latifede bulunur,
fakat yine vakarım korurdu.
Peygamberimiz, hiç kimseye haksızlık etmezdi. Zâlimlere karşı
korkmayıp doğru söyleyenleri çok severdi. Kimsenin kusuruna da bak
mazdı. Birisi gelip özür dilerse, onun özrünü dinler ve suçu varsa onu
affederdi. Hiç kimsenin gizli hallerini, ayıplarını araştırmaz ve bunun çok
kötü bir şey olduğunu söylerdi.
Peygamberimiz, hastaların yanma gidip hal ve hatırlarını sorar; has- +talik mühim ise, hastanın doktora, yâni o hastalıktan anlayan bir kimse
ye götürülmesini söylerdi. Cenazenin arkasından kabre kadar giderdi.
Peygamberimiz son derece temiz ve pâk idi. Temizliği daima tavsiye *
eder ve «temizlik imandan gelir» derdi. Kendisini temiz tutmayanın da
imanının eksik olduğunu söylerdi. Dişlerin misvakla sık sık yıkanma- •
sına çok önem verir ve bunu her zaman tavsiye ederdi. Bütün vücudu yı
kamak gerekmese bile, hiç olmazsa haftada bir defa yıkanmanın gerekli
olduğunu söylerdi. Güzel kokuları çok sever, bunlardan kendisi de kul
lanırdı. Saçlarını ve sakalını daima tarar ve gül gibi temiz tutardı. Saç ve
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sakalını temizleyip taramadan başkasının yanma çıkmazdı. Fena koku
lardan, kirden, pastan hiç hoşlanmaz, özellikle soğan ve sarmısak gibi
kokulu şeyleri yiyenler, ağızlarındaki kokuyu gidermedikçe camilerimize,
mescidlerimize yaklaşmasınlar, derdi.
Peygamberimiz, herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü idi. Kimseye
kötü söz söylemez, fena muamele yapmaz, kimsenin sözünü kesmezdi.
Herkesin sözünü dinlerdi. Yumuşak tabiatlı ve alçak gönüllü idi. Hiz
metçileri hoş tutar, hiç incitmezdi. Kendisi ne yer, ne giyerse, hizmetçi
!
lerine de onu yedirir ve giydirirdi.
Peygamberimiz, verdiği sözden asla dönmezdi. Bir insanla alay et
mek, bir kimsenin arkasından hoşlanmıyacağı bir şey söylemek, bir ada
ma hased etmek gibi kötü huylardan hiç hoşlanmaz ve bunları şiddetle
yasaklardı. Çalışkan insanları çok sever, tenbellikten hoşlanmaz ve dilen
ciliği sevmezdi.
Peygamberimiz, iftira ve koğuculuk gibi halleri de sevmez ve bun
ların müslümana yakışmayan kötü huylardan olduğunu söylerdi. Sözün
kısası, Peygamberimiz, ahlâkın en yüksek mertebesine çıkmıştı. Biz de
onun her hareketini kendimize örnek yapmalıyız. O ne demiş ise, onu
tutmalıyız; ne yapmış ise, onu yapmalıyız. Dediklerini tutmalı, istemedik
lerini de asla yapmamalıyız. Dünya ve âhırette en yüksek mertebeyi bul
mak, Allah'ın cennet ve cemaline ermek için, her işte Allah'ın elçisini ken
dimize örnek yapalım; O'nun izini bırakmayalım. Şunu hiç bir zaman ha
tırımızdan çıkarmayalım: Peygamberimizin hayatı, ahlâk ve faziletin
kusursuz bir aynasıdır. O, ahlâk ve faziletin en yükseğini nefsinde topla
mış eşsiz bir şahsiyettir; bir olgunluk ve fazilet örneğidir.
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12.

DERS

PEYGAMBERIMIZIN VERDIĞI TERBIYE
1. PEYGAMBERLERİN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİ TER
BİYEDİR
Dünyada düzeltimesi en güç olan bir şey varsa o da insandır. Her
şey kolay kolay düzeltilebilir ve düzene sokulabilir de, yoldan çıkmış bir
insanı düzeltmek ve yola sokmak o kadar kolay olmaz. Onu göreneğinden
ayırmak, yahut yolundan çevirip bir başka yola sokmak çok güç olan bir
iştir. Bu işi iyi bir şekilde başaranlar peygamberler olmuştur. Bizler bir
şeyi birisine iki defa söylesek, üçüncüde bıkar, usanır, yorulur ve artık
bir daha aynı şeyi söylemek istemeyiz; neme lâzım, kendimi ne diye yo
racağım, deriz. Fakat peygamberler böyle yapmamışlardır. Özellikle Pey
gamberimiz, yirmi üç yıl, bıkmamış, usanmamış, en sapık insanları bile
yola getirmek için çalışmıştır. Bu sebeple, başlangıçta ona inanmamış
herkes, ona düşman kesilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar, putlara tapanlar,
sihirbazlar, kâhinler, şâirler, Arap kabileleri ve hattâ en yakın akrabaları,
Peygamberimizin onları terbiye etmek için giriştiği gayretlerinden dolayı
ona düşman olmuşlardı. Fakat o, onları yola getirmek için tek başına brtaya atılmış, onlarla savaşmış ve sonunda başarıya ulaşarak, hepsine
sözünü geçirmiş, hepsini doğru yola sokmuş ve hepsini terbiye edip, te
miz, pâk, haksever bir cemiyet, bir millet meydana getirmiştir. Bugün,
dünyadan göçüp mevlâsma kavuşalı 1350 yıldan fazla olmasına rağmen,
milyonlarca insan, ona candan bir sevgi ve saygı besliyor, onun
ümmeti olmaktan büyük sevinç duyuyor ve adı anıldıkça ona salât ve se
lâm getiriyor.
2. TERBİYENİN TEMEL KİTABI KUR'ÂN'DIR
Bugün milyonlarca insanın Peygamberimizi sevip sayması, insanlık
adına sahip oldukları şeyleri hep ona borçlu olmaları dolayısıyledir. Ger
çekten, Peygamberimiz dünyaya geldiği zamanlarda, insanlar birbirini
boğazlıyor; can, mal, ırz ve namus emniyet altında bulunmuyordu. Fakirle
rin yaşama hakları yoktu. Özellikle onun ülkesinde kız çocukları diri diri
mezara gömülüyordu. İnsanlar genellikle bu halde iken, Peygamberimiz
onlara mukaddes bir kitap getirdi. Bu kitap, bir terbiye ve ahlâk, bir ilim
ve fazilet kitabı idi. Bu kitap, Allah'ın kelâmı Kur'ânı Kerîm idi. İşte bu
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terbiye kitabı, insanlar arasındaki derebeyliği ortadan kaldırdı. İnsanlara,
insanlığın ne demek olduğunu öğretti. Herkes bu kitabı okuyordu. Şâiıler, kâtipler, öğretmenler, kumandanlar, erler, hepsi bu kitabı okuyor,
ezberliyor, dediklerini yapmağa çalışıyordu. Bu kitap, herkesi okumağa
teşvik ediyor, bilgisizliğin çok kötü bir şey olduğunu söylüyordu. Bu ki
tap, cana, mala, ırz ve namusa tecavüz etmemeyi, yalan söylememeyi,
haksızlık yapmamayı, doğrulukla çalışmayı, doğruluktan ayrılmamayı,
temiz olmayı, zengin olmayı... emrediyordu. Peygamberimiz, bu kitapla
bütün halkı terbiye ediyor, müslüman çocuklarına, okumayı, yazmayı ve
edebli olmayı öğretiyordu. Mescidi bir terbiye okulu ve orduevi olmuştu.
Peygamberimiz, bütün bu işleri, yalnız sivil terbiye olarak değil,
aynı zamanda askerlik terbiyesi olarak da yürütüyordu. Ona göre, yalnız
sivil terbiye ile kalan ve askerî bir terbiye almayan, ata binmeyen, kılıç
ve silâh kullanmayan, iyi nişancı olmayan gençler, vatana ve millete iyi
bir hizmet göremez, tam ve gerçek bir müslüman olamazlardı. Memlekete
ve millete faydalı olabilmek için, sivil terbiye ile askerî terbiyenin bir
amda yürümesi şarttı. İşte Peygamberimiz halka böyle bir terbiye ver
miştir.
Peygamberimizin kendisi de, zamanının en iyi binicilerinden, atıcı
larından ve nişancılarından idi. Yanma en iyi sporcuları, okçuları ve bi
nicileri toplamıştı. Bunların yar dimiyle gençlere, at yarışları yaptırır, bi
nicilik, nişancılık, okçuluk ve mızrak kullanmayı öğretirdi. Özel yerlerde
at yetiştirmek için emirler verirdi. Bu ve diğer işler için tam adamını
bulur ve işleri bu adamlar vasıtasıyle yürütürdü. îş için adam seçmek, ona
has bir üstünlüktü.
3. PEYGAMBERİMİZİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI
Peygamberimiz, Arabistan'ın her tarafına, İslâm esaslarını öğrete
cek, insanları bu esaslara göre terbiye edecek, halka ders verecek, nutuk
söyleyecek, halkı yeni doğan İslâm ruhuna ve İslâm terbiyesine göre ida
re edecek öğretmenler, bilginler, memurlar gönderirdi. Eskiden beri sü
rüp gelen ve insanları ayrı ayrı yönlere götüren birbirine zıt terbiyeleri
ortadan kaldırıp onun yerine bir tek terbiye koydu: LÂ İLAHE İLLAL
LAH MUHAMMEDUN RESÛLULLAH (Allah'tan başka tanrı yoktur;
Muhammed O'nun elçisidir). İşte Peygamberimizin kurduğu teşkilâtın
ilk esasları, maddeleri bunlardı. İnsanları bu birlik etrafında topladı ve
onlara Kur'ân terbiyesi verdi. Bu terbiye ile O, ayrı ayrı gayeler peşinde
koşan toplumları bir araya getirdi. Yetiştirdiği fertler, hem Allah'a kulluk
görevlerini yapıyor, hem de topluma borçlu olduğu görevleri yerine ge
tiriyorlardı.
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Peygamberlerimizin verdiği yeni terbiyede, birlik, sivil ve askerî
spor başta geliyordu. Bunları yardım işleri takip eder. Yetimlere, fakir
lere, kimsesizlere, dullara, sakatlara ve hastalara yardım için önemli esas
lar öğretiyordu.
Peygamberimiz, toplumun sağlığını korumak ve hayatlarını belli bir
düzene sokmak için de önemli esaslar koymuştur. Bunlar sayesinde, her
gün veya her saat zil zurna sarhoş olan insanlar, içkiye düşman oiuyorlardı.İçki iie birlikte bir çok cinayetler, facialar ve çeşitli sebeplere daya
nan intikam duyguları da ortadan kalkıyordu.
Peygamberimizin, temizliği dinin temellerinden sayması da, ona ne
büyük önem verdiğini göstermektedir. Günde beş defa abdest alınması,
bu arada ayakların yıkanması, hiç olmazsa Cuma günleri tepeden tırnağa
bütün vücudun temizlenmesi, temizlik için getirilen temellerin başlıcalarıdır.
Peygamberimiz, iktisad ve tasarruf işlerinde de büyük yenilikler
yaptı. Bunun için önce sağlam kanunlar koydu. Bu kanunlar sayesinde,
öteden beri ticaret işlerini ellerinde tutan ve böylelikle halkı soyan ihtikârcılar ile faizci yahudilerden halkı kurtardı; meşru kazanç yollarının
nasıl olması gerektiğini gösterdi; aynı zamanda esnaf arasında bir kar
deşlik meydana getirdi.
Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, âmirlere ve kumandanlara
mutlak itaati Peygamberimiz öğretti. Kadınlara ve özellikle analara karşı
saygılı elmayı, çocukları çok sevmeyi dinî bir görev olarak tanıttı. Asker
liğin ve vatan severliğin de, en büyük ve en mukaddes bir görev olduğu
nu bildirdi. İnsanlara «bir tek Allah'a ibadet edin; bir tek vücud gibi
olun; kurtuluş ve saadet bundadır» diyen ve kısa bir zaman içinde mil
yonlarca insanı bir vücud haline getiren Peygamberimizdir; Peygambe
rimizin vermiş olduğu terbiyedir.
Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Hazreti Peygamber bir mek
tepten çıkmadı; her hangi bir kimseden okumadı. Böyle olduğu halde bu
kadar büyük işleri nasıl başardı? Bu sorunun cevabı yukarıda geçmişti:
Peygamberleri okullar değil, Allah yetiştirir. Peygamberimiz de bir okul
dan çıkmamış, her hangi bir kimseden okumamıştır; fakat O'nu Allah
yetiştirmiştir. O'nu Allah terbiye etmiş, her şeyi O'na Allah bildirmiş ve
Alla'h öğretmiştir. Bundan dolayıdır ki, O'nun fikirlerinden ve insanlara
/
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öğrettiği esaslardan, dinî, hukukî ve ahlâkî bir çok mektepler, edebiyat,
sanat ve idare şekilleri ortaya çıkmıştır ve yine bundan dolayıdır ki, bü
tün dünya üniversiteleri, Peygamberimizin terbiyesinden bir çok şeyler
öğrenmişlerdir. Çünkü onun yetiştirdiği yüksek âlimler, edibler, yüzlerce
sene dünyaya hocalık yapmışlar; onun öğrettiği terbiye, ahlâk ve idare
kanun ve kurallarını her tarafa yaymışlardır.

OKUMA PARÇASI:
Peygamberimizin

Bazı Hadîsleri

1. İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Birisi Allah korkusundan ağlayan göz; diğeri de, Allah yolunda bekçilik eden (nöbet tu
tan) göz.
2. Bir gün bir gece düşman karşısında hudut bekçiliği yap
mak, yani hudutta nöbet tutmak, bir ay nafile oruç tutmaktan ve
namaz kılmaktan hayırlıdır. Bu halde ölenlere, yaptığı hayırlı işin
sevabı (Kıyamete kadar) verilir ve şehîdlere vadedilmiş olan rızıklar ihsan olunur. Kabir azabından da kurtulur.
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13.

DERS

PEYGAMBERİMİZİN ASKERLİĞİ VE BAZI SAVAŞLARI
L PEYGAMBERİMİZ BÜYÜK BİR ASKERDİ
Üsteğmen Hamdi anlatır: Bir Cuma günü, Sakarya gazileriyle konu
şuyorduk. Her zaman olduğu gibi, yine bir çok şeyler sordular; bunlar
hep askerliğe ve kahramanlığa aitti; hepsine cevap verdim. O sırada Veli
onbaşı da şöyle bir şey sordu: «Peygamber efendimiz de büyük bir as
kerdi, değil mi kumandanım?». «Evet Veli onbaşı, dedim. Peygamberimiz
en büyük askerdi. Bir çok savaşlara katıldı. Atma binerek, kılıcını çeke
rek düşman ordularına saldırdı ve nice orduları perişan etti. Düşmanlarıyle savaşırken bir çok defa yaralandı. Hak, adalet ve hürriyet uğrunda,
yirmi üç sene savaştı; bu zaman zarfında yirmiden fazla savaşa katıldı».
Veli onbaşı, bu savaşları birer birer anlatmamı istedi. Ona şu cevabı ver
dim : «Sırası geldikçe anlatırım; fakat, şimdi yalnız ikisini anlatacağım;
çünkü bunlar, Peygamberimizin en büyük ve en meşhur savaşlarıdır.
Bunlardan birisi Bedir savaşı, diğeri ise Uhud savaşıdır.
2. BEDİR SAVAŞI
Bedir savaşı, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretlerinin
ikinci senesinde ve Ramazan ayında olmuştur. Bu savaş, müslümanların
kazandığı ilk büyük savaştır.
Peygamberimizin Mekke'de kaldığı on üç sene içinde, mekkeliler,
gerek Peygamberimizin şahsına ve gerekse müslümanlara pek çok işken
ce yapmışlardı. Medine'ye hicret edip orada yerleştikten sonra da mekkeli
müşrikler müslümanlara rahat vermediler. Bir taraftan Medine'deki yahudilerden bir kısmını elde edip gizliden gizliye müslümanlar aleyhine
kışkırtıyorlar, diğer taraftan o civarda oturan halkı da müslümanlara
karşı çevirmeğe çalışıyorlardı. Bazali o kadar ileri gidiyorlardı ki, şuradan
buradan tedarik ettikleri bir takım haydutları Medine otlağına gönderip
deve çaldıryorlar ve böylece Medine'yi daima tehdit altında bulunduru
yorlardı.
Peygamberimiz ise, Mekke kâfirlerinin Medine'ye ansızın bir hücum
yapmalarını önlemek için ara sıra müslümanlarla birlikte Medine'den çı
kar ve o civan kontrol ederdi. Bir gün yine bu gaye ile üç yüz kadar müs-

lümanla Medine dışına çıkmıştı. Bu müslümanların bir kısmı, henüz as
kerlik yapacak çağda olmayan çocuklardan ibaretti. îşe yarayacak silâh
lan ve binek hayvanları bile yoktu.
Peygamberimizin zayıf bir kuvvetle Medine dışına çıktığını habeı
alan Mekke müşrikleri bunu fırsat bildiler ve bir süreden beri iyi bir şe
kilde hazırladıkları bin kişinin üstündeki bir askerle Medine üzerine yü
rüdüler. Üç yüz kişilik müslüman askeriyle bunların dört misli olan ve
zamanına göre iyi bir şekilde teçhiz edilmiş bulunan Kureyş ordusu, Be
dir denilen yerde karşılaştılar. Düşman kuvvetleri daha önceden gelip
oradaki suyu ele geçirmiş oldukları için müslümanlar ilk gün büyük su
sıkıntısı çektiler. Fakat ertesi gün sabaha karşı Allah bol yağmur verdi
ve su sıkıntısı böylece ortadan kalkmış oldu.
Peygamberimiz savaştan önce askerlerini toplamış ve ne yapılaca
ğını onlara danışmıştı. Hepsi de «biz senin yolunda her şeyimizi feda
etmeğe hazırız. Ne emredersen hiç düşünmeden onu yaparız» dediler.
Askerlerinin bu cevabı Peygamberimizi hoşnut etti ve «Allah bizi zafere
kavuşturacaktır; müjdeler olsun ki bizden ölenler şehid olacak ve doğru
ca cennete gidecektir. Düşmanlarımızdan her birinin öleceği yeri görü
yorum» dedi. Artık müslüman askerler, kükremiş birer aslan gibi, düş
manın saldıracağı anı bekliyorlardı.
Düşman, müslümanlara oranla, dört misli daha kalabalıktı. Silâh
ça da kat kat üstündü. Müslüman ordusunda yalnız üç at, yetmiş deve
bulunduğu halde, düşmanın elinde yüz at, yedi yüz de deve vardı. Ayrıca
düşman askerleri, ok ve kılıca karşı korunmak için zırh giyinmişlerdi.
Müslümanlar yiyecek yönünden de çok darda idiler; kuru ekmek
leri bile olmadığı için, bir kaç hurma ile yetiniyorlardı. Buna karşılık
düşman ordusunda develer kesiliyor ve karınlar etle doyuruluyordu. Fa
kat ne olursa olsun müslümanların maneviyatı çok sağlam ve kuvvetli
idi. Her erin yüreğinde sarsılmaz bir iman vardı. Hepsi, göğsü iman dolu
dini bütün müslümandı. Davalarının hak olduğuna inanıyor ve bu uğur
da, yaşamaktan çok şehîd olmayı istiyorlardı. Düşmanı yeneceğiz, zafer
bizimdir, diyorlar ve bunda hiç şüphe etmiyorlardı. îki taraf savaş ala
nındaki yerlerini almıştı.
Peygamberimiz, askerlerinin önüne çıkarak saflarını düzeltti ve on
lara şu emri verdi: «Ben emretmedikçe düşman üzerine hücum etmeyi
niz. Düşman ok menziline gelince ok atışma başlayınız.»
Kâfirlerin başı, İslâm'ın en büyük düşmanı ve müşrik ordusunun
baş kumandanı olan Ebu Cehil de, askerlerini durmadan savaş için teş
vik ediyor ve «bizler bir vücut gibi kuvvetli ve bütünüz; üzerine varıi62

maz ve yenilmez bir orduyuz. Bugün Muhammed'ten ve ashabından in^
tikamımızı alacağız» diye bağırıyordu. Müslümanlar, «Allahu ekber, Allahu ekber» diye tekbir alarak ortaya çıktılar ve düşman ordusu ile karşı
karşıya geldiler. Böylece, o zamanın usulüne göre, savaş başlamış oldu.
İlk ok atışları düşman tarafından yapıldı ve bu oklardan biri, müslüman
saflarındaki Mihca adındaki bir askere isabet etti ve onu şehîd dü
şürdü. Bu sebepten Mihca, İslâm'da ilk savaş şehidi sayılır. İkinci bir ok
ise, ordunun gerisinde durmuş, ok savaşını seyreden Haris îbn Süraka
adındaki müslümanı şehîd etti. Düşman tarafından atılan bu ok, ön saf
larda savaşan müslüman askerlerin üzerinden aşmış ve Haris'in göğ
süne saplanmıştı. Müslümanlar bu olaydan büyük bir ders aldılar: Ece
li gelmeyen bir insan, ne derece tehlikeli bir yerde olursa olsun, yine öl
mez; fakat eceli gelen bir insan da, ne derece tehlikeden uzak görünür
se görünsün, ölümden kurtulamaz, işte müslümanlar, bu inanç ve iman
ile düşman karşısında sebat ettiler. Artık ok atışları bitmiş, müslümanlarla müşrikler kılıçla birbirine girmişlerdi. Toz dumana karışıyordu.
Müslümanlar sayıca çok az olmalarına rağmen düşmanı perişan ediyor
lardı. Bununla beraber durum yine de çok ciddî idi. Çünkü müslümanlarm mağlup olmaları, İslâm dininin yok edilmesi demekti. Bu sebeple
Peygamberimiz hem savaşıyor, hem de zaman zaman Allah'a yöneliyor,
bütün varlığı ile gönlünü O'na bağlayarak duâ ediyordu ; «Yâ Rab Vadettiğin yardımı bana gönder; vadettiğin zaferi bana göster». Paygamberimizin bu duasını işiten ashab, düşman üzerine daha büyük hamleler
yapıyordu. Müşrikler de bütün güçleriyle hücum etmekten geri kalmı
yorlardı. Peygamberimiz, askerlerine, ölenlerin şehîd ve cennetlik, sağ
kalanların ise gazi olacaklarını tekrar müjdeliyordu. Savaşın iyice kızış
tığı bir sırada, müslümanlar, kendilerinden çok daha kuvvetli olan düş
man saldırılarını püskürttükleri gibi, ileri gelen kumandanlarından bir
kaç tanesini de öldürdüler. Sonunda İslâm'ın büyük düşmanı, kâfirlerin
başı Ebû Cehil, etrafına aldığı askerlerle «anam beni bugün için doğur
du» diyerek ortaya atıldı ve müslümanların üzerine şiddetle saldırdı.
O'nun bu saldırısıyle iki taraf yeniden birbirine girdi; kılıçlar bir daha par
ladı. Bu sırada müslümanlardan Muâz Îbn Amr, Ebû Cehili görmüş ve
ayağına bir kılıç vurmuştu. Ebû Cehil'in yaralandığını gören oğlu Ikrime
de babasının yardımına koşmuş ve Muâz'ı kolundan yaralamıştı. Aynı
anda iki müslüman fedai de Muâz'in yardımına koştular ve Ebû Cehil'i
yere serdiler.
Diğer taraftan Ebû Cehil'in durumunu merak eden Peygamberimiz,
bir kişinin gidip haber getirmesini istiyordu. Abdullah Îbn Mes'ûd he
men ileri atıldı ve Ebu Cehil'in yanma koştu. Bu büyük kâfir henüz ölme
miş, can çekişiyordu. Abdullah başını kesmek için sakalından tuttu ve
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ayağı ile boynuna bastı. Ebû Cehil o halde iken sövüp sayıyor ve hangi
tarafm galip geldiğini soruyordu. Abdullah îbn Mes'ûd, müslümanlann
muzaffer olduklarını söyledi; sonra da, son nefesinde bile imana gelme
yen bu büyük düşmanın kafasını gövdesinden ayırarak Peygamberimize
getirdi ve «işte Allah'ın düşmanı Ebû Cehil'in başı» deyip ortaya attı
Peygamberimiz ise, Allah'a şükrediyor ve «bu, ümmetin firavunu idi; el
hamdülillah o da öldü» diyordu.
Ebû Cehil'in ölümü ile artık müşrikler tamamiyle bozguna uğra
mışlardı. Kaçabilenler kaçıp kurtuldular; kaçamıyanlar ise, kimisi esir
edildi, kimisi öldürüldü. Müslümanlar neşe ve sevinç içinde Medine'ye
döndüler. Bundan sonra müslümanlık daha da kuvvetlendi.
3. BEDÎR SAVAŞININ SONUÇLARI
Bedir savaşı, bir taraftan mekkelilerin itibarını sarsmış, diğer ta
raftan müslümanlığm hak din olduğunu düşmanlara da göstermişti. Sa
yıları müslümanlardan dört misli ve kuvvetleri kat kat fazla olan Kureyş
ordusu perişan olmuş ve en azılı önderleri birer birer öldürülmüştü.
Bedir savaşı, askerlikte itaatin ve sebatın ne derece büyük rol oynadığmı gösteren canlı bir örnektir. Çünkü Allah'ın yardımı, daima ita
atli ve sebatlı olan tarafadır. Artık hak ile batıl, tamamen ayrılmıştı. Za
ten on iki sene evvel Peygamberimize nazil olan bir âyette müslümanla
n n kazanacakları zafer müjde edilmişti. Fakat bu zaferin ne zaman ola
cağı belli değildi. Onun için bu savaşta çok sıkılmış olan Peygamberimiz,
bir taraftan bütün gücü ile maharetiyle düşmana saldırıyor, bir taraftan
da gönlünü Allah'a çevirmiş, O'ndan yardım istiyordu. Böylece hem
maddî, hem manevî bütün sebeplere baş vurmuş oluyordu. Allah da ona
istediği zaferi verdi. Allah'ın müslümanlara yardım ettiğini müşrikler de
apaçık görmüşlerdi. Nitekim aynı şeyi gören ve henüz İslâm'a girmemiş
olan Medine yahudileri, «Tevrat'ta geleceği haber verilen son peygamber
budur» diyerek Peygamberimize inanmışlar ve müslüman olmuşlardır.
4. UHUD SAVAŞI
Bedir'de perişan olan müşrikler, ölülerinin intikamını almak için,
Medine'ye kadar gitmek ve müslümanlann işini bitirmek istiyorlardı.
Bütün kabile halkını kışkırtarak 3000 kişilik bir kuvvet topladılar. Bu
kuvvetin 700'ü zırhlı, 200'ü atlı idi; 3000 tane de deve vardı. Yanlarında
çalgı takımları ve kadınlar da bulunuyordu. Bunlar def çalıp intikam
türküleri söyleyecekler ve erkeklerini gayrete getireceklerdi.
Bedir savaşından bir sene sonra, yani Hicretin üçüncü senesi Şev
valinin 12 nci Çarşamba günü, bu ordu, Medine'nin yakınlarında bulu64

nan Uhud Dağı yanına gelip kondu ve Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
leri orada kaldı.
Peygamberimiz, müşriklerin Medine yakınma kadar geldiklerini
haber alınca, ne yapacaklarını ve nasıl davranacaklarını danışmak üze
re ashabını topladı. Dünya işlerinde ashabı ile konuşmak ve onların gö
rüşlerini almak, Peygamberimizin âdeti idi. Aynı zamanda bunu kendi
sine Allah emretmişti.
Peygamberimizin görüşü, Medine'de kalmak ve eğer düşman saldı
rırsa şehirde savunma savaşı vermekti. Ashabın bir kısmı da bu görüş
te idi. Fakat çoğu, düşmana karşı çıkmak gerektiğini ileri sürüyor ve
«eğer çıkmazsak bizim korkaklığımıza verir ve daha çok cesaret alır-*
diyordu. Kabına sığamayan, ölümden korkmaz bir kahraman ve ilâhı
bir arslan olan Hazreti Hamza da «Medine dışına çıkıp düşmanla savaşmadıkça yemek yemeyeceğine» and içiyordu.
Hiç şüphesiz, bir savaşın kazanılması için, erkekliğin ve yiğitliğin
çok büyük rolü vardır. Fakat bununla birlikte, savaşın kendine göre ba
zı önemli usul ve kaideleri olduğunu da unutmamak gerekir. Bu sebepie Peygamberimiz, savaşın bütün gereklerini düşünüyor ve ona göre ha
reket etmek istiyordu. Medine'de savunmada kalmakla, düşman saldırı
ya cesaret edemiyecek, etse bile, siperde olmadığı için çok telefat vere
cekti. Peygamberimiz, başkumandan olarak bunları iyi biliyordu. Fa
kat Bedir'de büyük bir zafer kazanmış olan o fedakâr kahramanların
kanları kaynamış, yiğitlik damarları kabarmıştı. Ne olursa olsun Medine
dışına çıkmak ve meydan savaşı yapmak istiyorlardı. Bir askerin kuman
danına karşı aykırı görüş ileri sürüp bunda İsrar etmesinin yanlış olaca
ğını ve hattâ bazan da felâket doğurabileceğini o anda düşünemiyorlardi.
Peygamberimiz, ashabının savaş için gösterdiği bu yiğitliği kırma
mak için, Medine dışına çıkarak düşmanla meydan savaşı yapmaya ka
rar verdi. Cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra evine giderek si
lâhlandı. Birbiri üzerine iki zırh giydi; kılıcını kuşandı ve dışarı çıkıp
ashabına «sebat gösterirseniz bu sefer de düşmana galip gelirsiniz» dedi.
Peygamberimizin bu defa meydan savaşını istemiyerek kabul et
tiği anlaşılıyordu. Ashabı bu işte yanlış davrandıklarını anladılar ve Pey
gamberimize «biz hata ettik; nasıl isterseniz öyle emir buyurun; dışarı
çıkmadan burada savunma yapalım» dediler. Fakat Peygamberimiz «silâhlandıktan sonra cenk etmeden geri dönmek peygamberlere yakışmaz»
dedi; atma bindi ve ordusu ile birlikte düşmana karşı harekete geçti.
Uhud Dağına arka vererek ordugâhını kurdu.
Bedir savaşında 305 kişi olan müslüman ordusu, bu savaşta 1000
kişi idi. Peygamberimiz geceyi ordugâh kurdukları yerde geçirdi. Gece65
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leyin düşman baskınını önlemek için karakollar ve devriyeler çıkardı.
Bir savaş sırasında bunlara çok önem verir ve bir ordunun hayatının
buna bağlı olduğunu söylerdi. Bu sebeple düşman karşısında karakol
beklerken ölen bir askerin şehîd rütbesini kazanacağını müjdelerdi.
Sabah namazı kılındıktan sonra Peygamberimiz orduya hareket
emrini verdi. Fakat tam bu sırada ordu içinde bulunan üç yüz münafık,
ordudan çekilerek alçakçasına kaçtılar. Bunlar, sonradan müslüman
olan yahudilerdi. Bunlar, görünüşte müslüman idiler, ama gerçekte müs
lüman değillerdi. Bunların başları da îbn Selûl adındaki bir yahudi idi.
Zaten bu münafıkların reisi sayılır. Müslümanlıkta ilk savaş kaçağı al
çaklığını da işte bu münafıklar kabul etmiş oldular. Halbuki saf yürek
li müslüman için savaştan kaçmak bayağılıktır, en büyük alçaklıktır.
Hangi durumda olursa olsun müslümanm gözü daima ilerdedir. Düşma
na saldırırken vurulup düşerse, arkadaşına ilerisini gösterir, arkasından
gelene de «üstüme basıp ileriye git; sakın ha, geri dönüp de yaralı göv
demi düşmana çiğnetme» diye arkadaşma öğüt verir. Fakat biraz önce
söz konusu ettiğimiz münafıklar, gerçekten müslüman olmadıkları hal
de müslüman görünürlerdi. Bu sebepten daha savaş başlamadan kaçmak
alçaklığını gösterdiler ve böylece, zaten sayıca az olan müslüman ordu
sunu daha da zayıf düşürdüler. Fakat onlar bu davranışlarının cezasını
hakkıyle gördüler. Gerçi savaştan kaçtıkları için kurşuna dizilmediler
ama, daha ağır bir cezaya çarptırıldılar ve tarih sayfalarına kaçak adiy
le yazıldılar. Bugün aradan bu kadar sene geçmiş olmasına rağmen, işte
biz onları yine savaş kaçağı ve münafık adiyle anıyoruz. Bu ne büyük
bir cezadır! Âhırette görecekleri cezanın büyüklüğünü ise yalnız Allah
bilir.
Kaçaklar ordudan ayrıldıktan sonra, geriye kalan 700 kişiyi Pey
gamberimiz savaş düzenine soktu. Bunlardan yalnız 100'ü zırhlı, ikisi ise
atlı idi. Bulundukları yerin solunda ve iki dağ arasında bir gedik vardı.
Bu gedikte düşmanın ordu arkasına sızması ve müslümanlan kuşatma
sı ihtimali vardı. Peygamberimiz bu tehlikeyi görerek, Abdullah îbn Cu
beyr'i, 50 kadar okçu ile bu gediğin korunması için görevlendirdi. Onu
bu işle görevlendirirken de «arkamızı süvari saldırısından koruyunuz.
Düşman galip gelse de mağlup olsa da, benden emir almadıkça yeriniz
den ayrılmayınız» emrini verdi. Okçular yerlerine gittiler; diğerleri de
düşman karşısında saf bağlayıp savaşa hazır duruma girdiler.
O zamanın âdetine göre savaş, iki taraftan yiğitlerin ortaya çıkıp
dövüşmesiyle başlardı. îlk önce düşman tarafından zorlu biri deveye
binerek meydana çıkmış ve müslümanlardan er dilemişti. Buna karşı,
Peygamberimizin halası oğlu Zubeyr piyade olarak ortaya atıldı ve bir
anda düşmanın devesi üzerine sıçradı ve adamın boğazına sarıldı. Bir
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müddet deve üzerinde boğuştular; sonunda düşman askeri âciz kalıp
yere düştü. Zubeyr de onun üzerine çıktı ve kafasını kopardı.
Zubeyr'in düşman askerine saldırışı büyük bir kahramanlık örneği
idi. Ne var ki bunda hayret edilecek bir şey yoktu. Çünkü dini bütün bir
insan, yüreğini dolduran iman kuvveti ile akılların alamayacağı harika
lar meydana getirir. Tarih buna benzer kahramanlıkların şaşılacak ör
nekleri ile doludur. îleride yeri geldikçe bunları anlatacağız.
İlk düşman askerinin öldürülmesinden sonra, Peygamberimiz eli
ne bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde şunlar yazılı idi: «Korkaklıkta ar,
ileri gitmekte şeref vardır. Kişi korkaklıkla kaderden kurtulamaz». Pey
gamberimiz, «hakkını vermek şartıyle bu kılıcı kim alacak?» dedi. Asha
bından bazıları «biz alırız» diyerek ortaya atıldılar; fakat bunlardan hiç
birine verilmedi. Nihayet Ebû Ducâne isminde bir sahabî, «ey Allah'ın
Rasûlü bu kılıcın hakkı nedir?» diyerek ileri çıktı. Peygamberimiz, «bu
kılıcın hakkı, eğilip bükülünceye kadar düşmanın suratına vurmaktır»
dedi. Ebû Ducâne bu şartla kılıcı Peygamberimizden aldı. Bu sahabî, sa
vaş meydanlarında pervasızca koşan bir kahramandı. Bu sefer, Peygam
berimizden de böyle bir iltifat görünce, daha çok coştu ve kılıcı çekip
ileri atıldı. Cenk meydanına çıkan düşmanların kafası birer birer uçu*
yordu. Ebû Ducâne, düşman ordusunun içine dalmış, önüne geleni kılıç
tan geçiriyordu. O gün Ebû Ducâne'nin gösterdiği kahramanlık ve cesa
ret, herkese şaşkınlık verdi.
Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza da, kükreyen bir arslan
gibi, düşman ordusuna dalmış, sağa sola kılıç çalarak onları kırıp geçiri
yor, yanma kimseyi yanaştırmıyordu. Zaten onu gören düşman askeri
de korkudan yanma yaklaşmak istemiyor, kaçacak yer arıyordu. Savaş
iyiden iyiye kızışmıştı. Düşman büyük gayret gösteriyor, intikam, inti
kam diye bağırıyordu. Kadınları da def çalıp intikam şarkıları söylüyor,
erkeklerini savaş için teşvik ediyorlardı. Fakat bütün gayretlerine rağ
men, giderek erimekten ve bozguna uğramaktan kurtulamadılar. Hattâ
gerideki kadınlar ağlayarak kaçmışlar ve her şeylerini orada bırakmış
lardı. Ne var ki, Peygamberimizin iki dağ arasındaki gediği korumakla
görevlendirdiği muhafızlar, düşmanın bozulduğunu görünce «düşman
bozuldu, kaçıyor. Biz burada ne diye bekliyoruz. Gidip düşmanın bırak
tıklarını yağma edelim» diyerek oldukları yeri terk etmek gafletine düş
tüler. Kumandanlarının «Peygamberimizin emri vardır; ne olursa olsun
buradan ayrılmıyacağız. Peygamberden emir gelinceye kadar burada
bekleyeceğiz» demesine rağmen onu dinlemediler. Kumandan Abdullah
İbn Cubeyr, yedi sekiz sadık neferle orada kaldı. O sırada gediğin zayıf
ladığını gören düşmanın sağ kanat kumandanı, şiddetli bir saldırı ile se
kiz neferi ve Abdullah îbn Cubeyr'i şehid etti; sonra da müslümanları
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arkadan kuşattı. Müslümanlar bu durumdan şaşkına dönmüşlerdi. Önce
bozulup kaçan düşman, birden bire toparlanmış ve her taraftan saldırı
ya geçmişti.
a. HAZRET! HAMZA'NIN ŞEHÎD OLUŞU
Peygamberimizin amcası, büyük kahraman Hazreti Hamza da bu
sırada şehîd oldu. Daha önce devam eden savaş sırasında hiç kimse bu
büyük kahramana yanaşmak cesaretini gösterememişti. O'nu uzaktan vu
rup düşürmek çareleri arıyorlardı. Bu iş için, Vahşi adındaki Habeşî bir
köleye büyük mükâfatlar vadetmişlerdi. Vahşi, savaş boyunca bir taşın
arkasında pusuya yatmış, hiç kimse ile ilgilenmeden yalnız Hazreti Hamza'yı gözetmişti. Nihayet son kargaşalık anında eline bir fırsat geçti ve
uzaktan attığı bir mızrak ile onu şehîd etti. Allah, o büyük kahraman
Hamza'dan razı olsun.
Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehîd etmekle kalmadı. Onu öldürdükten
sonra üzerine atıldı; karnını yarıp ciğerini çıkardı ve Ebû Sufyan'm ka
rısı Hind'e götürdü. Hind, büyük bir sevinç içinde ciğeri ağzına alıp çiğ
nedi. Hamza'nm şehadetinden sonra müslümanlar daha çok bozuldular;
birbirlerini görmez oldular. Bu arada bir çokları Peygamberimizi de gö
remedikleri için büyük bir korku ve telâşa kapıldılar; ne yapacaklarını
şaşırdılar. Onun da şehîd olduğunu sanıyorlardı. Böyle bir haber ordu
içinde yayılmaya başlayınca, düşman karşısında ölümle pençeleşen asha
bın çoğu kendi başlarının kaygısına düştüler. Bazısı etraftaki dağlara çe
kildi; bazısı da hiç olmazsa Medine'yi korumak için şehrin yolunu tuttu.
Ne var ki Medine'deki müslüman kadınlar, geri dönen bu bozgun askeri
taşla karşıladılar ve şehre sokmadılar. Onlara «er meydanı önünüzde*
Ya savaşın ya da silâhlarınızı bize verin, biz savaşalım» diyerek ayıplı
yorlardı. Bazı kadınlar da, düşman karşısında sebat eden fedakâr gazi
lere yardım etmek için savaş alanına koştular
b. PEYGAMBERİMİZİN YARALANMASI
Müslümanların büyük bir bozgun halinde olduğunu gören düşman,
bunu fırsat bilip Peygamberimizin üzerine saldırdı. Onu her taraftan ku
şatıp üzerine ok ve taş yağdırmaya başladılar. Peygamberimiz ise hay
vanına binmiş, elindeki kılıçla sağa sola hamle yapıyor, bir taraftan düş
man öldürüyor, bir taraftan da «yalan yok! Ben peygamberim; ben Ab
dulmuttalib oğluyum» diyerek kendisinin öldüğünü sananları uyarıyor
ve onlara cesaret veriyordu. Bu sırada Peygamberimize o kadar saldırdı
lar ki, mübarek dudağı ile yanağını yardılar ve dişinin birini kırdılar.
Peygamberimiz, yüzünden ve sakalından akan kanları silerek yine düş68

mana saldırıyor, bir taraftan da «Yâ Rabbî! Kavmim câhil insanlardır.
Bunlar doğruyu eğriyi ayırt edemiyorlar. Sen onlara hidayet et» diyerek
duâ ediyordu. Büyüklüğün bundan ilerisi olamaz. Düşmanları onu öldür
mek, kanını içmek isterken, Hazreti Hamza'yı şehîd edip ciğerini yemiş
ken o yine düşmanlarına duâ ediyor ve onların iyiliğini istiyordu. İşte
peygamberlik böyle olur.
Müslümanların bu büyük bozgunu sırasında, Peygamberimize bir
biri arkasına üç defa saldıran düşmanın üç fırkasını da, Hazreti Ali, bü
yük bir savunma ile perişan etmiş, çoğunu yere sermiş, diğerlerini de ge
ri püskürtmüştü. O gün Hazreti Ali, mertçe saldırıları ile düşmanın gö
zünü korkuttu ve Hazreti Hamza gibi Allah'ın bir arslanı olduğunu gös
terdi. Yine bu bozgun sırasında, Nesibe adındaki bir kadının da büyük
yararlıkları görüldü. Elindeki bir kılıçla düşmana saldırmış ve bir kıs
mini yere sermişti. Sahabeden bir kısmı da, Peygamberimizin etrafmda
pervane gibi dönüyor ve üzerine atılan düşman oklarına kendi gövdele
rini siper ediyordu. Ebû Ducâne ve Talha, Peygamberimizin üzerine kapa
nıp kendilerini düşman oklarına siper yapmışlar ve bu sebepten pek çok
yerlerinden yaralanmışlardı; hattâ Talha'nm bir eli de çolak kalmıştı.
Sa'd İbn Ebî Vakkas'da, Peygamberimizin yanından ayrılmaz, ok cengi
yapardı. Peygamberimiz duâ ederek ona ok verir, o da düşmana atardı. O
gün Sa'd İbn Ebî Vakkas'm bir ok attığı söylenir. Allah hepsinden razı
olsun.
Peygamberimiz, düşman saldırılarının sonuçsuz kalmasından
sonra yaralarını tedavi etti. Önce yüzüne batmış olan demir halkaları çı
kardı. Bu halkaların çıktığı yerden çok kan kaybetmişti. Sonra abdest
alıp namaz kıldı. Allah'a duâ ederek yardımını istedi: «Allahım! Seni bilen
ve yalnız sana ibadet eden şu bir avuç insan yok olursa, yer yüzünde sa
na ibadet edecek kimse kalmıyacaktır. Benden yardımını esirgeme; düş
manları perişan eyle, yâ Rabbî» dedi.
Allah Peygamberimizin duasını kabul etti. Fırtınalı bir havada dü«
mensiz bir gemi gibi dolaşan ashab, Peygamberimizin etrafında yeniden
toplandı. Bundan sonra müşriklerin bazı saldırıları oldu ise de bir şey
elde edemediler. Kalplerine bir korku girdi: savaşı bırakıp Mekke yolu
nu tuttular. Peygamberimiz şehîdleri dolaştı. Müşrikler her birinin kulak
ve burunlarını kesmişlerdi. Hazreti Hamza'nm burun ve kulakları kesil
miş, karnı yarılmış, bedeni parça parça edilmişti. Bunu gören Peygambe
rimiz çok mahzun oldu, kederlendi. Onun bu derece müteessir olduğu
hiç görülmemişti. Şehîdler gömüldükten sonra düşmanın takibine baş
landı Fakat Mekke ordusu son kalan gücünü kaçmak için kullanıyordu.
Müslümanlar takipten vaz geçip Medine'ye döndüler.
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5. UHUD SAVAŞINDAN ALINACAK DERSLER
Uhud Savaşından alınması gereken önemli dersler vardır. Bu savaş
ta bozgunluk müslümanlar tarafından olmuştur. Önce kâfir ordusu pe
rişan olmuş iken, sonradan müslümanlar neden bozguna uğramışlardır?
Şüphesiz, hayır ve şer Allah'tandır. îşte Allah'ın dilediği olur. Fakat in
san için tedbirli olmak ve tedbirde kusur etmemek gerekir. Tedbirde ku
sur edip de işi takdire yüklemek, kader böyle imiş demek doğru değildir,
îşte bu savaştaki bozgunluğun sebebi de tedbirsizlikten başka bir şey de
ğildir. O halde bu tedbirsizlik kumandanda mı idi? Hayır i Kumandanda
değil, fakat kumandanı dinlemeyen eratta idi.
Bir ordunun, düşmanlarına galip gelmesi için, her şeyden önce, er
atın kumandanlarına kayıtsız şartsız itaat etmeleri gerekir. Halbuki
Uhud savaşında böyle olmadı. Daha Medine'de iken bazı müslümanlar,
baş kumandan olan Peygamberin görüş ve tedbirlerine karıştılar.
Düşman süvarisine karşılık müslümanların süvarisi yoktu. Fakat
Peygamberimiz askerlerini öyle bir savaş düzenine sokmuştu ki, düşman
süvarisinin saldırabileceği tek bir nokta kalmamıştı. Belki iki dağ ara
sındaki bir gedik kalmıştı, fakat Peygamberimiz orayı da okçularla ka
patmıştı, îşte bu tedbir sayesinde müslümanlar, önce düşman ordusunu
perişan ettiler, onlara galip geldiler. Fakat sonradan, Peygamberimizin
emir ve talimatının aksine, bulundukları yeri bırakıp yağmaya koşan ok
çular, kumandanlarını da dinlemediler ve ordunun bozguna uğraması
na sebep oldular. Mademki Peygamberimiz, ne olursa olsun benden bir
haber gelmedikçe bulunduğunuz yeri bırakmayın demişti, onlar da ora
da sebat edeceklerdi. îşte kumandanın verdiği emre aykırı gitmenin,
âmir veya kumandanın sözünü dinlememenin böyle pek ağır cezaları
vardır. Hem bu gibi cezalar umumîdir. Bundan anlaşılıyor ki, bir ordu
nun bozulmasının, düşman karşısında mağlûp olmasının başlıca sebebi,
askerlerin itaatsizlik ve sebatsızlıklarıdır. Düşmana galip gelmenin, zafer
tacını giymenin yolu ise, kumandanın emirlerini tamamı tamamına yeri
ne getirmek ve düşman karşısında sebat etmek veya direnmektir.
Aziz Türk Askeri! Sen de bunu hiç bir zaman hatırından çıkarma.
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OKUMA PARÇASI:
Kısa Duâ
Yürüt bizi ey Allahım
Nuru sönmez yolundan.
Ayırma hiç bizi sen,
Sevgili Rasûlünden. \
Biliriz ki keremin.
Eksilmez tek kulundan..
Çaresizin âcizin,
Tutar güder kolundan...
Mahrum kalmaz tevbesi,
Lutfundan,
kabulünden..
Yürüt bizi ey Allahım
Rasûlünün yolundan.

14. D E R S
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PEYGAMBER SEVGİSİ
Her müslümanın, her Türk'ün, çocukluğundan beri Allah adı ile
yan yana gördüğü, sevip saygı gösterdiği mübarek bir ad vardır ki, o da
Muhammed'dir. Atalarımız, ninelerimiz o mübarek ad anıldıkça hemen
derlenip toplanırlar, salât ve selâm getirirler «sallallahü aleyhi ve sellem,
Allahumme salli alâ Muhammed» diyerek O'na olan saygı ve sevgilerini
gösterirlerdi.
Bugün de bütün minarelerde, günde beş defa Allah adı ile birlikte
O'nun adı anılmaktadır. Dört yüz elli milyon insan, hep O'nun ümmetidir.
Her gün milyonlarca insan, namazlarda onun adını anar, şehadet, salât
ve selâm getirir. O'na ümmet olmak şerefini kazanamamış olanlar da,
onun adını saygı ile anarlar. Bu ad, biz Türkler ve müslümanlar için çok
mübarek bir addır. Bundan dolayıdır ki, din yolunda, vatan ve millet yo
lunda canını ve kanını seve seve feda eden kahraman askerlerimizi Mehmedçik adiyle yüceltiyoruz. Bugün, yalnız Türkiye'de değil, Hindistan'
da, Rusya'nın Türk şehirlerinde, Çin'de, Afrika'da, Mısır, Cezayir, îran,
Afganistan ve dünyanın diğer bir çok yerlerinde, bu isme saygı gösteren
onun gösterdiği yoldan giden, dört yüz milyondan fazla insan vardır.
Her şehirde, her köyde, her cami ve mescidde, Allah adından son
ra O'nun adı okunur. Her minarede, her ezan okunan yerde, günde on de
fa O'nun adı anılır, O'nun hak peygamber olduğuna şehadet edilir. Müs
lüman namaz kılarken, günde kırk defa O'nun adını anar, Buna göre, dört
yüz milyondan fazla müslüman tarafından, en aşağı günde bir kaç yüz
milyon defa O'nun hak peygamber olduğuna şehadet edildiği ve yüzler
ce milyon defa O'na salât ve selâm getirildiği anlaşılır.
O ne büyük bir insan imiş ki, her gün milyonlarca insan O'nun adını
anıyor, O'nun hak peygamber olduğuna şehadet ediyor, O'na salât ve se
lâm getiriyor. Acaba neden? Çünkü Allah O'nu sevmiş, habibim ve sevgi
lim demiş; O'nu sevdiği için de bütün cihana sevdirmiş, O'nun adını kendi
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adı ile birlikte yazdırmış, İşte sen de, ey Türk Askeri, O büyük Peygam
berin ümmetisin; Allah'ın sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya ümmet ol
duğundan dolayı da ne kadar öğünsen azdır. Peygamberini sev ve O'nun
gösterdiği yoldan ayrılma ki, Allah da seni sevsin, rütbeni yüceltsin ve
herkese seni sevdirsin! Mevlid sahibi Süleyman Çelebi, O'nu çok sevdiği
ve O'na olan aşkını dile getiren bir kaside yazdığı için, kendi adını da ci
hana tanıttı. Bugün müslüman Türkler arasında Süleyman Çelebi kadar
ismi yaşayan, ruhuna fatihalar okunan bahtiyar bir şâir yoktur.
«Eşhedu en lâ ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu
ve Rasûluh» «Şehadet ederim ki Allah'tan başka tanrı yoktur; yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür).
/

Allahumme salli alâ Muhammed.

\
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15. D E R S
ÂHÎRET GÜNÜNE ÎMAN
1. ÂHİRET GÜNÜ NE DEMEKTİR?
Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, îmanın beşinci esası Âhıret Gü
nüne inanmaktır. Âhıret Gününe inanmayan, müslüman sayılmaz. Âhı
ret Günü, bu dünyanın ömrü tükendikten sonra, yeniden başlayacak ve
sonsuza kadar devam edecek olan zamandır. Bu zamanın başlangıcı, dün
ya hayatının sonudur. Bir başka deyişle, ömrü tükenince âhıret başlar.
Her şeyin ölümü olduğu gibi, dünyanın da ölümü vardır. Er veya geç,
bu dünyanın, yer ve göklerin düzeni bozulacak, yerde ve gökte olanlar
hep ölecek ve kıyamet kopacaktır. İşte dünyanın ölümü bu anlamdadır»
Dünyada bulunan her canlı öldükten ve dünyanın düzeni bozulduktan
sonra, her şey yepyeni bir şekil alacak ve Allah insanları yeniden diriltecektir. Buna, Ba'su ba'delmevt denir.
Haşir ve neşir, hesap, sual, mizan, sırat, cennet ve cehennem, bun
ların hepsi, o gün, yani Âhıret Günü olacaktır. Kıyamet koptuktan son
ra, insanlar tekrar dirilip kabirden kalkınca, herkes mahşere dökülecek
ve bu dünyada işlediklerinin o gün hesabını verecektir. Bu dünyada yap
mış olduğu en küçük bir iyiliğin mükâfatını, en önemsiz sayılan bir kö
tülüğün cezasını, o gün görecektir. Sual ve cevaptan, hesap ve kitaptan
sonra, müminler cennete girecek, kâfir ve münafıklar da cehennemi boy
layacaktır. İşte, kıyametin meydana gelmesiyle başlayacak ve cennet
liklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmelerine kadar de
vam edecek olan zamana Âhıret Günü denir.
2. ÂHİRET GÜNÜ'NE İMAN NE DEMEKTİR?
Kıyametin kopmasından sonra başlayacak zamana «Âhıret Günü»
denildiğine göre, bu güne iman, her şey gibi, dünyanın da ömrünün bite
ceğine, sonra bir başka şekle gireceğine, insanların tekrar dirilip kabir
lerden kalkacağına, dünyada yaptıklarından dolayı Allah tarafından he
saba çekileceğine, amel defterlerinin ellerine verileceğine sırat köprüsü
ne, cennet ve cehenneme, iyilerin cennete, kötülerin de cehenneme girecklerine inanmak demektir. ^
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Yukarıda sayılanların hepsini Kur'ân-ı Kerîm haber vermiş, Pey
gamberimiz de yeterince açıklamıştır. Bunların hepsi haktır, hepsi ola
caktır. Şunu da unutmamak gerekir ki, dünya ile âhıret başka başka şey
lerdir; her ikisinde hüküm süren kanunlar ayrı ayrıdır. Bu sebepten, öl
dükten sonra insanların görecekleri nimet veya azab da bu dünyadakilere benzemez. Onlar, bizim görmediğimiz, işitmediğimiz ve hattâ hayali
mizden bile geçiremediğimiz şeylerdir. Buna da böyle inanmamız gere
kir.
Şimdi her insanın ve her müslümanm düşünmesi lâzımdır, hani de
delerimiz, hani kahraman ecdadımız, hani malına mülküne ve çocukla
rına güvenenler, hani asırlarca saltanat sürenler, hani doğuya batıya ha
kim olanlar, dünyayı kendisine boyun eğdirenler, hani o kuvvet ve kud
ret sahibi Nemrutlar, hani insanları kendisine kul yapıp taptıran, «ben
sizin yüce rabbımzım» diyen Firavunlar... Bütün bu adamlar ve bizden
evvel dünyaya gelmiş daha niceleri acaba ne oldular? Nereye gittiler? Bü
tün hepsini şu kara toprak içine alıp ezmedi mi? O halde anlaşılıyor ki,
bu dünyaya her gelen canlı nihayet ölecek, evvelkilerin gittikleri yere gi
decektir. Hiç şüphe etmiyoruz, bir gün biz de öleceğiz; sadece biz değii,
bizden sonra gelecek olanlar da ölecek ve nihayet bir gün bu dünya bile
son bulacaktır. Şüphesiz, bu dünyada bulunan her şeyin bir sonu, her
şeyin bir ölümü olduğu gibi, bu dünyanın da bir sonu, bir ölümü vardır
ve işte bu, kıyamettir. Dünyanın ömrü tükenince kıyamet kopmuş olur.
Allahin emri ile İsrafil sûru üfleyince yer ve gök yerinden oynayacak,
her şey alt üst olacaktır. Her şey değişecektir. Kıyametin zelzelesi, kıya
metin kopması, öyle dehşet ve korku verici olacaktır ki, o gün herkes
kendinden geçecek, sersemleşecek; emzikli kadınlar çocuklarını unuta
cak, gebe olanlar düşürecek; her şey alt üst olacak, yer yerinden oyna
yacak; dağlar atılmış pamuk gibi dağılacak, göktekiler darma dağınık
olacak; dünyamızı ışığı ile aydınlatan güneş kararıp dökülecek, denizler
kaynayıp birbirine karışacak, yerlerin altındakiler hep açığa çıkacak. Kı
sacası, yerlerin göklerin düzeni tamamiyle bozulacak. İşte kıyamet bu
dur.
Kıyamet koptuktan sonra her şey yok olacak, hiç bir canlı kalmıyacak, yalnız Allah bakî kalacaktır. Bu yokluk bir müddet devam ettik
ten sonra, Allah ölüleri tekrar diriltecek; her şey değişecek, âlem başka
bir âlem olacak ve hayat, o âleme uygun bir şekilde yeniden başlayacak
tır. İnsanlar, Allah'ın emri ile, uzun bir uykudan uyanır gibi tekrar göz
lerini acıktıkları zaman, göreceklerdir ki, dünya, eski bildikleri dünya
değil; her şeyde bir başkalık, her şeyde bir değişiklik var. işte o anda her
şey anlaşılacak ve işte o zaman herkes kendi derdine yanmağa başlaya
caktır, îşte o gün, akıl ve hayalimizden geçmiyen bir ana baba günüdür
Ne dehşet verici bir gündür o!... îşte Allah Ta'âlânm Kur'ân-ı Kerîm'de
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ve Peygamberimizin hadîslerinde olacağını haber verdikleri bütün bu
şeyler, Âhıret inancı içinde yer alır. Her müslümanm bunların hepsine
inanması, iman etmesi gerekir.
3. İNSANLARIN HESABA ÇEKİLMESİ
İnsanlar, derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini açtıktan sonra,
dünyada yaptıklarının hesabını Allah'ın huzurunda vermeye hazırlana
caklardır. Her insan, iyi olsun kötü olsun, dünyada yaptığı her şeyi ikrar
ve itiraf edecek; el, ayak, göz, kulak gibi bütün organlar, «ben şunu yap
tım, ben de bunu yaptım» diyecek ve yapılan her iş ortaya dökülecektir.
işte o zaman herkes kendi derdine düşecek, bir başkasını görecek hali
olmayacaktır. Böylece her insan hesaba çekildikten ve herkes dünyada
yaptıklarını itiraf ettikten sonra, her birinin iyi ve kötü amelleri tartı
lacak; iyiliği kötülüğünden çok olanların amel defterleri sağ ellerine ve
rilecektir. Bunlar, Allah'ın kendilerinden hoşnud olduğu bahtiyar kim
selerdir. Kötülükleri iyiliklerinden çok olanların amel defterleri ise, sol
ellerine verilecektir. Bunların hali de haraptır.
Bazı insanlar hesabı kolay, bazı insanlar da zor verecekler; bazıla
rı ise, hiç hesap vermeden doğruca cennete gireceklerdir. Bütün bunlar,
dünyada yaptıkları işlerin karşılığından başka bir şey değildir. Hasılı
mahşer, insanlar için bir ana baba günüdür. O gün, ne mal, ne evlât hiç
birinin insana faydası olmayacaktır. Allah izin vermedikçe kimsenin ne
söz söylemeğe ve ne de birine şefaat etmeye gücü ve kudreti bulunmaya
caktır. O gün, her şey, Allah'a temiz yürekle gelebilmiş olmağa bağlıdır./
Kim temiz yürekle gelebilmiş ise, kazançlı çıkacak olan odur. O gün,
iman ile, güzel ameller ile ve temiz yürek ile huzuru ilâhîye çıkabilen
lere ne mutlu! Artık onlar en bahtiyar insanlardır. Çünkü insan, dünyada
iken ne kadar hayır, ne kadar iyilik yapmış ise, âhıretteki nasîbi de odur.
Kim dünyada zerre miktarı hayır işlerse onun mükâfatını, kim de zerre
miktarı kötülük işlerse onun cezasını âhırette görecektir. Herkes hesaba
çekildikten ve mizan kurulup ameller tartıldıktan sonra, iyiler cennete,
kötüler de cehenneme gidecektir. İşte bu şekilde Âhıret Günü'ne iman
etmek, İslâm itikadının en önemli temellerindendir. Buna iman etme
miş olan bir kimse müslüman değildir, yj.
4. ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME
Hiç bir müslümanm, bazı kimselerin dedikleri gibi «insan öldük
ten sonra nasıl dirilir?» diyerek en küçük bir şüpheye düşmemesi gere
kir. Çünkü böyle bir şüphe insanı müsîümanlıktan çıkarır. İnsanı, öldük
ten sonra tekrar diriltmekte, Allah Ta'âla için hiç bir güçlük yoktur.
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Önce hiç yoktan nasıl yaratmış ise, öldükten sonra da dilediği zaman yi
ne diriltir. Hiç yok iken gökleri, yerleri yaratan, biz insanları da var
eden Allah Ta'âlâ, onların aynısını tekrar yaratmaya kaadir değil midir?
Elbette kaadirdir. «Öldükten sonra nasıl dirileceğiz, hiç böyle şey olur
mu?. Bunu aklımız almıyor.» diyenlerin, her şeyden önce dünyaya nasıl
geldiklerini düşünmeleri gerekir. Zaten asıl düşünülecek olan da bu
dur : Önce küçük bir bebek idik. Ondan evvel de ana karnında bulunu
yorduk. Biraz daha öncesine gidecek olursak, bir et parçası, bir kan pıh
tısı ve nihayet bir damla su idik. Daha öncesi de tarlada buğday, arpa,
ondan önce de toprak... Biz böyle olduğumuz gibi, babalarımız, dede
lerimiz ve onların dedeleri de böyle idi. Daha öncesini araştıracak olur
sak, bir zamanlar, üzerinde yaşadığımız bu dünyada tek bir canlı yoktu.
Dinlerin açıkladığına, ilim ve fennin de isbat ettiğine göre, bir zamanlar
bu dünya yok iken sonradan var olmuştur. Dünya sonradan var olunca,
dünyada gördüğümüz bütün canlı varlıkların da sonradan olduklarına
şüphe yoktur. Allah Ta'âlâ dünyayı yarattığı gibi, toprağa can vermiş,
bütün canlıları ve bu arada insanı da topraktan yaratmıştır. Buna göre
şimdi biraz düşünelim: Topraktan arpayı, buğdayı ve diğer nebatı, hay
vanları ve insanı vücûda getiren Allah Ta'âlâ bunları, öldükten sonra
tekrar diriltemez mi? Ölü toprağa can veren Allah, ölmüş insana tekrar
can veremez mi?
Bir damla sudan nasıl olur da bir insan meydana gelir? îşte akıl
sahibi olarak hepimizin düşünmesi gereken bir husus da budur. Hiç bir
insan yok iken, yer yüzünde tek bir canlı mevcut değil iken, sonradan
onu bu dünyaya kim getirmiş ise, ölüp de toprağa karıştıktan sonra yine
o getirecektir; yeniden o diriltecektir. însan, kendisini ilk defa yaratan
Allah Ta'âlânm emri ile tekrar dirilip topraktan çıkacaktır. Ancak na
sıl dirilecektir? îşte bu soru, bizim cevap verebileceğimiz bir soru de
ğildir. Allah Ta'âlâ bunu bize bildirmemiştir; kendi aklımızla anlama
mıza imkân da yoktur. İlk insanın dünyaya nasıl geldiğine akıl erdirebiliyor muyuz ki, ikinci defa nasıl dirileceğimize, ölmüş ve çürümüş olan
bedenlerimizin yeni baştan dirilip kalkacaklarına akıl erdirmeğe çalışa
lım! Yaratan ilk defa nasıl yaratmış ise, ikinci defa yine öyle yaratacak
tır. O'na göre güçlük yoktur. Bunun kolayını, usûlünü veya kanununu
yine kendisi bilir. Kur'ân insanın yeniden dirileceğini haber vermiştir;
o halde bu mutlaka olacak ve Allah insanları yeniden diriltecektir. Nasıi
dirilteceğini de O'ndan başka kimse bilmez.
Biz, her gün insan oğlunun dünyaya gelişini gözlerimizle görmemiş
olsaydık, buna da akıl erdiremezdik. Bir damla sudan bir insan meydana
geldiğine kolay kolay inanabilir mi idik? Her gün görüp duyduğumuz
için onun meydana gelediğini biliyor ve bir damla sudan, yahut bir dam-
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la meniden yavaş yavaş bir insan oluyor diyoruz. Bunu aklımız alıyor;
aklımızın alması da her gün görüp durmuş olmamız dolayısıyledir. Eğer
görmese idik «böyle şey mi olur? Bir damla sudan nasıl kocaman bir i n 
san olur?» der, «olur» diyenlere de güler geçerdik.
Âhırette tekrar nasıl dirileceğimizi görmediğimiz, şimdiye kadar
da hiç gören olmadığı için bu iş bize güç geliyor. Fakat Allah'a göre güç
lük yoktur, ilk önce yaratan O büyük yaratıcı için ikinci defa yaratmak
daha kolaydır. Ne var ki Allah için bir şeyin daha kolay veya daha zor
olması söz konusu değildir. Bu sebeple, görmediğimiz ve akıl erdire
mediğimiz bir şeye olmaz dememeliyiz. Allah'a, Kur'âna ve Peygambere
imanı olan bir insan, âhırete ve öldükten sonra tekrar dirileceğine de
inanır. Bize düşen de budur. Zaten âhırete inanmayanlar, öldükten son
ra tekrar dirilmeyi akıllarına aldıramayanlar, hep imanı sağlam olma
yanlardır. Allah'ı hakkıyle bilen, O'nun kudretine, ilim ve hikmetine yü
rekten inanılmış olan bir kimse, şüphesiz âhırete de inamr. Çünkü bir
mü'min, bunların Allah Ta'âlâ için hiç önemli olmadığını bilir.
5. ÂHIRET GÜNÜNE
CİVCİV GİBİDİR

İNANMAYANLAR

KABUĞU

İÇİNDEKİ

«Âhırete inanmayanların hali tıpkı yumurta içindeki civcive beşzer. Mümkün olsa da o kabuğun içindeki civcive sorulsa: Sen bu ka
buğun içindesin; dışarıdan bir haberin yok. Amma bilsen neler var, ne
ler!... Bir defa senin üstüne titrer durur bir anan var; böbürlenir gezer
bir baban var. Kümes var; tünek var; yem var; yiyecek var; sonra koca
bir dünya var. Aylar, güneşler ve daha neler neler. Çaylak, bıçak hepsi
hazır, seni bekliyor. Bunlar sana pek yakın. Arada incecik bir kabuk var.
O kabuğu bir kırıp da başını çıkarırsan bunları hep görürsün, dense,
civciv bu sözlere karşı hiç öyle şey olur mu? der, her şeyi, kendi kabuğunun içindekinden ibaret zanneder. İşte bu, bize bir örnektir. Dünya
ile âhıret arasında bir kabuk, ince bir zar vardır. O zar bizi kaplamış,
basiretimizi bağlamıştır; öbür dünyayı bize göstermez. İnsanın gözü bir
yumulacak olursa, o kabuk, o zar yırtılır. Cennetiyle, cehennemiyle, sı
ratı ve mizanıyle âhıret ortaya çıkar. Artık inanmayan kalmaz; fakat iş
işten geçmiş olur...» (1)
Sonuç olarak, kendini düşünen, bilen, görünüşe kapılmayan, Al
lah'a ve Peygamberine imanı sağlam olan bir insan, kıyamete, âhırete
öldükten sonra dirilmeye de iman eder. Bunlarda hiç bir zaman şüpheye
düşmez. Kıyamet, ölülerin dirilmesi, haşir ve neşir, mahşer, sevablarm
ve günâhların tartılması, hesap, sırat, cennet ve cehennem, hepsi de hak
1) Ali Vahıd, Asker İlmihali.
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tır; hepsi de olacaktır. Dünyada iken Kur'ân'a inananlar, Peygamberimi
zin gösterdiği yoldan sapmamış olanlar, âhırette yüzleri ayın on dördü
gibi ak olarak hesap verirler; Allah'tan en büyük mükâfatı görürler ve
hep Allah'ın cennetinde kalırlar. Orada, dünyada gözlerin görmediği, ku
lakların işitmediği, gönüllerden bile geçmeyen her çeşit nimete ve saa
dete kavuşurlar. Artık onlar için hiç bir korku, ölüm ve keder yoktur.
Fakat dünyada iken Kur'ân'm gösterdiği yoldan sapmış, Peygamberimi
zin sözünü dinlememiş olanların vay haline! En korkunç azablar bu gibi
kimseler içindir.
Âhıret konusunda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus
vardır. O da, dünya ile âhıret hayatının birbirinden tamamen ayrı olma
sıdır. Eğer bunu iyi bir şekilde anlayamazsak çok yanlış sonuçlara va
rırız. Âhırette göreceğimiz bir çok nimetler vardır ki, bunların isimleri
dünyadaki nimetlerin isimlerinden farklı değildir. Fakat bu benzerlik,
yalnız isim yönündendir; şekil veya mahiyet yönünden birbirinden çok
farklıdır; çünkü âhırette hüküm süren kanun bambaşka bir şeydir. Bu
sebepledir ki, orada insanın göreceği nimetler olsun, azablar olsun çok
değişiktir ve buradakilerin hiç birine benzemez. Yaptığımız iyi veya kö
tü işlerin tartılması, hesap, sırat köprüsü, cehennem ateşi, cennette in
sanların göreceği nimetler, cennet meyveleri, bunların hepsi, bizim bu
dünyada gözlerimizin görmediği, kulaklarımızın işitmediği, akıl ve ha
yalimizden geçmemiş çok değişik şeylerdir. Bunların nasıl olduğunu
hiç bir zaman anlayamayız. Bizim bilebileceğimiz ve mutlaka bilmemiz
ve inanmamız gereken şey, insanların âhırette yeniden dirilecekleri, iyi
lerin cennete, kötülerin cehenneme gidecekleri; cehenneme gideceklerin
ateşte yanıp azab görecekleri, mü'minlerden günahkâr olanların günâh
ları kadar cehennemde kaldıktan sonra yine cennete gidecekleri; mü'min
olmayanların ise hep cehennemde kalacaklarıdır. Biz bütün bunlara ina
nır ve iman ederiz; ancak bunların nasıl ve ne şekilde olacağını bileme
yiz. Allah'tan başka hiç kimse de bilmez.
Âhıretin mükâfatı da azabı da devamlıdır; ardı arkası kesilmez,
tnsan her gün yeni bir nimete, yeni bir saadete kavuşur. Fakat şunu
iyice bilmek gerekir ki, cennet de cehennem de dünyada kazanılır. însana
düşen başlıca iş, ölüm gelip çatmadan, cenneti ve cennetin sayısız nimet
lerini bu dünyada kazanmaktır. Allah bu fırsatı insanlara vermiştir. Bunun için, dünyada iken, Allah'ın ve Peygamberin gösterdiği yoldan hiç
ayrılmamalıyız. Onların gösterdiği yoldan ayrılarak cenneti kazanmak
fırsatını kaçıranlar, her halde çok ahmak ve çok gafil insanlardır.
Yukarıda, Kur'ân-ı Kerîm'in haber verdiği her şeyin hak olduğunu
ve her müslümanm bunlara inanması gerektiğini söylemiştik. îşte bu79

raya kadar âhıret hakkında söylediklerimizi de Kur'ân-ı Kerîm haber
vermiş, Peygamberimiz de böylece açıklamıştır. O halde hiç şüphe etme
den inanırız k i : Ölüm haktır; kabir azabı haktır; sırat haktır; mizan ve
amellerin tartılması haktır; cennet haktır; cehennem haktır. Biz, Al
lah'a, Peygambere, kitaba ve meleklere inandığımız gibi bunlara da ina
nır ve iman ederiz.

OKUMA PARÇASI:

AyeUi Kerime ve Hâdîs-i Şerifler
«İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutjeden yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel vermeğe kalkıştı ve «şu çürümüş kemikleri kim
diriltecek» dedi. De ki: «Onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yatatmayı bilir». O ki size yeşil ağaçtan alev yaptı da siz ondan ateş
yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kaadir değil midir? Elbette kaadirdir. O'nun işi, bir şeyin olmasını istedi mi, ona sadece «ol» demektir; o da hemen oluverir».
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Yasin sûresi, 77 -81
«Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: 1) Ölüm \
|! gelmeden evvel hayatın; 2) Hastalıktan evvel sıhhatin; 3) Meşguliyet gelmeden evvel boş vakitlerin; 4) İhtiyarlık gelmeden evvel j
gençliğin; 5) Fakirlik gelmeden evvel eldeki zenginliğin».
S

Hadîs
«Dünya âhıretin tarlasıdır. Herkes dünyada ne ekerse onu bi- j

I

çer».
Hadis
«Dünya çok iyi bir binektir. Ona bininiz ve iyi çalışınız ki, o da
sizi âhırete ulaştırsın».
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16.

DERS

KABÎR VE ÂHÎRET
1. KABÎR AZABI
Âhıret hak olduğu gibi, kabir suali ve kabir azabı da haktır. Dünyada
iken Allah'ın emirlerine uymuş, Peygamberin gösterdiği yoldan gitmiş
ve verilen görevleri yapmış olanlar, öldükten sonra sıkıntı çekmezler ve
kabir azabı görmezler. Ölür ölmez Allah'ın nimetlerine kavuşur, cennete
giderler. Fakat, dünyada iken nefsin kötü isteklerine uymuş, eli ve di
li ile herkese kötülükte bulunmuş, görevlerini iyi yapmamış, hainlik et
miş olan kimseler ise, öldükten sonra azab görmeğe ve sıkıntı çekmeğe
başlarlar. îşte ölümle birlikte başlayan bu sıkıntı ve azaba kabir azabı
denir. Kabir azabını Kur'ân-ı Kerîm haber vermiş, Peygamberimiz de bu
konuda açıklamalarda bulunmuştur. Bu sebeple öldükten sonra kötüle
rin kabir azabı göreceklerine inanmak farzdır.
Bir insan öldüğü zaman artık onun kıyameti kopmuş demektir.
Ölüm ânından itibaren, insan, dünyada yaptıklarının cezasını çekmeye
başlar. Bu hal büyük kıyametin kopmasına kadar da devam eder. İnsa
nın ölümü ile büyük kıyametin kopmasına kadar geçen zamana Berzah
denir. Berzah, dünya ile âhıret arası bir âlemdir. İnsan öldüğü zaman
dünyadan göçmüştür; fakat asıl kıyamet de henüz kopmamıştır. Buna
göre insan, ne dünyada ve ne de âhırettedir; çünkü insanlar ölmekle yok
olup gitmezler. Ölüm, sadece insanın tenine gelir; fakat canına gelmez.
Bir başka deyişle, insan öldüğü zaman, et ve kemikten ibaret olan bedeni
çürür ve toprağa karışır; fakat ruhu Allah'ın emriyle varlığını devam
ettirir. îşte bu ruh (nefs), bedenden ayrıldıktan sonra, sahibinin dünyada
ki davranışına göre, ya azab görmeğe, ya da âhıret nimetlerini görmeğe
başlar. Dünyada iken Allah'ını, Peygamberini, Kitabını, Dinini sorup öğ
renmemiş, Allah'ın emrettiği beş vakit namazı kılmamış, orucunu tut
mamış, zekâtım vermemiş, iyiyi kötüyü ayırmamış, hak hukuk tanıma
mış, her önüne geleni incitmiş olan kimselerin bedenleri ölümün pençe
sine yakalanıp kendilerini teneşir tahtasında bulunca, ruhları işin ne
olduğunu artık anlarlar ve dünyadaki kötü davranışlarından pişmanlık
duyarak korkmaya ve sıkılmaya başlarlar. Ruh (nefs), bu korku ve sıkın
tıların hepsini anlar ve duyar. Dünyadaki kötü davranışları da, kendisine,
hoşlanmadığı korkunç şekillerde görünmeğe ve eziyet etmeğe başlar. Bu
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arada Münker ve Nekir denilen sual melekleri gelip ona Allah'ını, Pey
gamberini, Kitabını, kime ibadet ettiğini sorarlar. Dünyada iken bunları
tanıyıp öğrenmemiş, Allah'a ibadet etmemiş, bütün ömrünü şeytanın
peşinden koşturmakla geçirmiş olanlar, bu sualler karşısında şaşırıp sa
yıklamaya ve en korkunç, en şiddetli azabı görmeğe başlarlar. Gözlerin
den perde kalkar; âhırette kendileri için hazırlanan cehennemin kor
kunç azabını görürler. Daha doğrusu ruhları bütün bunları hisseder ve
bu hal kıyamet kopuncaya kadar devam eder.
Dünyada iken Allah'ını tanımış, Peygamberin gösterdiği yoldan git
miş, dinini öğrenmiş, ibadetini yapmış olanlar, sıkıntı çekmezler, azab
görmezler. Münker ve Nekir'in sorularına şaşırmadan cevap verirler.
Böyle kimseler ne ölüm acısı çekerler, ne de kabir azabı görürler. Allah
onların gözlerindeki perdeyi kaldırır, cenneti ve cennet nimetlerini gös
terir. Dünyada iken yaptıkları güzel işler, ibadetler ve iyi davranışlar,
güzel ve sevimli şekillere girip sahibine neşe ve sevinç verir. İyiliğin mü
kâfatı olarak cenneti, cennetin güzel bahçelerini, çiçeklerini, kuşlarını,
dünyada hiç görmedikleri, akıl bile edemedikleri güzelliklerini seyreder
ken ruhları tatlı bir uykuya dalmış olarak, kıyamete kadar böyle kalır
lar. Nitekim Peygamberimiz de insanların kabirdeki hallerini söz konu
su ederek şöyle buyurmuştur: «Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bah
çe, ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur».
2. KABİR AZABINI YALNIZ RUH (NEFS) GÖRÜR
İnsanın ölümünden sonra kıyamet kopuncaya kadar devam edecek
olan zamana Berzah denildiğini yukarıda söylemiştik. İşte kabir suali
ve kabir azabı bu zaman içinde olur. Ne var ki Berzah'ta azabı veya ni
meti görecek olan yalnız ruhtur. Burada cesedin hiç bir önemi yoktur.
Onu ister kurtlar kuşlar yesin, ister ateşler yaksın, azab da nimet de
yalnız ruha gelir. Bu sebeple insanın öldükten sonra mutlaka bir kabire
gömülmüş olması şart değildir.
Bazılarımızın aklına şöyle bir soru gelebilir: Mademki insanlar
kabirde azab görüyorlar, yahut çeşitli nimetlere kavuşuyorlar; o halde
biz onların çektikleri azabı, yahut kavuştukları nimeti gözlerimizle gö
remez miyiz? Meselâ kabirin başında beklesek, yahut içine inip gözlesek, bir şeyler anlayamaz mıyız? Bu soruya kesinlikle hayır demek ge
rekir. Biz, hiç bir zaman onların çektiklerini anlayamayız ve gördükle
rini göremeyiz. Çünkü insan öldükten sonra bambaşka bir âleme göç
müştür. Biz ise başka bir âlemde kalırız. Bizim âlemimizle ölünün git
tiği âlem başka başkadır. Bu sebeple biz, bir başka âleme ait olan şey
leri ne anlayabiliriz, ne de görebiliriz. Biz bazan bir ölünün başında otu
ruruz da, onun, içinde bulunduğu sıkıntılardan veya gördüğü nimetler82

den haberimiz olmaz. Bu, tıpkı bir odada uyuyup ta korkunç rüyalar gö
ren bir kimsenin gördüklerini, yanında uyanık oturan bir başka kimsenin
görüp hissetmemesine benzer. Yanyana yatıp ayrı ayrı rüyalar gören iki
kişinin durumu da böyledir. Her ikisi de birbirlerinin gördüklerinden
habersizdir. İşte kabir azabı da bunun gibidir. Bazan on, yahut yüz kişi
bir kabirde yatar; her biri ayrı ayrı haller geçirir; fakat hiç biri diğeri
nin çektiğinden ve gördüğünden haberdar olmaz. Biz de onların yanında
bulunuruz, fakat bir şey görmeyiz, bir şey anlamayız. Ancak, Allah'ın
ve Peygamberin bildirdikleri şekilde kabul ve tasdik eder, «kabir suali
ve kabir azabı haktır» deriz.
Kabir sualine ve kabir azabına inanıp iman ettikten sonra, Peygam
berimizin şu mübarek sözlerini hiç bir zaman hatırımızdan çıkarmama
lıyız. «Kabir azabının çoğu, temizliğe dikkatsizlikten, koğuculuktan, in
san çekiştirmekten ve dili ile başkalarını incitmekten ileri gelir». Bu
hadis bize temizliğin ne derece önemli olduğunu, lâf götürüp getirme
nin, başkalarını çekiştirmenin ve kötü sözlerle incitmenin ne derece
kötü davranışlardan sayıldığım göstermeğe yeterlidir. Bu sebeple, beden
ve elbiselerimizin temizliğine çok dikkat etmeli, lâf götürüp getirmek
ten, başkalarını çekiştirmekten ve kötü sözlerle onları incitmekten şid
detle kaçınmalıyız.
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17.

DERS

KIYAMET
1. KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
Âhıret Gününün ne demek olduğunu anlatırken de belirttiğimiz
gibi, içinde yaşadığımız dünyanın mutlaka bir sonu vardır. Dünyada ya
şayan her şeyin bir gün bu dünyadan göçüp gitmesi gibi, dünyanın da
bir gün ömrü bitecek ve sonu gelecektir. Er veya geç, yer ve göklerin
düzeni bozulacak; dağlar taşlar hallaç pamuğu gibi atılacak; her şey alt
üst olacak; yerde ve gökte yaşayan her canlı ölecek ve işte o zaman kı
yamet kopacaktır. Daha sonra Allah'ın emri ile her şey yeniden meydana
gelecek, insanlar yeniden dirilecek ve mahşer yerine dökülecektir. Bü
tün bunlar Kur'ân-ı Kerim'de Allah tarafından bildirilmiş ve Peygambe
rimiz tarafından açıklanmıştır. Bu sebeple hepsine inanır ve iman ede
riz. Bununla beraber bazı kimseler, kıyametin kopacağı zamanı merak
etmekten ve «ne zaman kopacak? Yakm mı uzak mı? Zamanı belli mi?
Bu iş kaç sene sonra olacak?» diye soruşturmaktan kendilerini alamaz
lar. Bu çeşit soruları soran kimselerden bazıları, aslında kıyamete, öl
dükten sonra dirilmeye inanmazlar. Ölüm ile her şeyin sona erdiğini
sanırlar. Fakat bunlar, bir gün kıyamet kopup da hesap vermek için Al
lah'ın huzuruna getirildikleri zaman her şeyi anlayıp başlarını yere sürtecekelerdir, amma o zaman da iş işten geçmiş olacaktır. Bazı kimseleı
de, kıyametin kopacağına, insanın öldükten sonra dirileceğine ve dün
yadaki iyi ve kötü davranışlarının hesabını vereceğine inanırlar; fakat
sadece bir merak sebebi olarak bunların ne zaman ve kaç sene sonra
olacağını soruştururlar. Aslında bu merak ve soruşturma çok yersizdir;
çünkü kıyametin ne zaman kopacağını bu dünyada hiç kimse bilmez. Ne
Allah ve ne de Peygamberimiz bunu bildirmişlerdir. Bu sebeple bize dü
şen, sadece, Kıyametin bir gün kopacağına inanmak ve kendimizi o gün
vereceğimiz hesaba hazırlamaktır.
2. KIYAMETİN BAŞLANGICINI YALNIZ ALLAH BÎLÎR
Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir. Nitekim Kureyş
kâfirleri «kıyamet ne zaman kopacak? Haşir ne zaman vukubulacak?»
diyerek sık sık Peygamberimizi rahatsız ederler, Peygamberimiz de on
ların bu sorunlarını cevaplandırabilmek için, içinde büyük bir arzu du84

yardı. Nihayet, bu arzunun daha da arttığı bir sırada Allah Ta'âlâ ona
şu âyeti indirdi ve bu düşünceden vazgeçmesini bildirdi: «Sana Kıya
metin vaktini soruyorlar ve ne zaman gelip çatacak diyorlar. Sen onun
vaktini nereden söyleyeceksin! Onun hakkındaki bilgi Rabbma aittir.
Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın» (Naziat sûresi, 42-45).
Bu âyeti kerîmelerden de anlaşılıyor ki, kıyametin ne zaman kopa
cağını sorup araştırmak, bizim görevimiz değildir; buna ihtiyacımız da
yoktur. Bize düşen, sadece, o korkunç günün güçlüklerini düşünerek,
iyilik, doğruluk ve ahlâkî bir yükseklik içinde yaşamak, o günkü sorgu
ve hesaba hazırlanmaktır. Bu hazırlığı yapmadan kıyametin kopacağı
zamanı soruşturmakla vakit geçirenler, sonradan pişman olurlar; fakat
bu pişmanlık fayda vermez.
Sözün kısası, Allah ta'âlâ kıyametin ne zaman kopacağını bildir
memiştir. Peygamberimiz de bunun zamanı hakkında hiç bir şey söyle
memiştir. Kim, Peygamberimizin kıyametin zamanını bildirdiğini söy
lerse, yalan söylemiş olur. Bu çeşit söylentiler varsa, bunların hepsi,
müslümanları tenbelliğe sevketmek için ileri sürülmüştür; fakat hiç bi
rinin aslı yoktur. Peygamberimiz, yalnız şunu söylemiştir: «Dünyanın
geçen ömrü, kalan ömründen daha uzundur». Ancak, geçen ömrün ne
kadar olduğu da belli değildir; bunu kesin olarak hiç kimseye bildirme
miştir. Bunu bilmek de mümkün değildir. Dünyanın geçen ömrü belli
olmadığına göre, geride kalan ömrünün de ne kadar olacağını, yani kı
yametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Sonra,
şunu da unutmamamız gerekir ki, kıyametin kopacağı zaman bizi hiç ilgi
lendirmez; ne zaman koparsa kopsun. Vakti saati gelince elbette kopa
caktır. Zaten ölümü gelen bir insanın kıyameti kopmuş demektir. Bu
türlü kıyamet de, gözümüzün önünde her gün kopup durmaktadır: Genç,
ihtiyar, hasta, sağlam, her gün bir çok insan dünyasını değiştirmekte ve
kıyamete doğru yola çıkmaktadır. İşte insanoğlunun asıl düşüneceği kı
yamet bu olmalıdır. Başı ucunda her an dönüp dolaşan kıyameti bırakıp
da dünyanın kıyametini düşünmek, her halde^ akıllıca bir iş olmasa ge
rektir.
Aklı başında olan insan, her an başının ucunda dolaşan kızılca kıya
meti düşünerek, o gelmeden önce hem dünyasını, hem de âhıretini ma
mur etmeğe çalışır. Peygamberimiz «kıyamet koptuğu zaman elinizde bir
ağaç fidanı da olsa onu dikmeye çalışınız» buyurmuştur. Demek ki insa
nın görevi, kıyametin ne zaman kopacağını araştırmak değil, dünyada ya
şadığı sürece, hem dünyasını, hem âhıretini mamur etmeğe çalışmaktır.
Bir gün Nasraddin Hoca merhuma sormuşlar: «Hoca efendi, kıya
met ne zaman kopacak?». Hoca merhum onlara şu cevabı vermiş: «Be85

nim hanım ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet kopmuş
demektir». Rahmetli hocanın bu cevabı çok manâlıdır. Bununla demek
istiyor k i : Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez; bunu araş
tırmak da benim vazifem değildir. Fakat ben kendi kıyametimizi düşü
nürüm. Çünkü hanım ölürse, benim başıma küçük bir kıyamet kopmuş
olur. Evin düzeni bozulur; bir tedirginlik, bir rahatsızlık başlar; çoluk
çocuk başıma kalır. Ben öldüğüm gün ise, başıma daha büyük bir kıya
met kopmuş demektir. îşte benim düşündüğüm bu iki kıyamettir. Siz de
kendi kıyametinizi düşünün ve o kopmadan önce hazırlığınızı yapın.
Her aklı başında olan insanın, hocanın kıssasından hissesini alması
gerekir.
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18.

DERS

CENNET VE CEHENNEM
1. CENNET VE CEHENNEM DÜNYADA KAZANILIR
Dünyaya gelen her insan, er veya geç, ölecektir. Ölen bir insanın da
kıyameti kopmuş demektir. Her insan düyada ne ekmiş ise, öldükten
sonra onu biçer. Dünyada iken cennet yolunu tutmuş, ölünceye kadar da
bu yoldan sapmamış ve Allah'ın rızasını kazanmış olanlar, cennete gider
ler. Fakat bu yolu tutmamış, yahut bu yoldan sapmış olanlar ise, öldük
ten sonra cehennemi boylarlar.
Cennet, doğru yolda gidenler için hazırlanmış en büyük nimettir.
Buraya giren insan, istediği ve arzu ettiği her şeyi bulacak, hoşlandığı her
şeyi önünde hazırlanmış görecektir. Cennette artık ne ölüm vardır, ne de
oradan çıkmak. Orası, sonsuza kadar, insan için bir rahatlık ve safa ye
ridir.
Cehennem ise, insanın hiç hoşlanmayacağı bir yerdir. Ateşle birlikte
azabın her türü cehennemin başlıca özelliğidir. İnsanı sıkacak ve bunal
tacak ne kadar kötü şey varsa hepsi oradadır ve hepsi kötü ve günahkâr
kimseler için hazırlanmıştır.
Ne var ki, unutulmaması gereken en önemli husus, cennetin de, ce
hennemin de bu dünyada kazanılmış olmasıdır. Bu bakımdan denebilir
ki, dünya âhıretin tarlasıdır; dünya tarlasına ne ekilirse âhırette o bi
çilir. Onun için her insan ölüm gelip çatmadan aklını kullanıp dünyanın
kıymetini bilmelidir. Mademki dünyaya gelmişiz; o halde dünyanın âhıret için bir tarla olduğunu, cennet ve cehennemin de bu tarlada yetişecek
birer meyve sayıldığını unutmamalı ve bu tarlayı ona göre ekmeliyiz. in
san tarlaya ne ekerse onu biçer. Buğday eken buğday, arpa eken arpa,
çavdar eken çavdar alır. Zamanında tarlasını sürmeyen ve tohumunu at
mayan kimse, hasadda hiç bir şey elde edemez. îşte dünya ile âhıret de
böyledir. İnsan, dünyada iken onun kıymetini bilmeli ve âhıreti için ha
zırlığını yapmalıdır. Aksi halde öldükten sonra pişman olur ve «ah bir
kere daha dünyaya gelsem de çok çalışıp çok kazansam; hayır ve hasenat
yapsam; Allah'ın emrinden hiç çıkmasam» der; fakat bu pişmanlık fay
da etmez. İnsan dünyaya bir defa gelir ve ölünceye kadar ne yapabilmiş
ise kendisiyle beraber işte o yapabildiği gider. İyilik yapmış olan, gittiği
yerde, o iyiliğinin sevab ve mükâfatım bulur; kötülük yapanlar onun ce
zasını görürler. Bunun içindir ki dünyanın kıymetini bilmeli ve ölmeden
önce âhırete yarayacak hayırlı işler yapmalıdır.
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2. ÂHİRET İÇİN ÇALIŞIRKEN DÜNYA DA UNUTULMAMALIDIR
Âhirete yarayacak işler, yalnız, namaz kılmak ve oruç tutmaktan
ibaret değildir. Bazı kimseler böyle zannederler ve namaz, oruç ve ben
zeri ibadetlerin dışındaki her iş «dünya işidir; âhirete hiç faydası yok
tur» diyerek insanları çalışmaktan vazgeçirmeğe çalışırlar. Aslmda iş,
onların zannettikleri gibi değildir. İnsan, Allah'a ve Peygamber'e inana
rak onların gösterdikleri yoldan giderse, âhire t için çalışıyor demektir.
Önemli olan, Allah'ı unutmamak, O'na karşı olan görevleri yerine getir
mek ve O'nun gösterdiği yoldan ayrılmamaktır. Bütün bunları yapan bir
insanın dünya için çalışması, para kazanıp zengin olması da Allah için
sayılır. İnsan ne kadar çok çalışır ve ne kadar çok zengin olursa, Allah'ın
yanındaki mertebesi de o kadar yükselir; âhıreti de o derece mamur
olur. Onun için herkesin dünyayı sevmesi, kıymetini bilmesi ve onu hor
görmemesi gerekir. Dünyayı bırakın da âhıreti kazanın, diyerek onu hor
görenler ve gösterenler, dünyanın ne demek olduğunu anlamamış olan
câhillerdir. Aslında hor görülerek kötülenen bir dünya, insana Allah']
ve Peygamber'i unutturan, onları düşünmeye engel olan bir dünyadır.
Fakat insanın açık alınla ve korkusuzca Âhirete ulaşmasını sağlayan dün
ya, hiç bir zaman hor görülemez ve kötülenemez. Her müslümanm böyle
bir dünyayı elde etmeye çalışması gerekir. Gerçek müslüman, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işine, yarın ölecekmiş gibi de âhıret işine sarılan
kimsedir. İnsan vaktinde ve zamanında bir işe başlayınca artık ona sım
sıkı sarılmalıdır. İbadet zamanında ibadet, iş zamanında iş yapmah;
ne dünya için âhire t ini, ne de âhıreti için dünyasını terketmemeli, her
ikisi için de çalışmalıdır.
Kesinlikle biliyoruz ki, dünyanın sonu âhırettir. Dünya geçici, âhı
ret ise sonsuza kadar kalıcıdır. Bu sebeple biz de dünyada kalıcı değiliz;
fakat âhıretimizi bu dünyada kazanmak zorundayız. Onu kazanmak da
dünyayı hor görmek ve kötülemekle değil, zamanımızı boş geçirmemek
ve her dakikayı hayırlı işlerle değerlendirmek suretiyle olur. Bir insa
nın, âhıreti kazanacağım diye dünyadan el çekip başkalarının sırtına yük
olması müslümanlık değildir. Böyle yapanlar hem dünyalarını hem de âhıretlerini kaybederler.
Sonuç olarak, ne âhıreti unutup büsbütün dünyaya tapmalı, ne de
dünyayı bırakıp yalnız âhıret için çalışmalıdır.
3. DÜNYA'DAKİ HİÇ BİR HAYIRLI İŞ KAYBOLMAZ
Allah'ın emirlerine uyarak ibadetlerini vaktinde yapan, sonramda
dünyası için çalışıp kazanan bir kimse, kazandığım hayırlı yolda sarfederse, âhırette bunun faydasını görür; çünkü hayırlı yolda sarfedilen
paraların sevabı hiç bir zaman kesilmez ve âhirete kadar amel defterine

yazılır. Nitekim Peygamberimiz bu konu ile ilgili olarak şöyle buyur
muştur: «İnsan öldüğü zaman kendisine sevab kazandıran bütün amel
leri kesilir de yalnız şu üç şeyden dolayı sevab kazanmaya devam eder
Sadaka-i cariyeden; başkalarına faydası dokunan ilimden; arkasından
kendisi için hayır duâ edecek hayırlı evlâttan».
Peygamberimizin bu hadîsinden anlaşıldığına göre, bir insan, sağlı
ğında parasını herkesin faydalanabileceği bir işe yatırmış, yahut bir ilim
sahibi olmuş, bu ilimden başkaları da fayda görmüş, yahutta iyi bir ev
lât yetiştirmiş ise, o insan âhıreti için de bir hazırlık yapmış olur. Çünkü
kendisi öldükten sonra da geride bıraktığı eserlerin başkalarına faydası
dokunur ve bundan dolayı o kimsenin amel defterine sevab yazılır.
Peygamberimizin hadîsinde zikredilen sadaka-i câriye, herkesin fay
dalandığı bir işe para sarfetmek demektir. Meselâ bir insan bir cami yap
tırır, yahut fakirler için bir hastane, bir okul, yahut han veya hamam yap
tırır; bir köye, bir şehire su getirir veya kuyu açtırır; gelip geçenlerin göl
gesi altında dinlenebilecekleri ağaçlar diktirir ve bütün bunları yaparken,
başkalarına faydalı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için parasını,
malını mülkünü sarfeder ise, o kimsenin yaptığı bu işe sadaka-i câriye de
nir. Sağlığında halka faydası dokunacak bir işte bulunan kimsenin, öl
dükten sonra da amel defteri kapanmaz. O kimse kabirde yattığı müddet
çe yaptığı işin sevabı kendisine ulaşır.
Sadaka-i cariyede bulunmak, şüphesiz, para ile, yahut zenginlik ile
olur. Parası, malı, mülkü olmayan bir kimse, yukarıda bir kaçını saydığı
mız hayırlı işlerden hiç birisini yaptıramaz. Bunları, yahut bunlardan bi
rini yaptırabilmek için para kazanmak ve zengin olmak lâzımdır; bunun
için de çok çalışmak gerekir. Bu bakımdan çalışmak ve para kazanmak
da, yerine göre bir ibadet sayılır.
*
Her insan için para kazanmak ve zengin olmak mümkün olmayabilir.
Fakat âhıret için sevab kazandıracak başka işler de vardır. Peygamberi
miz, yukarıdaki hadîsinde bunlardan ikinci olarak ilim kazanmayı zik
retmiştir. Çalışarak ilim sahibi olmak ve bu ilimden başkalarını da fay
dalandırmak sadaka-i câriye gibi, sahibine âhırete kadar sevab kazandı
rır. Bir kitap yazıp halka dinini ve dünyasını öğretmiş olanlar da böyle
dir. Yazdıkları bu kitaplardan dolayı, onların da öldükten sonra amel def
terlerine sevab yazılır. Bu sebeple dünyada ilim elde etmek ve ilminden
herkesi faydalandırmak en büyük saadettir. Kur'ân okutmak ve Kur'ân
vakfetmek de böyledir.
Sağlığında para kazanıp zengin olamayan, ilim de kazanamayan bir
kimse, eğer çocuklarını iyi terbiye eder, dinine ve yurduna hayırlı evlât
yetiştirirse, yine de bu kimse bahtiyar insanlardan sayılır. Öldükten son89

ra böyle kimselerin de sevab defterleri açık kalır. Sanki hiç ölmemiş de
halâ hayır yapıyormuş gibi, yetiştirdikleri hayırlı evlâtlar dolayısıyle, def
terlerine sevab yazılır durur. İşte bu sebeplerdir ki insan, ne olursa olsun,
çocuklarım iyi terbiye etmeli, okutmalı, onlara Allah'ını, Peygamberini,
dinini, dünyasını öğreterek vatana ve millete faydalı birer insan olarak
yetişmelerini sağlamalıdır. Bir insan zengin olmayabilir; ilim de elde edemeyebilir; fakat çocuğunu iyi terbiye ederek hayırlı bir evlât olmasını
sağlayabilir.
Bu açıklamalardan sonra, âhıret ile dünyanın ne olduğunu iyice an
lamış bulunuyoruz. Buna göre, ne olursa olsun her şeyden önce cennet
yolunu tutmaya çalışmalıyız. Allah'ımızı ve Peygamberimizi tanıyıp on
ların dediklerinden dışarı çıkmamalıyız. Özellikle ibadetlerimizi vaktin
de ve kusursuz olarak yapmalıyız. Sonra da çalışıp para kazanmanın ve
zengin olmanın yollarını aramalıyız. Zekât vermek de Allah'ın bir emri
olduğuna göre sahip olduğumuz malın zekâtını vermeyi hiç ihmal etme
meliyiz. Herkese faydası dokunacak hayırlı işler yapmalıyız. Bilgisizlikten
ve fakirlikten kurtulmanın çarelerini aramalıyız. Temizliğe çok dikkat
etmeli, üzerimize bir damla da olsa pislik dokunmamasına çalışmalıyız.
Kimseye kötülük yapmamalı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeliyiz. Bil
diklerimizi herkese öğretmeliyiz. Dinimize, vatanımıza ve milletimize fay
dalı olan işleri görmeliyiz. Çocuklarımızı iyi terbiye etmeli, arkamızdan
iyi ve hayırlı dualar edecek birer insan olarak yetiştirmeliyiz. Bunların
hepsi, insana yalnız dünyada değil, âhırette de sevab kazandıracak işler
dir. Ancak, bunları yaptıktan sonra âhırette cennete girmeyi ümid edebi
liriz. Dünyada iken cennet yolunu tutmamış olan bir kimse, âhırette o
nimete asla kavuşamaz. Kim, bu dünyada fırsat elinde iken çalışır, vak
tini boş geçirmez, hayatının kıymetini bilir ve âhıretini mamur etmenin
yolunu tutarsa, işte o kazançlı çıkar. Allah'ın lütuf ve keremi, âhırette
ona yetişir ve onu cennete götürür.
Ne mutlu dünyada iken âhıretin kazanılacağını bilenlere ve bu yolda
çalışanlara!
Ne kötü akıbet, dünyada iken Allah'ını tanımamış, O'na ibadet et
memiş, zamanını hayırlı işlerde geçirmemiş, dünya ve âhıretini mamur
etmemiş olanlara! Böyleleri öldükten sonra gerçeği anlayıp pişmanlık du
yacaklar; fakat iş işten geçtikten sonra bu pişmanlığın faydası ne?
OKUMA PARÇASI:
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«Her kim dünyada zerre kadar hayır işlerse (âhırette) onun i
faydasını görecek; her kim de zerre kadar kötülük işlerse onun.cetasını bulacak»
Zelzele sûresi, 7-8
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D E R S

KADERE ÎMAN
1. KAZA VE KADER NE DEMEKTİR?
İslâm dininin iman esaslarından altıncısı, kadere, hayır ve şerrin
Allah'tan olduğuna inanmaktır. Sonradan olacak şeylerin hepsini Al
lah'ın ezelde bilmesi kaderdir. Biz iman ederiz k i : Allah'tan başka yara
tan yoktur; hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı ne varsa, her şey Allah'
ın bilmesi, takdiri, dilemesi ve yaratması ile olur. Yaratan Allah'tır; kendi
isteğiyle seçip alan ve kazanan da insanın kendisidir. Bundan dolayıdır
ki, kıyamet günü insan her yaptığı şeyden hesaba çekilecektir
Kaderle ilgili olarak bir kaç satırda özetlediğimiz bu bilgiyi biraz
daha açıklamak gerekirse, diyebiliriz k i : Allah'tan başka yaratıcı yoktur;
her şeyi yaratan yalnız O'dur. O'nun ilmi her şeyi kaplamıştır. İyi olsun
kötü olsun, hiç bir şey Allah'ın ilmi dışında değildir. Olmuş, olan ve ola
cak, bunların hepsi Allah Ta'âlânm ilmine göre bir ve eşittir; aralarında
hiç bir fark yoktur. Allah Ta'âlâ, bir şeyi olmazdan evvel de, olurken de,
olduktan sonra da bilir. İşte Allah Ta'âlâmn olmuşu da, olanı da olaca
ğı da ezelde, yani hiç bir şey olmazdan evvel bilmesine kader denir.
Ezelde, yani olmazdan evvel, nasıl biliyor idiyse, zamanı gelince onları
evvelce bildiği gibi yaratmasına da kaza denir. Bu sebeple biz müslümanlar, Allah Ta'âlânm her şeyi tâ evvelden bildiğine ve nasıl biliyorsa öyle
irade edip yarattığına iman ederiz.
Şu var ki, yalmz kadere bel bağlamak, oturup kendini koyuvermdk
ve kader ne ise öyle olur, diye beklemek, doğru değildir ve kader inan
cına uymaz. Bununla beraber, kaderi tamamiyle inkâr etmek de yanlış
tır. Bunun her ikisi de «kadere iman» m ne demek olduğunu bilmemek
tir. Bazı durumlarda kadere bağlanmak gerekir; bazan da kadere bağ
lanmanın gereksiz ve hattâ zararlı olduğu durumlar vardır. Bunları bir
birlerinden ayırt edemiyenler ya tenbel ya da korkak, evhamlı ve cesa
retsiz olurlar.
Allah Ta'âlâ hayrı ve şerri yaratmış olmalkla beraber, bize de el
ayak, göz, kulak, akıl fikir vermiş, istediğimizi yapabilecek bir takım
kuvvetlerle bizi donatmıştır. Bu kadarla da bırakmamış, Peygamber gön
dermiş, onun vasıtasıyle bir kitap indirmiş ve «iyilik şudur; kötülük de
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şu; kim iyilik yaparsa dünyada faydasını görür; âhırette ise cennete gi
der. Kim kötülük yaparsa dünyada cezasını bulur; âhırette de cehenneme
gider. İstediğinizi yapmak elinizdedir» demiş ve cennet yolu ile cehen
nem yolu arasında serbest bırakmıştır. Dileyen cennet yolunu tutar, dile
yen de cehennem yolunu seçer.
2. HAYIR VE ŞER ALLAH'TANDIR
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, biz müslümanlar, hayır ve şerrin
de Allah'tan olduğuna iman ederiz. Ancak bu sözü yanlış anlamamak ge
rekir. «Hayır ve şer Allah'tandır» demek, dünyada iyi kötü, acı tatlı her
ne varsa hepsini Allah Ta'âlâ yarattı demektir. İşte dikkat edilmesi gere
ken nokta burasıdır. İyiyi kötüyü, acıyı tatlıyı yaratan Allah Ta'âlâ ol
makla beraber, bunları kazanan, yani davramşlarıyle ve yaptığı işlerle
iyi veya kötü olan, yahut iyilik veya kötülüğün akıbetini hak eden kuldur
yani insanın kendisidir. Kul ne isterse Allah onu yaratır. Eğer hayır yap
mak isterse, Allah onun elinde iyilik yaratır, onu iyiliğe iletir ve bu yüz
den insan sevab kazanır. Fakat kul, şeytana uyarak yanlış yollara giderse
Allah da onun elinde şerri yaratır ve onu kötülüğe iletir; bu yüzden de
insan günahkâr olur. İnsan, kendisi istemedikçe Allah Ta'âlâ onu kolun
dan tutup zorla kötülüğe seVketmez. Allah Ta'âlâ, insanı da, ateşi de,
kurdu da yaratmıştır; fakat insana «git kendini ateşe at, kurda yedir»
dememiştir. Aksine «kendinize zarar verecek şeylerden sakınınız; ken
dinizi tehlikeye atmayınız; sonra cezanızı bulursunuz» demiştir. O halde
insan ateşte yanarsa, bu sadece kendisi istediği içindir; yahut bir kurt
tarafından parçalanırsa, bu da yine kendi tedbirsizliği yüzündendir. İşte
bunun içindir ki, insan iyilik isterse Allah onu iyiliğe sevkeder; kötülük
isterse, kötülüğe sevkeder. Bunun neticesi olarak da, iyilik yapan sevap
kazanır; kötülük yapan da bunun cezasını çeker.
Allah, iyiliği ve kötülüğü yarattığı gibi, insanı da iyiliğe ve kötülüğe
yarayacak, istediğini yapabilecek bir kudrette yaratmıştır. Ayrıca iyiliği
ve kötülüğü birbirinden ayırdedebilmesi için akıl vermiş, peygamberleri
vasıtasıyle de bunları göstermiştir. O halde bize düşen iyiliğe yönelmek,
dünya ve âhırette kendimize yarayacak olan yolda gitmektir. Daha doğ
rusu, Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğinden de sakınmaktır.
İşte «hayır ve şer Allah'tandır» sözünün anlamı budur; kadere iman da
bunu böylece bilmek ve kabul etmekle olur. Bu anlattıklarımızı bir mi-~
salle şöyle açıklayabiliriz:
Askeriz; düşmanla savaşmamız gerekiyor. «Kader ne ise öyle olur»
diyerek hiç hazırlık yapmadan kendimizi düşmanın kucağına atamayız.
Önce düşmanın kuvvetini gözönünde bulundurarak gerek asker ve gerek92

se silâh yönünden bütün hazırlıklarımızı tamamlarız. Cephede siperimizi
kazar, istihkâmımızı yaparız. Zaferi kazanmak ve düşmanı mağlup et
mek için bütün planları hazırladıktan sonra, hücum vakti geldiği zaman
«Allah Allah» diyerek hücuma geçeriz. îşte bundan sonra «kader» ne ise
o olacaktır. Bu sebeple, düşmandan korkup kaçmamız bize hiç bir fayda
sağlamıyacağı gibi, kaderin pençesinden kurtulmamız da mümkün değil
dir. O halde, elimizden geleni en mükemmel şekilde yapacağız; sonrası
Allah'a kalmıştır ve bu kaderdir.
3. BAZI İŞLERDE KADERE BAĞLANMAK ZORUNLUDUR
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çalışmak ve kazanmak bizden, ya
ratmak ve vermek ise Allah'tandır. Biz sebebine yapışır çalışırız, Allah
Ta'âlâ da verir. İnsanların yapıp yapmamakta serbest oldukları şeylerde
çalışmak ve işi kadere bırakmamak gerekir. Fakat insanın elinde olma
yan, isteğine, arzusuna bırakılmayan bazı şeyler vardır ki, bunlarda ka
dere bağlanmak zorunludur. Meselâ bir adam işine giderken, tabancasıyle oynamakta olan bir başkasının dikkatsizliği sonucu, tabancanın
ateş almasıyle yaralanır. İşte evinden çıkıp işine gitmekte olan bu ada
mın yaralanması, hiç şüphesiz bir kader ve bu kadere göre meydana gel
miş bir kazadır. Bu işte, yaralanan adamın hiç bir kabahati, kusuru bu
lunmadığı gibi, işin oluşunda her hangi bir tesiri de olmamıştır. İşte bu
olayda yaralanan adam «eh, ne yapalım; kader böyle imiş» demekte ve
kadere bağlanmakta haklıdır; çünkü yaralanmasını önleyebilmek için
elinden hiç bir şey gelmezdi,
,
Fakat tabancasıyle oynayan ve bir başkasının yaralanmasına sebep
olan adam için durum böyle değildir. Bu adam «kader böyle imiş» diye
mez. Çünkü tabanca durup dururken ateş almaz; fakat sahibi onunla
oynarken dikkatsizlik etmiş, onun ateş almasına ve diğerinin yaralanma
sına sebep olmuştur. Oysa bu adama düşen iş, tabancanın tehlikeli ola
bileceğini düşünerek onu dikkatli tutmak ve ateş alsa bile başkasının
yaralanmasına sebep olmamaktı. Fakat o bunları yapmamıştır ve bir
başkasını yaralamıştır; bu sebeple «kader böyle imiş» demeğe hakkı yok
tur.
Deprem ve su baskınları gibi âfetler de böyledir. Bu âfetler sonucu
bir çok kimse ölür veya yaralanır; evsiz barksız kalır. İnsanlar bir dep
remin oluşunu önleyemezler; onu önlemek için ellerinden hiç bir şey gel
mez. Bu sebeple deprem, bir takdir-i ilâhîdir; yani kaderdir. Fakat dep
remin tahribatını önlemek, yahut hiç olmazsa azaltmak insanların elin
de olan bir şeydir. Bunun için daha sağlam binalar yapmak ve binaların
depreme karşı dayanıklılığını artırmak gerekir. Eğer bunlar yapılmazsa,
depremin meydana getirdiği tahribat için «ne yapalım kader böyle
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îmiş» demek doğru değildir. Bunun gibi, bulaşıcı hastalıklara karşı ko
runmak, insanlar için bir görevdir. Bu görevi yerine getirmeden* kade
rimizde bu hastalığa yakalanmak da varmış» demek yanlıştır.
4. KADERE İNANMAK İNSANI CESUR VE SABIRLI YAPAR
Her şeyi kadere bırakan insan tenbel, kadere inanmayan da daima
korkak olur; bir işe girişemez; bütün ömrü evham içinde geçer. Halbuki
kadere imanı olan bir asker, kendine düşen görevi ve elinden gelen her
fedakârlığı yaptıktan sonra artık hiç bir şeyden yılmaz, düşmana bütün
gücü ile saldırır. Çünkü kendisine düşen her şeyi yapmıştır. Bundan
sonrası artık kaderdir; ne olacaksa o olacaktır. İşte kader inancının exr
önemli noktası burasıdır, ve buna çok dikkat etmek gerekir. İşimizde,
evimizde, köyümüzde olduğu gibi, asker olarak da bu inancı daima muha
faza etmeli ve bu inancın gerektirdiği şekilde davranmalıyız. Eğitimleri
mizde çok dikkatli ve çalışkan olmalı, âmirlerimizin veya kumandanla
rımızın verecekleri her emri en iyi bir şekilde yerine getirmeliyiz. Düş
manı mağlup etmek ve zaferi kazanmak için bize ne söylenirse onu yap
malıyız. Bunları yapmak bizim elimizde olduğu için, Allah da böyle em
retmiş ve zafere ulaşmak için gayret göstermemizi istemiştir. Bu sebeple
«adam sende; kader ne ise o olur» deyip de gevşeklik göstermemeliyiz.
Elimizden geleni yaptıktan sonra Allah'a güvenmeli ve O'na yönelmeli
yiz. İşin kolay veya güç, yahut tehlikeli olması, artık hiç bir şeyi değiş
tirmez. Zafere ulaşmak için dişimizi sıkar, sabır gösterir, gerektiğinde
göğsümüzü üzerimizden uçuşan mermilere siper ederek verilen emri ye
rine getirmeğe çalışırız. Bu durumda ölsek de, kalsak da bizim için bü
yük mutluluktur; çünkü ölürsek şehîd kalırsak gazi oluruz. Zaten eceli
gelmeyen insan ölmez.
Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız: İnsan savaşa ka
tıldığı için değil, eceli geldiği için ölür. Eceli gelmeyen bir insan, bütün
ömrünü savaşmakla geçirse yine de ölmez. Fakat eceli geldiği zaman da
mutlaka bir savaşa katılması şart değildir. Ecel onu otururken de ya
kalar. Tarihlerde bunun pek çok örneğini görebiliriz:
1. Peygamberimizin ashabından, aynı zamanda büyük ordu ku
mandanlarından Halid İbn Velid, ölüm döşeğinde şöyle demiştir: «Kor
kakların yüzleri kararsın. Savaşa katılmakla insan ölmüş olsaydı, şimdi
ye kadar ben çoktan şehîdler arasında bulunurdum. Bu kadar (savaşa ka
tıldım; düşmanla göğüs göğüse çarpıştım; aldığım yaralarla vücudum de
lik deşik oldu; yine de şehîd olmadım. Şimdi yaralı olmadığım halde ya
tağımda döne döne ölümü bekliyorum. Ah keski savaşta ölüp de şehit
olsaydım. Şdhît olmadığıma ne kadar yanıp ne kadar ağlıyorum».
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2. 1293 (1877) senesinde meydana gelen «Moskof Harbi», tarihimizde
pek meşhurdur. îşte o zaman, Kars'ın ilerisinde bir meydan savaşı olmuş ve
buna «Gedikler Muharebesi» denmişti. Bu meydan savaşında düşmanın
elli binden fazla askeri bulunuyordu. Düşman, savaşta sabahtan akşama
kadar askerlerimiz üzerine kurşun yağdırmış, ayrıca elli bin kadar da
gülle atarak bunları ordumuzun içine düşürmüştü. Bizim ise, silâhlı ola
rak otuz bin askerimiz bulunuyordu. Savaş bittikten sonra yapılan araş
tırma neticesinde 1500 yaralı ve şehît tesbit edilmiş, bunlardan 400 ünün
şehît, geriye kalanının da yaralı olduğu anlaşılmıştır. Bu, ibret verici bir
neticedir. Düşman, sabahtan akşama kadar kurşun yağdırmış, binlerce
gülle atmış olduğu halde, şehît sayısı dört yüzü geçmemiştir. Eğer atı
lan bu mermilerin her biri hir er öldürmüş olsaydı her halde ordu içinde
tek bir sağ kişi kalmamış olurdu. Fakat durum böyle olmamıştır. (1)
3. Alay müftüsü Çorumlu Hafız Hacı Rüştü Efendi (2), ne zaman
dünyaya geldiğini kendisi de bilmiyordu. Fakat memleketi olan Çorum'da icazet aldıktan sonra, Sultan Aziz zamanında Tabur îmamı olmuş,
Tuna hududunda Belgrad kalesinde göreve başlamıştı. Bu kalenin boşal
tılmasından (1867) sonra Girid'e ve Karadağ'a gitmiş, Hersek ihtilâli za
manında taburu ile Mostar'da, Trebinye ve Nikşık'ta bulunmuştur. Duka
boğazından vuruşa vuruşa tekrar Karadağ'a inmiş; îskodra'dan, Üsküp'ten geçmiş; Niş'te, Zayçar'da, Timok'ta müsademelere katılmıştır. îlk
demiryolunu Dedeağaç'la Pazarcık arasında görmüş; Hezergrad'ta (Serdar-ı Ekrem ordusuna verilmiş; daha sonra yine Girid'e, Trablusgarb'a,
Hicaz'a, Yemen'e, Trabzon'a, Alasonya'ya gitmiş; Milona'larda çarpışmış,
Fener Yenişehirinde (Larissa) Cemaat-ı Kübra ile gaza namazı kıldırmış
ve Dömeleleri kuşatmıştır. Sonra eski dördüncü orduya, Van'a, Sason'a,
ve Zeytun'a gitmiştir. Hemen her gittiği yerden ya bir madalya veya ni
şanla, yahutta omuzundan, kaburgasından veya bacağından aldığı bir
yara ile dönmüştür. Yaralarının eserleri yüzünde, kolunda görülürdü.
Gaziliğinden hoşnud idi; fakat şehîd olmadığına da esef ediyordu. 1909
yılında, Mahmut Şevket Paşa kanunu ile Alay Müftülüğünden emddi ola
rak Çorum'daki evine, tarlasına dönmüştür. O tarihlerde yaşı 65 in üs
tünde idi.
1) Mehmet Arif, Başımıza gelenler.
2) Bu kıymetli yazı, Seyhan Milletvekili emekli Korgeneral, saygı değer
Naci Eldeniz tarafından hediye edilmiştir. Hayatı ve hareketleri her müslümana bir örnek olması gereken Hacı Rüştü Efendiyi bize anlatmak lütfunda
bulunan sayın Korgenerale en samimi teşekkürlerimizi sunarken merhumunda
Seyyiduşşuheda Hazreti Hamza ile birlikte hasrolunmasını Allah'tan niyaz
ederiz.
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Trablus ve Balkan savaşlarını önemsememişti; fakat birinci dünya
savaşına katılmak için yaptığı bütün başvurmaları dinlenmemiş ve evin
de bırakılmıştır. Bununla beraber kendisi, beş vaktine beş katarak dev
letin ve milletin selâmeti için dualar etmiştir.
Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte, vatanm hududuna
değil, fakat içine, aziz Anadolu'nun batı kıyılarına yabancı silâhı ve ya
bancı ayağı girdiğini duyunca, dayanamamış büyüklere şu telgrafı çek
miştir :
«Yaşım sekseni aşkın; fakat dincim. Evvelce kıtk sene (hizmet ettim
ve gaza yollarında çalıştım. Bir kaç defa yaralandım. Şimdi yine vatan
yolunda çalışmak istiyorum. Dünyada emelim ve dünyaya lüzumum kal
madı. Çocuklarımı çoktan evlendirdim ve geçinecekleri kadar toprak sa
hibi ettim. Yetişmiş torunlarım var. İhtiyar zevceme evimi verdim; ev
lâtları da hayırlıdır. Ben, önce Hazreti Allah'tan, sonra sizden, artık şehîd
olmak nimeti istiyorum. İzmir'e, Bursa'ya giren yabancıların kovulma
sında ben de çalışmak istiyorum. Atım, silâhım hazırdır. Lütfen beni de
savaşa çağırın »^
Hacı Rüştü Efendinin bu dilekçesi kabul edilerek hizmete yeniden
çağırılmış ve
inci alayın müftülüğüne tayin edilmiştir (1337/1921).
Hacı Rüştü Efendinin gerçekten iyi bir atı ve iyi »bir tabancası vardı.
Bu büyük gazi, uzun boylu, keskince yüzlü, seksen küsur senenin
meydana getirdiği bir oluşla biraz öne büküktü. En saf bir şekilde dindar.
daima edebli ve sessiz; her şeyle temiz bir şekilde ilgili; yokluk ve dar
lığı ve en ağır çalışmaları hoş gören ve tabii bulan bir yaratılışa sahip,
idi. Subaylar, erler ve bütün köylüler, kendisine en büyük saygıyı ve
sevgiyi gösterirler, kendisi de onları en büyük tevazu ile karşılar, bunun
la beraber, hocalık, müftülük, insanlık ve (ihtiyarlık vakarından az da
olsa ayrılmazdı.
Uykusu az olduğu için, odasında veya çadırında hemen her
seccadesi üzerinde sabahlardı.

gece

Az konuşmak âdeti idi; fakat konuştuğu zaman sözlerinde hep hayır
vardı. Elleri temiz, tırnakları temiz, yüzü temiz, ağzı ve dişleri temiz,
gömleği elbisesi temiz idi; çantasında deste ile kuru sabun ve (misvak
bulundururdu. Çadırının içinde veya arkasında, kendi berber leğeninde
abdest alır, sonra da leğeni eliyle götürüp uzakça ve zararsız bir yere dö
kerdi. Havlusu da gömleği gibi tertemiz olurdu. Çok hafif, belli belirsiz
gülyağı kullanır, kolonya gibi güzel koku ikram edildiği zaman da seve
rek kabul ederdi. Büyük renkli mendilleri daima temiz; her şeyi, oda
sının veya çadırının içi gibi belli belirsiz gülyağı kokardı. On beş günde
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bir izin alıp bir iki saat güneydeki kasabanın hamamına gider, sabunla
nır; gider'ken atla gider, yine atla gelirdi; yanında çamaşır böhçacığı da
eksik olmazdı. Hizmetine, akrabasından Çorumlu bir er bakıyordu; o da
efendisi gibi temiz ve ahlâklı idi.
Yardımsız eğerin üstüne çıkamazdı; fakat çıktıktan sonra da atını
mükemmel idare eder, gerektiği zamanlarda dört nal bile giderdi. Attan
inerken de yardıma ihtiyacı olurdu; bu yardımları, er, subay, kuman
dan, kim yakın bulunursa severek yaparlardı.
Az ve sade yer içerdi. Tütün ve kahveye karşı hiç yakınlığı olmamış.
Bununla beraber, ikram edilirse nadiren bir kahve, yahut bir çay içerdi;
fakat ıhlamuru hiç eksik etmez, onu severek içer ve başkalarına da ik
ram ederdi.
Âlimce ve hakimce konuşur, sözü kimseyi sıkmazdı. Davranışları
şark âdabına uygun ve kusursuz idi. Yapılması istenilen, veya yapılma
sını gerekli gördüğü şeyleri yapmakta/ yahut yapılmasını istemekte hiç
ihmali görülmezdi. Daima «iyi şeyi unutmamak gerekir» ıderdi.
Askere va'z ve nasihatları sade ve kısa olmakla beraber son derece
tesirli idi. Her subayı ve her eri bir gazi olarak görür ve onlara bu şe
kilde muamele ederdi. Köy camiinde de va'z ve nasihatta bulunduğu za
man mahsulün artırılması için çok çalışmayı, hiç kimsenin miskinliğe
kapılmamasmı isterdi.
Bu yüksek yaratılışlı, yüksek emelli, saf doksanlık insan, sarığında
ve cübbesinin kollarında taşıdığı yeşil renkli soluk şeritlerle, bulunduğu
yerde, edeb, insanlık ve melekliği temsil eder ve yayardı. Herkes ona is
ter istemez imrenirdi. O, bazı Ibilen ve hissedenler üzerinde, vaktiyle Vaac
ve Yanık suları boylarında zeybek oynayan, Kızılorman (Bukovina) da
ve Turla (Dinyester) boyunda kuzu çeviren, Hocabeyi, Azağı, Mahçakaleyi kuşatan, Şemahiler, Hemedanlar, Maskatlar, Adenler, Zeylalar, Habeşler, Çadlar, Vahranlar, Navarinler ve Banalukalarda maukabeleler din
leyen geçmişlerden bir Velî tesiri yapıyordu. Sanki Kanuni Sultan Süley
man tarafından yer yüzünün her tarafına gönderilen demir kuşaklı ci
han pehlivanlarının, huzurunda kuzulaştığı bir arif aramızda bulunuyor
du.
İşte bu sevimli yaşlı kahraman, 26 Ağustos Cumartesinin arefesi
olan 25 Ağustos günü, Bazlar köyü camiinde Cuma namazından «sonra,
bağlı olduğu yerlerle vedalaşmış, helâllaşmış sonra da ortadan kaybol
muştur. Bir hafta ve daha fazla onu düşünen olmadı. Nihayet Turgutlu
(Kasaba) da yine göründü. Kendisinin anlattığına göre, ilk savaş saba
hından itibaren muhtelif kıtaların muhardbe hatlarında bulunmuş, piya97
f:7

delerin ve topçulann atış ve ateşlerini teşvik etmiş; ateş yerlerinde yaya
ve atla dolaşmış; hiç bir yerde ne bir kurşun ve ne de bir gülle parçası
gelip de kendisini götürmemiş. Fakat hiç olmazsa bir çok gaziye ecel
gelmedikçe insanın vurulup düşmeyeceğini, ölmeyeceğini göstermiş;
hatlarda ak sakalı ve kısık sesiyle ezan okuyup herkese gayret vermiş...
Hacı Rüştü Efendi bu savaşta da kendisine şehâdet nasip olmadığı
na yanar dururdu.
Bu muhterem zat, yolda karnından hastalanmış, Manisa hastane
sinde tedavi edilmiştir. Mütarekeden sonraki terhisde de saygı ve sevgi
lerle Çorum'una gönderilmiştir.
1932 Şubat'ına kadar dostları bayramlarda sağlık ve iyilik haberle
ri ile hayır duasını alırlardı. 18 Şubat 1932 de sevdiği susanlar araşma
karışmıştır. Çorum'un bu hayırlı ihtiyar oğlu nur içinde yatsın ve Çorum,
onun bu asra uygun benzerlerini de yetiştirsin.
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20.

DERS

HASTALIKTAN KORUNMA
1. BULAŞICI HASTALIKTAN ASLANDAN KAÇAR GİBİ KAÇMALIYIZ
Dinimize göre hastalık, yeryüzünde Allah'ın bir kamçısıdır ve onun
la kullarını terbiye eder. Çünkü hastalık ve sağlık için Allah'ın bir ta
kım kanunları vardır; bu kanunlar hiç bir zaman değişmez. İnsan, sağ
lık kanunlarına karşı gelirse, ceza olarak başına bir hastalık gelir. Birbi
rinden farklı pek çok hastalık vardır. Bir kısmı bulaşıcıdır; başkalarına
da geçer; bir kısmı ise bulaşıcı değildir; yalnız o hastalığa yakalananlar
da kalır.
Hastalığı veren de, bir başkasına bulaştıran da Allah Ta'âlâdır.
Ancak durup dururken Allah Ta'âlâ ne bir kimseye bir hastalık verir, ne
de onu bir başkasına bulaştırır. Hastalık bir çeşit dert ve belâdır; insan
da bu derdi ve belâyı çok defa kendisi arar bulur. Onun için insana dü
şen, hastalığa tutulmamanm çaresine bakmak ve kendisini ondan koru
maktır. Hiç kimse kendi eliyle bir belâyı üzerine almak istemez. Ondan
korunmak için de, her şeyden önce temizliğe çok dikkat etmemiz gerekir;
üstümüzü başımızı, evimizi, köyümüzü daima temiz tutmalıyız ve Allah'
ın emrinden dışarıya çıkmamalıyız. Hastalıklar, özellikle bulaşıcı olan
ları en çok pislikten ileri gelir. Çünkü bu hastalıkları meydana getiren
ve mikrop denilen gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar, genellikle
pis yerlerde yaşar ve ürerler.
Özellikle bulaşıcı hastalıklardan titizlikle kaçınmamız gerekir. İn
san, bu hastalığın bulunduğu yerlere sokulmamalı ve bu hastalığa yaka
lanmış olanlarla düşüp kalkmamalı daima ihtiyatlı bulunmalıdır.
Allah Ta'âlâ da bize ihtiyatlı olmamızı emretmiş ve «tehlikelere karşı
ihtiyatlı ve tedbirli davranınız.. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye at
mayınız» buyurmuştur.
Kolera, tâûn, veba, tifo ve tifüs gibi bulaşıcı olan ve başkalarına da
geçen hastalık çıktığı zaman, insan son derece kendisini korumalıdır.
Lüzumsuz yere gidip bu hastalığa yakalanmış olanlarla temas etmemeli
ve doktorun sözlerine dikkatle kulak vermelidir. (Peygamberimizin şu
büyük emirlerini de aklından hiç çıkarmamalıdır: «Cüzzam illetine ya99

kalanmış insandan, aslandan kaçar gibi kaçınız. O bir vadiye inmişse, siz
bir başka vadiye ininiz. Cüzzamlı bir adamla konuşacağınız zaman, ara
nızda bir mızrak boyu mesafe bulunsun, ona daha fazla yaklaşmayınız».
Görüldüğü gibi Peygamberimiz, cüzzamlı bir adamla bir arada otur
mayı (bize yasaklamıştır. Cüzzam, Allah göstermesin, bulaşıcı ve çok kötü
bir hastalıktır. Buna türkçede miskinlik illeti de derler. Bu hastalığa
yakalanan kimsenin vücudunda kötü yaralar, çıbanlar belirir; bazen deri
leri parça parça olur ve dökülmeğe başlar.
Peygamberimize çeşitli kabilelerden sık sık heyetler gelir, ona biat
ederek islâm'a girdiklerini bildirirlerdi. Yine bir gün üyeleri arasında
bir cüzzamlı bulunan bir heyet gelmiş ve Peygamberimizin elini tutarak
ona biat etmişlerdi. Peygamberimiz yalnız cüzzamlıya elini vermemiş
onunla karşı karşıya konuşmuştur.
Yine bir gün Peygamberimiz, Enes İbn Mâlik ile birlikte bir yaygı
üzerinde oturuyordu. Karşıdan bir cüzzamlmm geldiğini gören Peygam
berimiz «Yâ Enes! Yaygıyı kıvır ki ayaklarıyle üzerine basmasın» buyur
muştur.
Yukarıda zikrettiğimiz bu iki olaydan da anlaşılıyor ki Peygambe
rimiz «Adam sende; ne olacak, Allah'ın verdiği hastalıktan kaçılır mı?
Kader ne ise olur» dememiştir.
2. HER HASTALIĞIN BÎR DEVASI VARDIR
Ne çeşit hastalık olursa olsun, durup dururken insana gelmez. Bel
ki insanın kendisi hastalığın gelmesine sebep olur ve Allah da ceza ola
rak o hastalık mikroplarını insanın üzerine musallat eder. Bu sebeple
hastalığı veren de başkasına geçiren de Allah'tır. Ancak insanın görevi
elinden geldiği kadar hastalıktan ve hastalığa söbep olacak şeylerden
kaçınmaktır. Peygamberimiz bir hadîsinde şöyle buyurmuştur: «Bir
memlekette tâûn çıktığını işitirseniz oraya gitmeyiniz. Eğer bulunduğu
nuz memlekette çıkmış ise oradan kaçar gibi dışarı çıkmaymız».
Peygamberimizin bu emirlerinin ne kadar önemli olduğu apaçık an
laşılmaktadır. Peygamberimiz «hastalık çıkan yere gitmeyiniz» buyuru
yor. Bunun sefodbi, oraya giderek hastalık mikrobu almamak: içindir.
Diğer emrinde ise, «bulunduğunuz yerde hastalık varsa, oradan kaçar gibi
çıkmaymız» buyuruyor. Bunun sebebi de, sizde de bulunması ihtimali
olan hastalık mikrobunu, başka yerlere taşıyıp oradakilere de hastalığı
bulaştırmamanız içindir. Bununla beraber hastalığın bulunduğu yerden
mutlaka ayrılmak gerekiyorsa, bunun da tedbirini önceden almak lâzım
dır. Nitekim Peygamberimiz, hadîsinde «bulunduğunuz yerden asla
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çıkmaymız» dememiş, fakat «kaçar gibi çıkmaymız» buyurmuştur. Bu söz
de, bugün uygulanan ve karantina denilen bir korunma yolunun işaretini
bulmak mümkündür. Hastalık bulunan bir yerden, başka bir yere gide
cek olan kimse, oradan, hiç kimseye görünmeden kaçar gibi çıkmaz, fa
kat doktora başvurur, aşısını yaptırır, üstünü başını dezenfekte ettirir ve
bütün hastalık mikroplarından arınmış olarak gideceği yere gider. İşte
Peygamberimiz, bundan bin dört yüz sene önce bunu belirtmiş ve bugün
kü karantine usulünü koymuştur.
Eğer bir insan, elinden gelen her türlü f korunma yollarına başvurur,
yine de bir hastalığa yakalanırsa, o zaman yapacağı iş, hastalığın de
vasını aramak ve tedavi yollarına başvurmaktır. Çünkü devası olmayan
hiç bir hastalık yoktur. Nitekim Peygamberimiz de hadîsinde şöyle bu
yurmuştur «Allah hangi hastalığı vermiş ise, mutlaka onun ilâcını da ver
miştir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Derdinizin dermanına bakınız.
Çünkü Allah hiç bir hastalık vermemiştir ki devasını da vermiş olmasın.
Her hastalığa bir deva, bir ilaç vardır. Yalnız bir hastalığın ilâcı yoktur:
O da ihtiyarlık ve ölüm».
Peygamberimizin bu hadîsinden de anlaşılıyor ki bir kimse hasta
landığı zaman, hastalığı ne olursa olsun, onun hemen bir doktora başvur
ması ve hastalığının deva veya ilâcını araması gerekir. Doktorun vereceği
ilâcı almakta ve ayrıca ileri süreceği tavsiyeleri dinlamdkte ve ona göre
hareket etmekte de ihmalkâr olmamalıdır. Bunları gerektiği şekilde
yaptıktan sonra, kalbine şüphe ve tereddüd getirmemeli, Allah'a sıkıca
bağlanıp O'ndan şifa istemeyi de ihmal etmemelidir. Doktora başvurma
dan, onun vereceği ilâçları alıp nasihatlarma kulak vermeden tevekkül
edip oturmak, sonra da Allah ne yazmış ise o olur demek, İslâmî inanca
uygun değildir. Bundan kesinlikle kaçınmamız gerekir.

21.

DERS

TEVEKKÜL
1. TEVEKKÜL NE DEMEKTİR?
Bizde, her nesılsa yanlış anlaşılmış bazı dinî konular vardır. Tevek
kül bunlardan birisidir. Bazı kimseler, tevekkülün, çalışmayı bırakarak
tembel tembel oturmak ve rızkım ayağıma gelsin diye beklemek olduğunu
zannederler. Aslında dinimizde böyle bir şey yoktur ve tevekkül bu de
ğildir. Dinimiz ve dinimizin mukaddes kitabı Kur'ânı Kerîm, bu şekilde
bir tevekkül emretmemiştir. Bize emredilen gerçek tevekkül, yapacağı
mız şeyi yapmadan önce tasarlamak, üzerinde düşünmek, karar verdik
ten sonra onu yapabilmek için bütün gücümüzü kuvvetimizi sarfederek
çalışmak, daha sonra da «işte bu işi meydana getirebilmek için her çare
ye başvurdum; bütün sebeplere yapıştım» diyerek sonucu Allah'a bırak
maktır. Sonucu Allah'a bıraktığımız zaman, artık bizim yapabileceğimiz
başka bir iş kalmamıştır; başka bir ifade ile, artık o işin olması Allah'ın
isteğine kalmıştır. O dilerse olur; dilemezse olmaz. İşte bizim gücümüzü
kuvvetimizi sarfederek çalışmamızdan ve her çareye başvurmamızdan
sonra Allah'a dayanıp güvenmemize tevekkül denir. Bunu bir misal ile
de açıklayabiliriz.
Tarlamızdan iyi mahsul almak istiyoruz. Bunun için önce tarlayı
yabancı ot ve tohumlardan temizlememiz gerekir. Toprağın ihtiyacı olan
gübreyi verdikten ve tam mevsiminde sürdükten sonra iyi cins tohumu
usulüne uygun bir şekilde atarız. Toprağın suya ihtiyacı varsa suyunu
da ihmal etmeyiz. Attığımız tohum gelişip toprak yüzünde yeşermeğe
başladıktan sonra bazı hayvanların tarlaya girmelerini önlemek için ge
rekli tedbirleri de alırız. Bütün bu işler, uzun ve yorucu işlerdir; çok ça
lışmak güç ve kuvvet sarfetmek ister. Bütün bu işleri yaptıktan sonra,
artık gerisini Allah'a bırakırız; O'na dayanır, O'na güveniriz. Hiç
bir zaman «Ben bu kadar emek sarfettim; yapacak bir şeyim kalmadı.
Mutlaka iyi bir mahsul alacağım» demeyiz. Çünkü emek sarfederek
toprağa attığımız tohumu büyütüp geliştirecek olan biz değiliz. Onu, bi
zim önüne geçemiyeceğimiz âfetlerden koruyan, filizlendiren, başaklan
dıran ve kat kat artıran Allah Ta'âlâ'dır. Bu sebeple biz, bize düşen işleri
yaptıktan sonra mütevekkil oluruz; yani bizim tarafımızdan yapılacak bir
iş kalmadıktan sonra, artık gerisini Allah'a bırakırız; O'na dayanır, O'na
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güveniriz. Ekinin boylanıp gelişmesinden sonra, yine bize düşen bazı iş
ler vardır. Onu biçer, demet yapar, harmana yığar, sürer, savurur ve
anbara koruz. Bundan sonra yine Allah'a tevekkül ederiz. Görüldüğü
gibi, tevekkülden önce işe yönelme, çalışma ve emek sarfetme vardır.
Yoksa, tarlaya gübresini suyunu vermeden, sürüp tohumunu atmadan
«adam sende, insan biraz da mütevekkil olmalı; kaderde ne varsa kaşıkta
o çıkar» demek, tevekkül değil, islâm dinipm kesinlikle yasakladığı tem
belliktir. Eğer tevekkül böyle olsaydı, Allah'ın en sevgili kulu olan Pey
gamberimiz, evinde rahat rahat oturur, «nasıl olsa Allah beni peygamber
seçti; benim için dilediğini yapar» diyerek Din adına canını tehlikeye at
mazdı. Halbuki o, peygamberlik görevini yüklendikten sonra bütün öm
rünü İslâm dinini öğretmek yaymak için geçirmiş, bu uğurda en azılı düş
manlarla savaşmış, canını bile ortaya koymuştur. îslâm tarihi bunun ör
nekleriyle doludur.
2. PEYGAMBERİMİZİN TEVEKKÜL ANLAYIŞI
Peygamberimizin kader ve tevekkül hakkındaki anlayışını öğrenmek
için sadece Hendek savaşma bakmak yeterlidir:
Hicretin beşinci senesi idi. Mekke müşrikleri söz birliği ederek müslümanliğı ortadan kaldırmaya karar vermişler ve on binden fazla asker
toplayarak Medine üzerine yürümüşlerdi. Peygamberimiz bunu haber
alınca, hemen ashabını topladı ve nasıl hareket etmek gerektiğini onlarla
görüştü, her birinin fikirlerini sordu. Ashab arasında Selman Farisî adın
da İranlı bir sahabî vardı ve o sene Medine'ye gelerek müslüman olmuş
tu. Selman, Hazreti Peyganibere görüşünü şöyle açıkladı: «Yâ Rasûlallah! Medine'nin etrafına hendek kazalım; boydan boya derin çukurlar
açalım. Biz, düşman taarruzu karşısında azlık olduğumuz zamanlarda
İran'da böyle yapardık». Peygamberimiz, Selman'ın bu teklifinin faydalı
olacağını anlayınca, hiç düşünmeden hendek kazılmasını emretti. Her
kes toplandı ve hendek kazılmağa başlandı. Bütün müslümanlar gece
gündüz durmadan çalıştılar. Peygamberimiz de, elinde kazma kürek, hiç
dinlenmeden hendek kazdı. Sırtında taş taşıdı; hattâ taş kırdı. Sahabe
nin çıkaramadığı bazı taşları o parçalayıp yerinden kopanyordu.
Hendek kazılırken Peygamberimiz o kadar meşgul olmuştu ki, bir
gün ikindi namazını bile vaktinde kılamamış ve kazaya bırakmıştı. Kazı
işi on beş gün devam etti ve Peygamberimiz «âhır zaman peygamberiyim
ey Allah'ım! Sen düşmanları kahret» demedi. Durmadan çalıştı ve o za
mana göre ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı; hiç bir şeyi eksik bırak
madı. Bütün bu işleri yaparken, bir dakika bile Allah'ı unutmadı; hem
çalıştı, hem de O'nun yardımını diledi. Hendeğin iyi kazılmayan bir yeri
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vardı ve düşmanın oradan sızması düşünülebilirdi. Peygamberimiz, müslümanlarm selâmetini düşünerek geceleri orada nöbet bekledi. Bir gece
soğuk olmasma rağmen bu nöbetleri hiç aksatmadı.
Hendek kazma işi, o zamana kadar Arabistanda bilinen bir şey de
ğildi. Bu sebeple Mekke müşrikleri Medine'ye geldikleri zaman, şehrin
etrafının hendekle çevrilmiş olduğunu görünce şaşırıp kalmışlardı. Atın
geçebileceği, veya devenin atlayabileceği hiç bir nokta yoktu. Müşrikler
karşıdan karşıya ok atmaktan başka yapacak başka bir çare bulamadı
lar.
Müslümanlar ellerinden geleni yapmışlardı ve artık yapabilecekleri
başka bir şey kalmamıştı. Bu sebeple işin ötesini kadere bıraktılar ve
Allah'a tevekkül ettiler. Müşrikler ise, Medine'yi on beş gün muhasara
altında tutup ok attılar ve sonunda hiç bir netice alamadan Mekke'ye
geri dönüp gittiler.
İşte Hendek savaşı bu yönden bizim için büyük bir ders teşkil eder.
Allah'ın en sevgili kulu olan Peygamberimiz, «Allah iyi yapar. O bize yar
dım eder. Kader ne ise öyle olur Allah'a tevekkül edip oturalım» deme
miş, fakat eline kazma kürek alarak hendek, siper kazmış, istihkâm yap
mış, sırtında taş taşımış, nöbet tutup karakol gezmiştir. Bütün bunları
yaptıktan sonra da secdeye kapanıp «ya Rab! vaad buyurduğun zaferi
bize ihsan eyle» diyerek Allah'a duâ etmiş, mütevekkil olmuştur. Bu ba
kımdan tevekkül, işi gücü bırakıp, rızkı, kuvveti, rahat ve saadeti tem
bellikle beklemek, çalışmak yerine, sadece, Allah'a duâ edip niyazda bu
lunmak değildir. Eğer böyle olsaydı, Peygamberimiz elbette bu kadar
yorucu çalışmaya, zahmete katlanmazdı.
Bir gün, bir Arap köylüsüne Peygamberimiz «deveni ne yaptın»
diye sormuş, o da, «Allah'a tevekkül edip ovaya bıraktım» cevabını ve
rince «önce bağla, sonra tevekkül et» buyurmuştur. İşte tevekkül budur:
Maddî manevî bütün sebeplere yapışmak, gereken her şeyi yapmak; son
ra Allah'a güvenip dayanmak ve O'nun yardımını dilemek...
Açıkladığımız bu şekliyle gerçek tevekkül, insanın kalbine kuvvet
ve cesaret verir. Allah'a mütevekkil olmayan bir insan, ne kadar çalışır
sa çalışsın, şüpheci ve cesaretsiz olur; bir işe kolay kolay atılamaz. İşin
sonucundan şüphe ettiği için, «acaba şöyle mi olur, yoksa böyle mi olur»
diyerek vakit geçirir, zaman kaybeder. Halbuki Allah'a tevekkül eden
insanın kalbi kuvvetli olur ve gereken çalışmayı yaptıktan sonra artık
gerisini Allah'a bırakır; dilediği olursa onu Allah'tan bilir ve Allah'a şük
reder; olmazsa yine Allah'tan bilir ve «yâ Rabbî! Sen benim için hayırlı
olan ne ise, onu bilir ve onu yaparsın» diyerek sabreder. Bu bakımdan te
vekkül insana hem şükretmesini hem de sabretmesini öğretir. Şimdi bir
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asker düşünelim: Talim terhiye görmüş, harbetmesini öğrenmiş; silâh
ve teçhizat yönünden de elinden geldiği kadar hazırlanmış; sonra Allah'a
bel bağlamış : «İşte ben gücümün yettiği kadar savaşa hazırlandım; artık
bu hazırlıkla Allah bizi zafere ulaştırır» demiş ve «Allah Allah» nidalarıyle düşmana hücum etmiş. İşte bu inançta olan bir askerin önünde
hiç bir düşman duramaz. Fakat bir asker de düşününüz ki, savaş için
hazırlık yapmış olsa bile Allah'a güvenip dayanmamış; kalbinde «acaba
düşman karşısında zafere ulaşabilecek miyiz; yoksa pisi pisine ölüp gide
cek miyiz» şüphesi, ve bu şüphenin meydana getirdiği bir korku.. Bu
korku kalbe bir defa yerleşince, artık hangi asker düşman üzerine bir
kahraman gibi saldırabilir? Korka korka saldırsa bile, düşman karşısın
da nasıl dayanabilir ve zafere ulaşabilir? îşte bütün bunları düşünerek,
her erin savaş için en iyi bir şekilde hazırlanması ve sonra da Allah'a
tevekkül etmesi gerekir. Ne Allah'a tevekkül etmeden yapılan bir hazırlı
ğın, ne de çalışıp hazırlanmadan tevekkül etmenin hiç bir faydası yok
tur.
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22.

DERS

ÇALIŞMAK
1. ÇALIŞMAK HER MÜSLÜMANA FARZDIR
İslâm dini, insanlara âhıret için çalışmayı ne kadar emrediyorsa,
dünya için çalışmayı da aynı şekilde emreder. İslâm dinine göre dünya
sız âhıret olmaz ve dünya âhıretin bir köprüsüdür. Allah Ta'âlâ Kur'ânı
Kerîm'de şöyle buyurmuştur: «Âhıret için çalışınız, fakat dünyanızı da
unutmayınız. Yer yüzüne dağdınız ve Allah'ın takdir buyurduğu rızkı
arayınız» Peygamberimiz ise, «dünya için hiç ölmiyecekmiş gibi, âhıret
için de yarın ölecekmiş gibi çalışınız. İçinizden en hayırlınız, dünyasını
âhırete, yahut âhıretini dünyasına feda eden değil, belki her ikisi için
de çalışandır» demiştir.
Bu bakımdan her müslümanın, hem âhıretini, hem de dünyasını
mamur etmesi için çalışması gerekir. Dinimiz, kendi nafakasmı, çoluk
çocuğunun nafakasını çıkarmak ve dinine, milletine, yurduna ve yuva
sına faydalı olmak için çalışmayı ve para kazanmayı her müslümana farz
kılmış ve büyük bir ibadet saymıştır. Bu niyetle çalışmak ve helâlinden
para kazanmak, Allah yolunda cihad etmek kadar hayırlıdır. Nitekim
Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: «En faziletli iş, helâlin
den para kazanmaktır. Ailesini helâl mal ile geçindirmek için çalışanlar
Allah yolunda cihad edenler gibidir. Dünya için şeref ve namusu ile ça
lışanlar şehîd derecesindedirler.»
İnsan, şeref ve namusu ile çalıştıktan sonra, ne kadar çok çalışırsa
ve ne kadar çok zengin olursa, Allah'ın ve Peygamberin yanında onun
kıymeti o kadar artar. Fakirlik insana hiç bir şey kazandırmaz; belki
onun bunun başına sadece yük olur. Halbuki zengin ve namuslu olan bir
kimse her hayrı yapar; hem kendisine, hem ailesine, hem milletine ve
yurduna hayırlı olur; milletin yükselmesi için pek çok faydalı işler ya
pabilir. Oysa fakirlik, para ile yapılabilecek bu hayırlı işlerin hepsine en
gel olur; parası almayan insan, yerine göre, ne dinini, ne namusunu ve ne
de dünyasını koruyabilir. Peygamberimiz de, iyi ve namuslu kimseler
için para ve zenginliğin iyi bir şey olduğunu haber vermiştir. Bu sebeple
çalışıp para kazanmak üzerimize farz, tembellik ise haramdır.
106

Bir gün Peygamberimiz ashabı ile birlikte oturuyordu. O'na, saba
hın erken saatlerinden beri çalışan bir genci gösterdiler ve «ne olurdu
şu gencin çalışması Allah için olsaydı» dediler. Peygamberimiz onlara şu
cevabı verdi: «Öyle söylemeyiniz. Eğer bu genç, başkalarına muhtaç ol
mamak için çalışıyorsa, Allah için çalışıyor, demektir; bu şekilde çalış
ması bir ibadettir. Çalışamayacak durumda olan anası babası için çalı
şıyor, onlara bakıyor ve onları besliyorsa, yine Allah için çalışıyor, de
mektir. Fakat çalışması, sadece servet biriktirmek ve onunla böbürlenip
ona buna çalım satmak için ise, şeytan yolunda çalışıyor, demektir».
Peygamberimizin bu sözlerinden anlaşılıyor ki, servetin değeri, sa
hibinin o serveti edinmesindeki niyete bağlıdır. Niyeti hayır yapmak
ise, sevab kazanır. Fakat niyeti, servetini kötü yerlerde ve kötü işler
için sarfetmek, yahut onunla böbürlenmek, başkalarına zulmetmek için
ise, günah kazanır. Zaten her işte niyet asıldır, ve her iş niyete göre de
ğerlendirilir. O halde her ferdin, iyi ve güzel niyetle çalışması gerekir
ve bu şekilde çalışmak herkese farzdır. Çalışmayan ve bütün günlerini
tembellikle geçiren kimseler ise, Allah'ın farz kıldığı bir şeyi terkettikleri
için günahkâr sayılırlar. İnsanın, hem kendi, hem de ailesinin rahatım
sağlamak, aynı zamanda günahtan kurtulmak için mutlaka çalışması ge
rekir. Şunu da unutmamalıdır ki, emeği çok olanın nasibi de çok olur;
emeği az olanın da nasibi o kadar azdır. Allah Ta'âlâ herkesin rızkını ça
lışması nisbetinde verir. Nitekim bu konuda Peygamberimiz de şöyle bu
yurmuştur : «Rızk kapısı Arş-ı âlâdan yerin altına kadar açıktır; bunda
hiç bir şüphe yoktur. Allah her kulunu çalışması kadar rızıklandırır».
2. TİCARET
Çalışmak çeşitli şekillerde olur. Bunlardan birisi ticarettir. Bazı
kimseler ticaret yapmak suretiyle para kazanır ve zengin olurlar. Millet
ler de, ticarette, ziraat ve sanatta ileri gittikleri zaman yükselirler. Şehir
leri ve köyleri mamur olur, ahalisi refah ve saadete ulaşır. Dinimiz tica
reti daima medhetmiştir. Peygamberimizin buyurduğuna göre «rızkın
onda dokuzu ticarettedir.» Doğru ve güvenilir olan bir tüccarın mertebe
si, şehîd mertebesiyle bir tutulmuş ve her zaman övülmüştür. Peygambe
rimiz bu konuda da şöyle buyurmuştur: «Halkın muhtaç olduğu şeyleri
satmak için çarşıya veya pazara getirenler, Allah yolunda cihad etmiş
gibidir. Halkın muhtaç olduğu şeylerde ihtikâr yapanlar ise, Allah'ın rah
metinden tardedilmişlerdir. Allah ve Peygamber bu gibi adamlardan
uzaktır.»
Kısacası ticaret iyi bir kazanç vasıtasıdır. İnsan ticaret yapmakla
hem kendi nafakasım çıkarır, hem de başkalarına yardım etmiş olur. Ti107

carette dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hile yapmamak, aldat
mamak ve yalan söylememektir. Eğer ticarete bunlardan her hangi biri
si girerse artık o ticaretin bereketi kalmadığı gibi, böyle hareket eden bir
tüccar da Allah'ın yolundan sapmış olur.
Bir de ticarette korikak olmamak gerekir. Peygamberimiz «cesur
tüccar kazanır; korkak tüccar ise, kazanmaktan mahrum kalır» buyur
muştur. Ancak, cesaretle birlikte, zamana göre ticaretin usul ve kaide
lerini de bilmek gerektiğini unutmamalıdır. Çünkü her devirde yeni yeni
ticaret usul ve kaideleri çıkmakta ve giderek gelişmektedir. Bunlar öğ
renilmeden yapılan ticaret insana kazanç sağlamaz, belki iflâsa sürükler.
3. ZİRAAT
Ziraat da ticaret kadar insan hayatında önemi olan bereketli bir
iştir. Şu var ki, ziraat yaparken göreneğe ve eski âdetlere bağlanıp kal
mamak lâzımdır. Bugün ziraat usulleri çok değişmiştir ve günden güne
de değişmektedir. Eğer bu değişmeler ve gelişmeler öğrenilmez, dededen
görme kara sabanın sapı bırakılmazsa, hiç bir kazanç elde edilemez. Pey
gamberimiz şöyle buyurmuştur: «Ekiniz, biçiniz; ziraatla meşgul olunuz;
çünkü ziraat mübarek bir iştir. Kurtların kuşların musallat olmaması
için de korkulukları çokça yapınız». Peygamberimiz bu sözleriyle bizi
ziraata teşvik ediyor; aynı zamanda daha çdk mahsul alabilmek için ge
rekli tedbirleri de ihmal etmememizi istiyor. Bugün, toprağın su ve güb
re ihtiyacım karşılamak yanında, pulluklar, traktörler, orak ve harman
makinaları, daha kolay ve daha çok mahsul alınmasını sağlamaktadır.
Bu sebeple, ziraatı geliştiren bu çeşit âletlerden faydalanmalı, «babadan
dededen böyle gördük; biz de böyle yapacağız» dememelidir. Artık dünya
makina dünyasıdır. Başkalarının makina ile bir kaç saatta yaptıkları bir
işi, biz günlerce, haftalarca süren yoğun bir çalışma ile yapmağa çalışır
sak, hiç bir işimizi ilerletenleyiz. Başka milletler nasıl çalışıyorsa biz de
öyle çalışmalıyız. İlerlemenin başlıca yolu budur.
Toprakla uğraşırken şunu da hiç bir zaman unutmamalıyız: Tarla
sürerken, bağ bahçe bellerken veya çapalarken, bir parmak da olsa biti
şik tarladan, bağ veya bahçeden toprak çalmamalıyız. Allah esirgesin,
bunun vebali ve günahı pek büyüktür. Bilmeyerek de olsa, başkasının
hakkını üzerimize geçirmemek için çok dikkatli davranmalıyız.
4. SANAT
j

Bizi kurtaracak ve dünya milletleri arasındaki yerimizi yükseltecek
olan işlerden birisi de sanat ve hünerdir. Peygamberimiz şöyle buyur
muştur: «Kazancın en hayırlısı, insanın kendi elinin emeğidir. Allah
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Ta'âlâ hüner sahiplerini sever». Peygamberimiz, bu sözleriyle bizi sanata,
hüner sahibi olmaya teşvik ediyor, kazancımızı kendi el emeğimiz ve alın
terimizden çıkarmayı salık veriyor. Hiç şüphesiz, insanın elinde bir hü
ner olursa, hayatta hiç sıkıntı çekmez. Vaktiyle biz, sanat ve hüner sa
hibi bir millet idik ve bu sayede kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılar
dık. Fakat ilerleyen tekniğe ayak uyduramadık; başka milletler ilerle
dikçe biz geriledik. Şimdi başkalarının yaptıklarını paramızla satın alıp
kullanıyoruz. Eğer satmazlarsa darılıp güceniyoruz. Bu durum, bizi her
milletten üstün olmaya teşvik eden islâm dini adına ne kadar utanç
vericidir? «Başkası yapsın da ben kullanayım» demekle insan nasıl yaşa
yabilir? Bir ordu düşününüz ki, silâhı başkasının yaptığı silâhtır; yiye
ceği giyeceği başkasının yetiştirip dokuduğu yiyecek ve giyecektir. O
başkası, bir gün cam istemez de silâh satmaktan, yiyecek ve giyecek ver
mekten vazgeçerse bu ordu nasıl savaşır; bir düşman taarruzu karşısın
da kendisini, vatanını ve milletini nasıl koruyabilir? İşte bütün bunları
düşünerek sanat ve hüner sahibi olmalıyız; kısacası teknikte üstün bir
seviyeye ulaşıp her şeyimizi kendimiz yapmalıyız. Çocuklarımızı da bu
şekilde yetiştirmeliyiz. Hazreti Ali'nin çok önemli bir sözü vardır; bu
sözü hiç aklımızdan çıkarmamalıyız: «Çocuklarınızı kendi zamanımz
için değil de gelecek zaman için yetiştiriniz. Çünkü onlar sizin bulunduğu
nuz zamandan başka bir zaman için yaratılmışlardır.» Bu sözün büyük
manâsı vardır, insan kendi zamanına göre hazırlanmazsa yaşayamaz. Bir
demirci veya bir kunduracı, dedesinden gördüğü gibi gider ve sanatını
ilerletmezse, gün gelir, bir tek müşteri bulamaz. Peygamberimiz «yaptı
ğını beğendir, hünerini herkese sevdir» buyurmuştur. Yapılanı herkese
beğendirmek ve sevdirmek, hiç şüphesiz, onu herkesin beğeneceği ve
seveceği şekilde yapmakla mümkün olur. Bunun için de zamana uygun
hüner sahibi olmak gerekir. Bugün dünya makina devrine girmiştir. Bi
zim de artık bu devre girmemiz ve en küçük iğneden, en büyük tanka
ve uçağa kadar her şeyi kendi fabrikalarımızda yapmamız gerekir. Bu
iş için elbirliği ile çalışmalıyız. Eğer bunları yapamazsak yaşama şansı
mızı yitirmiş oluruz. Ticaret ve ziraat yapmayan, teknikte başka millet
lerden geri kalan müslümanlardan ne Allah razı olur, ne de Peygamberi
miz hoşlanır. Böyle insanlar, dünyada da âhırette de rahat yüzü görmez
ler, işte bunları iyice düşünelim; kahvehanelerde tavla veya iskambil
masasında oyun oynayarak, yahut sokaklarda boş ve âvâre dolaşarak
zaman kaybetmeyelim. Durmadan çalışalım; ferd ve millet olarak en
yüksek seviyeye ulaşalım.
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DERS

ÎSLÂM İTİKADINA KISA BAKIŞ
Buraya kadar, İslâm dininin iman esaslarını bir müslümana yete
cek kadar anlatmış bulunuyoruz. İslâm dininde ibadetin önemine ve iba
det çeşitlerine geçmeden önce, buraya kadar anlatmış olduğumuz iman
esaslarını özet olarak tekrarda fayda vardır.
İslâm itikadını, yani bir müslümanm nelere
kısaca şöyle sıralayabiliriz:

inanması' gerektiğini

Allah birdir; O'ndan ba^ka tanrı, O'ndan başka ibadet edilmeye lâ
yık bir şey yoktur. Her şeyi yaratan, düzene koyan, idare eden, canlandı
ran ve öldüren yalnız O'dur. En yüksek vasıflar O'nundur.
Hazreti Muhammed, Allah'ın kulu ve peygamberidir.
Kur'ân, Allah sözü veya Allah kelâmıdır. Kur'ân'm haber verdiği şey
lerin hepsi haktır, doğrudur.
Allah'ın yarattıklarının sayısı ve hesabı yoktur. Hesapsız mahluk
larından biri de melektir.
Melekler, Allah'ın ulvî ve nuranî mahluklarıdır.
Allah, kullarına kendi içlerinden peygamberler, elçiler göndermiş
ve bu elçiler vasıtasıyle insanlara kitaplar indirmiş, dünya ve âhıret
için muhtaç oldukları şeyleri, eğri ve doğru yolları göstermiş, kendi hü
kümlerini ve kanunlarını bildirmiştir. Bu peygamberlerin birincisi Hazreti
Âdem, sonuncusu da Hazreti Muhammed (s. a. s.) dir. Ondan sonra ne
bir peygamber ve ne de yeni bir din artık gelmiyecektir. Hazreti Muhammedin getirdiği din, bütün insanlaradır ve kıyamete kadar da böyle ka
lacaktır.
Hazreti İsa da diğer peygamberler gibi bir insandır. Peygamberler
ne söylemişlerse hepsi haktır, doğrudur.
Hayır ve şer, yahut iyilik ve kötülük, ne varsa hepsinin yaratıcısı
Allah'tır.
Dünyadan sonra âhıret, ölümden sonra başka bir hayat vardır. İn
sanlar, bu dünyada yaptıkları iyiliğin ve kötülüğün mükâfat ve cezasım
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Âhırette mutlaka göreceklerdir. Canlılar, Allah'ın emriyle yeniden dirildikten ve herkesin hesabı görüldükten sonra, iyiler cennete, kötüler de
cehenneme gideceklerdir.
îslâm dini, Hazreti Muhammed'in Allah'tan getirip insanlara öğret
tiği en son dindir. Bu din geldikten sonra diğer dinlerin hükmü artık kal
mamıştır. Hazreti Muhammed, Allah'tan ne söylemiş ve ne getirmiş ise,
hepsi haktır, doğrudur. îşte doğru olan islâm itikadı veya inancı budur.
Aklı başında olan ve ergenlik çağma girmiş bulunan her insanın bu yol
da iman etmesi, inanması farzdır. Biz müslümanlar, elhamdülillah böyle
inanırız. Her kim böyle inanır, itikad ederse, Allah katında gerçek
mü'mindir. Ancak görünüşte ve insanlar yanında müslüman tanınması
ve imanını isbat etmesi için, namaz kılması, oruç tutması, zekât vermesi
ve hacca gitmesi gerekir; yani ibadetleri de yapması imamn bir gereği
dir. Bundan sonraki derslerimizde islâm'ın şartı olan ibadetler üzerinde
duracağız.
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ÎKÎNCİ

BÖLÜM

ÎSLÂM DÎNÎNDE ÎBADET
24.

DERS

MÜKELLEF VE MÜKELLEF İNSANLARIN ÎŞLERÎ
1. MÜKELLEF KİME DENİR?
Mükellef, âkil ve baliğ olmuş, dinin emir ve yasaklarına uymakla yü
kümlü olacağı çağa girmiş kimsedir. Âkil, aklı başında, akıllı insan de
mektir. Baliğ ise, kendine gelmiş, çocukluk halinden çıkarak erkeklik
veya kadınlık halini görmüş olan insandır. Bir çocuğun kendine gelmesi,
yani çocukluk halinden çıkarak erkeklik veya kadınlık halini görmesi,
yaşadığı ülkenin iklimine göre değişir. Bir çocuk, sıcak ülkelerde, daha
erken çocukluk halinden çıkıp erkeklik halini gördüğü halde, soğuk ül
kelerde bu hal, daha ileri yaşlarda görülür. Bu bakımdan her çocuğun
bulûğ çağma girmesi bir değildir.
Erkeklik ve kadınlık çağma giren bir insan sözleri ve işleri ile,
henüz bu çağa girmemiş olanların söz ve işleri arasında büyük bir fark
vardır. Aklı başında olan ve bulûğ çağma girmiş bulunan bir insan, artık
çocukluk çağından çıkmış olduğu için sözlerinden ve yaptıklarından so
rumluluk, şüphesiz, her şeyden önce Allah'a karşıdır. Yani insan, söyle
diklerinden ve yaptıklarından Allah'a hesap vermek zorundadır. Bu se
beple, aklı başında olan ve bulûğ çağma girmiş bulunan herkesin, her şey
den önce, kendisini yaratan Allah'ını, dinini, Peygamberini ve Allah'a
karşı yapması gereken görevlerini öğrenmesi lâzımdır; daha doğrusu
şartttf ve Allah emridir.
2. FARZ VE HARAM
Mükellef olan insanların, yapmak ve yapmaktan mutlaka kaçınmak
zorunda oldukları bir takım işler vardır. Bu işler, farz ve haram denilen
iki önemli hükümle değerlendirilir. Allah Ta'âlâ'nm kat'î ve kesin olarak
yapılmasını emrettiği işlere farz denir. Meselâ «Allah'a ibadet ediniz...»
«namaz kılınız, oruç tutunz, zekat veriniz...», «anaya babaya itaat edi
niz
» gibi, Allah'ın bu ve buna benzer emirleri kesin olduğu için, aklı
başında olan ve bulûğ çağma girmiş bulunan, kısacası mükellef olan her
insanın bu emirlere uyması ve emredilen işleri yapması farzdır.
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Ancak dinde farz iki kısma ayrılır. Birincisi farz-ı ayn, ikincisi de
farz-ı kifayedir. Her ferdin ayrı ayn yapması zorunlu veya şart olan iş
lere farz-ı ayn denir. Beş vakit namaz, oruç, zekât... gibi Bunlar her insa
nın üzerine borçtur. İnsanlardan birisi, yahut bir kaçı bu borcu ödeyince,
diğerleri bu borçtan kurtulmuş olmaz. Bu sebeple her ferdin bu borçları
ödemesi gerekir.
Farz-ı kifaye ise, ayn ayrı her ferde değil, hepsine birden farz olan
işlerdir; içlerinden bazıları bu işleri yapınca, diğerlerinin üzerinden borç
kalkar. Meselâ cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bir yerde cenaze olduğu
zaman bu cenazeyi yıkayıp kefenlemek ve sonra da namazını kılıp def
netmek müslümanlar üzerine farzdır. Ancak bazı kimseler bu işi yapar
lar ve cenazeyi kaidırırlarsa, artık diğerlerinin üzerinden bu borç kalkar.
Harama gelince, bu da, Allah tarafından yapılması kesinlikle yasak
lanmış olan iştir. Meselâ «insan öldürmeyiniz; namusa tecavüz etmeyi
niz; zina yapmayınız; hırsızlık etmeyiniz; kumar oynamaymız; yeryü
zünde fesad çıkarmayınız...» gibi. Allah bunların yapılmamasını kesin
emirlerle istediği için, bunlardan her hangi birini yapmak haramdır. Bir
kimse bunlardan birini yaparsa dinden çıkmaz, fakat haram olan bir işi
yapmış, Allah'ın emrini tutmamış ve en büyük günahı işlemiş olur Eğer,
Allah'ın açık ve kesin emrine rağmen, bunların haram olmadığına ina
nırsa, işte o zaman dinden ve imandan çıkmış olur. Bu sebepten, Allah'ın
emir ve yasaklarını iyi öğrenmek ve her hangi birisini inkâr etmemek,
veya inkâr eder duruma düşmemek için çok dikkatli olmak gerekir.
Dinimiz İslâm dinidir. İslâm dini insanlara üç şey teklif etmiştir;
bir başka ifade ile, insanları üç şeyle mükellef kılmıştır. Bunlardan birin
cisi inançla ilgili olan şeylerdir. Bunları «iman esasları» adı altında birin
ci bölümde anlattık. İkincisi ibadetle ilgili olan şeylerdir. Namaz kılmak,
oruç tutmak, zekât vermek... gibi. Üçüncüsü ise ahlâk ile ilgili olan şey
lerdir. Yalan söylememek hırsızlık yapmamak, kimseyi incitmemek
gibi.
İşte İslâm dini, insanların içini ve dışını temizlemek ve onlan ol
gunlaştırmak için, inanılması gereken şeylere inanmak, yapılması gere
ken şeyleri yapmak ve kaçınılması gereken şeylerden de mutlaka kaçın
makla insanları mükellef tutmuştur. Bu mükellefiyet, şüphesiz, insanın
hemen doğumundan itibaren başlamaz. Yeni doğan bir çocuktan Allah'a
ibadet etmesi elbette istenemez. O halde mükellefiyetin başlayacağı be
lirli bir yaşın olması gerekir. Her ne kadar insan, yedi yaşından itibaren
biraz serpilmeğe ve akıllanmağa başlarsa da, mükellef olması için bulûğ
çağına girmesi beklenir. Bu çağa girdikten sonra çocuğun artık Allah'ın
emir ve yasaklarını bilmesi ve bunlara uygun hareket etmesi gerekir.
Bunlar çocuğa öğretilir ve kendisinden istenir
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Bununla beraber bizim «ağaç yaş iken eğrilir» şeklinde bir ata sözü
müz vardır. Bunun için, çocuğun bulûğ çağına girmesi beklenmeden,
yani daha küçük yaşlarda iken ona, Allah'ım, Peygamberini ve dinimizin
gösterdiği yolu öğretmek ve onun bu yolda gitmesini teşvik etmek çok
faydalıdır. Çünkü küçük yaşlarda öğrenilen ve alışılan şeyler, sonradan
kolay kolay unutulmaz ve terkedilmez. Çocuğun iyice aklı başına geldik
ten ve bulûğ çağma girdikten sonra küçük iken alıştığı şeyleri devam
ettirmesi daha kolay olur.
Bulûğa erme çağı, daha önce de belirttiğimiz gibi, sıcak ve soğuk
ülkelere göre değişir. Bu çağ, ortalama olarak, on iki ile on beş yaşlar
arasıdır. Bu yaşa gelen her çocuk, aklı başında da olursa, yaptığı her iş
ten Allah katında sorumludur. Onun sorumlu olması da, Allah'ın emret
tiği yoldan gitmesinin üzerine farz olması demektir. Farzı yüklenen insan,
artık borç altma girmiştir. Borcunu ödeyenler Allah'ın emrini yerine
getirmş olurlar. Ödemeyenler ise, günahkâr sayılırlar. Buna göre insan,
bulûğa erdikten sonra, sözlerine ve işlerine çok dikkat etmeli, önem ver
melidir. Bunlara dikkat edip önem verdiği ve Allah'ın kesin olarak yapıl
masını emrettiği şeyleri yaptığı müddetçe, farzı işlediği anlaşılır.
Bir de, farz ve vâcib değil iken, Peygamberimizin kendiliğinden yap
tığı bazı şeyler vardır; bunlara sünnet denir. Eğer Peygamberimiz kendi
liğinden yaptığı bu şeylere çok az terkeder ve devamlı olarak yaparsa,
bunlar sümıet-i müekkededir. Bizim de bunları terketmeden yapmamız
gerekir; çünkü yapanlara sevab kazandırır.
Peygamberimizin devamlı yapmayıp bazan terkettiği şeylere de müstehab veya sünnet-i gayri müekkede denir Vaktimiz olduğu zamanlarda
biz de bunları yaparız.
Sonuç olarak, insan, bulûğ çağma girdikten sonra Allah'ın emrettiği
şeyleri yapmalı, yasakladığı şeyleri de yapmamalıdır. Bundan başka,
Peygamberimizin de söylediklerini tutmalı, yaptıklarını yapmağa çalış
malıdır. Bunlara dikkat eden bir insan, daima Allah yolunda gitmiş ve
O'nun sevgili kullan arasında bulunmuş olur.
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25.

DERS

ÎSLÂMIN ŞARTI
Peygamberimiz, sahih olarak rivayet edilen bir hadîsinde şöyle bu
yurmuştur: «İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka tanrı
olmadığına ve Mühammed (s. a. s.) in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna
şehadet etmek, beş vakit namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve
Ramazan orucunu tutmak.»
İşte Peygamberimizin bu hadîsinde de açıkça belirtildiği gibi İs
lâm'ın beş şartı vardır. Bu beş şart biraraya getirilmedikçe müslümanlik tam olarak teşekkül etmez. Bunlar sırasıyle:
1) Allah'ın birliğine ve O'ndan başka tanrı olmadığına, Hazreti
Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmak ve bu
inancı dil ile söylemek, ikrar etmek;
2) Namaz kılmak;
3) Zekât vermek;
4) Ramazan orucunu tutmak;
5) İktidarı olanlar için ömürlerinde bir ddfa hacca gitmek.
İşte bunlar müslümanlığm esası veya temelidir. Bunlar, bir insanın
Allah'a bağlılığının, Hazreti Mühammed (s. a. s.) in Allah'tan getirip
öğrettiği dini kabul etmenin ve müslüman olmanın görünüşteki alâmetle
ridir. Ayrıca bunlar, kalbimizdeki imanın koruyucularıdır. Kalbimizdeki
iman nurunu sözlerimizle ve işlerimizle tazelemez ve kuvvetlendirmezsek, bu nur yavaş yavaş kararır ve sonunda söner. Kalbindeki iman nu
runun kararıp sönmemesi ve imansız kalmaması için her insanın, İs
lâm'ın bu beş esasını koruması gerekir.
İman bahsinde de anlattığımız gibi, Allah'ın birliğini ve Hazreti Mu
hammed'in hak peygamber olduğunu kalbiyle tasdik etmiyenler, yani buna
inanmayanlar müslüman değildir. O halde İslâm'ın ilk şartı bunu kal
biyle tasdik etmektir. Kalb ile tasdik etmiş, yahut bunlara inanmış olan
kimse, başka bir iş yapmasa bile yine mü'min sayılır. Fakat kalbteki
iman nurunun parlaması ve kemale ermesi, bir başka ifade ile bu nurun
kararıp sönmemesi için, iman eserinin, insanın sözlerinde ve işlerinde
görülmesi lâzımdır.
Şüphesiz iman, insanın gönlünde, yüreğinde, kalbinde yerleşmiş bir
inanıştan ibarettir. Bu, bir bakıma insanın içini parlatan bir nurdur.
Bu nuru söz ve iş ile besleyip kuvvetlendirmek lâzımdır. Bunun için de
Allah'ı hiç hatırdan çıkarmamalı, kalbi daima O'na bağlayacak bir şey
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bulunmalıdır. İşte bu bağ, Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın emirlerine
boyun eğmektir. Bu sebepledir ki ibadet, imanı koruyan bir kap sayılır.
Bu kap olmazsa iman tehlikeye düşer; zayıflayarak bir gün yok olup
gider.
Bunu şöyle bir misalle de açıklamak mümkündür, imanı, açıkta
yanan bir kandile benzetecek olursak, bu kandilin hafif bir rüzgâr veya
esinti ile sönmesi ihtimali vardır. Fakat kandil bir fener içine konursa,
en şiddetli fırtınalarda bile onu sönmeden korumak mümkün olur. îşte
iman da böyle bir nur ve ışıktır; feneri ise ibadettir, iyi amellerdir. İn
san Allah'a ibadet ettikçe kalbinde olan iman sağlamlaşır; Allah'a olan
bağlılığı artar; bunlar arttıkça da ibadet hevesi çoğalır. Bunun içindir ki
yalnız imanla her şey tamam olmadığı gibi, imansız ibadet de hiç bir şeye
yaramaz. Önce kuvvetli bir iman, sonra da ibadet lâzımdır.
Herkes tarafından bilinen bir şeydir ki, insanın işi kalbine tesir
eder. İyi iş yaptıkça kalbi de iyileşir, güzelleşir. Kötü iş ise kalbi karar
tır, kötüleştirir. Allah'a ibadet etmeyen bir insanın kalbi de karanlık ve
içindeki iman zayıftır. Bunun içindir ki Allah bize yalnız iman teklif et
memiş, fakat imanın yanında ibadeti de farz kılmıştır.
Şunu da unutmamak gerekir ki, iman olsun ibadet olsun, hepsi de
bizim içindir; yani bize faydası olduğu içindir; yoksa Allah'ın bizim
inancımıza veya bizim O'na ibadet etmemize hiç ihtiyacı yoktur. O halde
İslâm dininin emrettiği ibadetleri öğrenmek, Allah'a karşı görevlerimi
zin neler olduğunu ve birbirimize karşı davranışlarımızın nasıl olması
gerektiğini bellemek ve yaşayışımızı ona göre düzenlemek üzerimize
borçtur. Bu borcu ödemek müslümanlığm bir gereğidir.
İslâm dininin kanunlarına bağlı olduğumuzu, şehadet getirmek, iba
det etmek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla gösterebiliriz. Bunlara
İslâm'ın şartı veya binası denir. Kimin ağzından kelime-i şehadet işitilir,
yahut namaz kıldığı görülürse, onun müslümanlığına hükmedilir.
Bir kimse, Allah'tan başka tanrı olmadığını ve Hazreti Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduğunu söyler ve buna kalbiyle de
inanırsa, o kimse Kur'ân'a ve Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu
dine de iman etmiş ve onun her söylediğini yapmağa söz vermiş demek
tir. Bundan sonra, artık o kimsenin üzerine abdest almak, namaz kıl
mak, oruç tutmak, zekât vermek, haccetmek, askerlik yapmak, hiç kim
seye kötülük etmemek, herkesin iyiliğine çalışmak, kısacası Allah'ın her
emrine boyun eğmek farz olur.
Allah'a şükürler olsun ki, hepimiz müslümanız ve müslüman soyun
dan gelmişiz. O halde müslümanlığımızı yerine getirelim; yani Allah'ın
her emrine boyun eğelim. O'nun kanunlarına bağlı kalıp, ibadet ve taatımızda kusur etmeyelim. Müslümanlıktaki olgunluğumuz buna bağlıdır.
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26.

DERS

İBADET VE TEMİZLİK
1. İBADET NE DEMEKTİR?
İbadet, Allah Ta'âlâya, bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükran
borcunu ödemek ve O'nun yüceliği karşısında aczimizi ortaya koymak
için tapmak ve kulluk etmektir. O'na ibadet etmekle hem kalbimizdeki
iman kuvvet kazanır, hem de borçlu olduğumuz kulluk görevini yapmış
oluruz. Allah Ta'âlâ bizi hiç yoktan yaratmış ve bize sayısız nimetler ver
miştir. Buna karşı şükretmek elbette görevimizdir. Eğer insan gördüğü
iyiliklere karşı şükretmezse nankör bir varlık olur. Bunu, şöyle bir mi
salle açıklamak mümkündür.
İnsan, iyiliğini gördüğü, yahut çok sevip saydığı bir kimse ile kar
şılaştığı zaman, her şeyden önce kendisine bir çeki düzen verir, yanma
oturduğu zaman da saygılı ve terbiyeli durur. Eğer o kimse bir şey em
reder, yahut bir şeyin yapılmasını isterse, insan, yine saygılı bir şekilde
«peki efendim; başüstüne» diyerek onun istediğini, belki istediğinden
daha iyi bir şekilde yapmağa çalışır. Eğer yapamazsa, ezilir büzülür ve
ondan özür diler. Kalbinin kırılmasını, kendisine gücenmesini hiç iste
mez. Her yerde onun iyiliğinden bahseder, üzerine toz kondurmaz. Birisi
onun aleyhine konuşmak istese, hemen ona karşı gelir ve onu söyletme meğe çalışır. O saygı değer kimse, bu insan için bir amir, kendisi de bir
memurdur. Onun yap dediğini yapar, yapma dediğini yapmaz. Kısacası,
ona ne çeşit saygı göstermek ve onu ne derece yüceltmek gerekirse, onu
yapmağa çalışır. Bütün bunlar, insanlığın tabii ve normal bir gereğidir;
aynı zamanda herkesin bildiği ve her gün karşılaştığı bir olaydır. Şimdi,
insanlar arasındaki bu olağan hâdise üzerinde duralım ve düşünerek şöy
le bir karşılaştırma yapalım:
İnsanı hiç yoktan yaratıp ona bu kadar nimetler ihsan eden, göre
cek göz, işitecek kulak, tutacak el, yürüyecek ayak, düşünecek kafa ve
ren ve bu kafayı akıl ve fikirle bezeyen Allah Ta'âlâ'ya, o insanın verdiği
bunca nimetlerden dolayı şükretmesi, kendisini O'na beğendirmesi, saygı
göstermesi, boynunu bükmesi, eğilmesi, edeb ve terbiye ile huzuruna çık
ması, yalvarması, kusurlarından dolayı O'ndan özür dilemesi, emrettiği
veya hoşlandığı işleri yapması, yapma dediği veya yapılmasından hoşlan
madığı işleri yapmaktan kaçınması gerekmez mi? Bütün bunlar o insan
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üzerine borç olmaz mı? Yukarıda verediğimiz misalde görüldüğü gibi, in
sanların kendi aralarında bu türlü davranışlar tabii ve normal olur da,
insan ile yaradanı arasında olmaz mı? Elbette olur. İnsan, biraz önce say
dığımız nimetlerden dolayı yaradanma karşı borçludur ve bu borcu öde
mesi gerekir. Allah, bu borcun nasıl ödenmesi gerektiğini bizzat kendisi
tayin etmiş ve elçisi vasıtasıyle bunu insanlara bildirmiştir. Bu borç,
O'na ibadet etmekle, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, haccet
mek, diğer emir ve yasaklarına uymakla ödenir. Bu borcu ödemekten hiç
kimse kaçıp kurtulamaz. Bu gün ibadet etmekten ve borcunu ödemek
ten kurtulmuş olsa bile, yarın âhırette bunu kat kat ödemek zorunda
kalır.
İbadet Allah'a mahsustur ve yalnız O'na yapılır; bunun için, Allah'a
kulluğumuzu göstermek maksadıyle yapılan özel bir iştir.
Allah'a yapılan ibadetin en büyüğü ve en önemlisi namazdır; çünkü
namazda, en büyük ve eşi benzeri bulunmayan bir zata karşı yapılması
gereken saygımn hepsi vardır. Bu ibadet esnasında bir zata karşı yapıl
ması gereken saygının hepsi vardır. Bu ibadet esnasında Allah'ın kelâ
mını okuruz; O'nun büyüklüğünü düşünerek başımızı eğer, belimizi bü
keriz; yerlere kadar kapanıp alnımızı toprağa sürer, secde ederiz. Huzu
runda yalvarır duâ ederiz. Böylece Allah'ın büyüklüğünü ve O'na kullu
ğumuzu kabul ve itiraf etmiş oluruz.
2. TEMİZLİK DİNİN TEMELİDİR
Namaz hakkında verdiğimiz bilgi göstermektedir ki, bu ibadet, Al
lah'ın divanına çıkmak ve huzurunda durmaktan ibarettir. Böyle olunca,
huzura çıkanların, her şeyden önce, üst baş yönünden tertemiz olmaları
gerekir. Bu sebeple namaza durmak isteyenlerin, bedenlerinin elebiselerinin ve namaz kılacakları yerin temiz olmasına dikkat etmeleri lâzımdır.
Bedeninde, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bir pislik varsa, insan
önce onu yıkamalıdır. Abdest yaptıktan sonra temizlenmek ve su ile yı
kanmak, kadın olsun erkek olsun her müslümana farzdır. Su yoksa, bu
temizlik mutlaka başka bir şeyle yapılmalıdır; ancak, gübre veya kemik
cinsinden bir şeyle temizlik yapılmaz. İşte bu şekilde yapılan temizliğe
«necasetten taharet» denir.
Küçük abdest yaptıktan sonra, yaşlık kesilinceye kadar temizlen
mek ve kurulanmak da lâzımdır. Yaşlığın arkası kesilmedikçe insan te
mizlenmiş sayılmaz. Kalan yaşlık elebisesine bulaştığı zaman da, kıldığı
namaz, namaz olmaz.
İslâm dini, temizliğe çok büyük önem vermiş ve onu imanın yarı
sı saymıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu temizlik, sadece beden
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ve elbise temizliğinden ibaret değildir. Her müslümanm, vücud ve elbise
temizliğine dikkat ettiği kadar, evinin ve köyünün temizliğine de aynı
şekilde dikkat etmesi lâzımdır.
Peygamberimiz, yemek yedikten sonra ellerimizi, ağzımızı ve özel
likle dişlerimizi yıkamayı ve onları temiz tutmayı emretmiştir. İşte bü^
tün bunları gözönünde bulundurarak, yiyeceğimizi, giyeceğimizi, otur
duğumuz evi, köy veya kasabayı daima temiz tutmalıyız. Bazı kimseler
hacet gördükten sonra parmaklarının ucunu bir iki damla su ile ıslatır
lar ve bununla ellerini yıkayıp temizlediklerini zannederler. Halbuki
bazı kötü hastalıklar, parmaklara bulaşan hastalık mikroplarından ileri
gelir. Her hastahğın başının pislik olduğunu düşünerek, daima bol su
ve sabunla iyice arınmalıdır. Sık sık çamaşır değiştirmeyi ve haftayı geçir
meden bütün vücudu yıkamayı da ihmal etmemelidir. Cünüb olan kim
selerin bütün vücudlanm, abdestsiz olanlann da yalnız abdest alınırken
yıkanacak olan organlan yıkamaları gerekir. Buna da «hadesten taharet?»
denir. İleride bu konular ayrıca anlatılacaktır.

OKUMA PARÇASI:
PEYGAMBERİMİZİN
1. Temizlik imanın

TEMİZLİKLE

İLGİLİ BAZI

HADÎSLERİ

yarısıdır.

2. Yemekten önce ve yemekten sonra ellerinizi ve dişlerinizi
temizleyiniz. Zira bu, nezafettir. Nezafet ise imana davet eder; iman 1
1 da sahibi ile birlikte cennettedir.
3. Cuma günleri bedeninizi baştan ayağa yıkayınız.
I

4. Evlerinizin önünü ve etrafını temiz

tutunuz.

5. Saçı sakalı olan bunları temiz tutsun ve daima tarasın.
S
6. Saçlarını karmakarışık, kir, pas içinde tutan, yıkayıp tara
lı mayan Jcimseleri Allah sevmez.
|
i

t

7. Yemek ve et kokusu sinmiş bezleri yattığınız yerlerde tut- I
mayınız. (Çünkü bunlar, çeşitli hastalıklara sebep olan mikropların I
gizlenip yaşadığı şeylerdir. Pis tohumlar da bunlarda gizlenir.)

'

ı
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27.

DERS
ABDEST

1. ABDEST NE DEMEKTİR VE NASIL ALINIR?
Namazın şartlarından birisi olan abdest, namaza başlamadan önce
yüzün, dirseklerle birlikte kolların yıkanması, başın en az dörtte birinin
meshedilmesi ve ayakların topuklarla birlikte yıkanmasından ibarettir.
Abdest alırken bu dört şeyin bulunması halinde abdest tamam olur. Fa
kat bunlardan birisi noksan olursa, abdest alınmış olmaz. Bu bakımdan,
yüzün, dirseklere kadar kolların, topuklarla birlikte ayakların yıkanması
ve başın meshedilmesi, abdestin farzı sayılır. Organlardan birinin yıkan
maması veya başın meshedilmemesi halinde abdesetin tamam olmaması
da, bu dört farzdan birinin yapılmaması doîayısıyledir. Abdestten mak
sat, dört farzın yerine getirilmesi olduğuna göre, denize girip çıkan, ya
hut banyo yapan bir kimse, bütün vücudunu yıkamış olduğu için abdest
almış sayılır; aynı zamanda bu abdest ile namaz kılabilir. Ne var ki o
kimse, abdestini sünnete uygun bir şekilde almamış olur.
Sünnete uygun bir abdest almak için önce niyet edilir; sonra yüzü
besmele ile eller bileklere kadar üç defa yıkanır. Parmakta yüzük varsa
ileri geri hareket ettirilerek altının yıkanması sağlanır. Sonra sağ avuçla
ağıza üç defa su alınır ve her defasında ağız çalkalanır ve dişler ya mis
vakla veya parmakla ovulur. Sonra buruna üç defa su çekilip burun içi
temizlenir. Sonra yüz ve dirseklerle beraber sağ ve sol kollar üçer defa
yıkanır. Sonra başın dörtte biri ıslak elle meshedilir. Kulakların içi ve
arkası yıkanıp ense meshedildikten sonra sağ ve sol ayaklar topuklarla
birlikte yıkanır. Özellikle parmak araları kir toplanan yerler olduğu
için, buraların temiz bir şekilde yıkanmasına dikkat edilir.
Ayakta, abdestli iken giyilen mest, potin veya çizme gibi temiz bir
ayakkabı varsa, abdest alırken bunları çıkarmadan üzerlerine meshedilirse, abdest tamam olur. Mest, veya potinin meshi, ıslak parmaklan,
ayak parmaklarının ucundan başlamak suretiyle ayakkabının üzerine do
kundurup konçlara doğru çekerek yapılır. Mest veya potin üzerine meshetmek, misafir için yetmiş iki, misafir olmayan için yirmi dört saat ge
çerlidir. Meselâ bu sabah abdestle birlikte mest giyen bir kimse, misafir
olmadığı takdirde, abdesti bozulduğu saatten ertesi gün o vakte kadar her
abdestte mestine meshedebilir.
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Abdest alınırken yıkanan organlardan birinde yara ve çıban gibi
bir şey varsa ve üzerinde bir sargı ile örtülmüş ise, yıkanması zarar vermiyecek hallerde, sargı çözülür ve altı yıkanır. Sargının çözülmesi ve ya
ranın ıslanması zarar verecek olursa, abdest alırken sargı üzerine meshetmek yeterlidir.
Alman bir abdestle, bozulmadığı müddetçe, bir çok vakit namazı kı
lınır. Ancak abdesti sıkıştıran durumlarda, abdest almaktan üşenerek sı
kıntı içinde namaz kılmak doğru değildir.
2. ABDESTİ BOZAN ŞEYLER
Bazı hallerde abdest bozulur ve namaz kılmak için yeniden abdest
almak gerekir. Hangi hallerde abdestin bozulduğunu her müslümanm bil
mesi lâzımdır ki, bu hal meydana geldiği zaman, abdestsiz olduğunu an
lasın ve o halde iken namaz kılmasın.
Abdest, ön ve arka avret mahallinden çıkan sidik, pislik ve yel ile;
vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan ve cerahat ile; dişlerin kana
ması halinde, tükrük rengini değiştirecek şekilde kan gelmesi ile; bir
yere dayanıp uyumakla; bayılmak ve sarhoş olmakla: namazda iken ya
nındakiler duyacak şekilde gülmekle bozulur. Bu saydıklarımız arasmda,
eğer vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan ve cerahat, etrafa yayılıp
bulaşmayacak kadar az olursa; bir yere dayanmadan ayakta veya diz üs
tünde uyuklanırsa; ve ağlanırsa abdest bozulmz.
3. ABDEST ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS
LAR
Daha önce de belirtiğimiz gibi, namaz çok önemli bir görevdir. Bu
görevi ifa ederken, insan Allah'ın huzuruna çıkar. Huzura çıkacak olan
kimsenin de her şeyden önce temiz olması gerekir. Vücudunda, elbisesin
de ve namaz kılacağı yerde hiç bir pislik bulunmaması şarttır. Temiz ol
mayanlar Allah'ın huzuruna çıkamazlar. Bu, bir bakıma, bir askerin ku
mandanının huzuruna çıkışma benzer. Asker huzura çıkmadan önce, üs
tünü başını temizler; kendisine bir çeki düzen verir. Düğmesini ilikler,
şapkasını düzeltir. Sonra da edeb ve terbiyesini takınarak kumandanın
huzuruna çıkar. Kumandanın huzurunda bulunduğu sürece ciddiyetini
korur; hafiflik yapmaz; gülmez; sağa sola bakmaz.
İşte insan, bir büyüğünün yanma nasıl gelişi güzel gidemezse, büyük
lerin büyüğü, uluların ulusu Allah Ta'âlâ'nm huzuruna da gelişi güzel çı
kamaz. Çıkmadan önce abdest alıp temzilik yapar; üstünü başını bir dü
zene sokar; sonra namaza durur. Bunlar yapılmadan namaz kılınmaz;
yani Allah'ın huzuruna çıkılmaz.
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Abdestin nasıl alınacağını yukarıda anlatmıştık. Her şey gibi abdest
almamn da bir yolu, bir âdabı vardır. Abdest alan kimse, her şeyden önce,
abdest alırken suyun üstüne başına sıçramamasına çok dikkat etmelidir.
Çünkü musluktan akan, sonra yere düşüp üste başa sıçrayan su, musluk
tan çıktığı gibi temiz değildir. Bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan
yerden sıçrayan pis su ile üstü başı kirletmek, abdestin temizlik gayesine
aykırıdır.
Elleri ve ayakları yıkarken, suyu üzerlerine dokunduruvermekle de
abdest alınmış olmaz. Bu sebeple her organın ve özellikle parmak araları
nın bol su ile ovularak ve temiz bir şekilde yıkanması gerekir.
Ağız ve burun temizlenirken, yanda abdest alan başka kimseler var
sa, onları tiksindirmemeğe son derece dikkat etmelidir. Gaye her şeyden
önce temizlik olmalı ve başklarmm temizliklerini de gözden uzak tutma
malıdır.
Abdestin pek çok faydası vardır. İnsan günde beş defa abdest alırsa,
vücud temizliğine ne derece önem vermiş olduğu kolayca anlaşılır. Ab'
dest almayan bir çok kimsenin, özellikle geceleri yatarken ayak yıkamayı
ihmal ettikleri herkes tarafından bilinir. Oysa abdest alan bir kimse için
böyle bir ihmal söz konusu olamaz. Eğer temizliğin, insan vücudunun
sıhhati yönünden ne derece önemli olduğu gözönünde bulundurulursa,
abdestin sıhhat yönünden insana sağladığı büyük faydayı anlamak güç
olmaz.
<
İslâm dini kolaylık dinidir. Dinimizde güç olan hiç bir şey yoktur.
Bu kolaylık abdestte bile görülür. İnsanın, abdest alırken yıkanan organ
larından birinde bir yara varsa ve bu yaranın su alması halinde zararlı
olacağı düşünülürse, yaranın yıkanması şart koşulmamış, sargı üzerinden
meshedilmesi yeterli görülmüştür. Bu husus, abdest alan bir kimse için
büyük bir kolaylıktır.
Aynı şekilde, ayağa abdestli iken giyilen bir mestin, yirmi dört saat
boyunca her abdest alışta çıkarılıp ayakların yıkanması da şart değildir.
Mest üzerini meshetmek de yeterlidir.
Burada bir noktaya işaret etmekte yarar vardır. Her ayakkabı üzeri
ne meshedilmez. Meshedilecek ayakkabımn, aşık kemiklerini örtecek ka
dar konçları olması, topuktan aşağısında üç parmak girecek kadar de
liği, söküğü bulunmaması lâzımdır. Aşık kemiklerini örtecek koncu bu
lunmayan ve üç parmak girecek kadar delik veya sökük olan ayakkabı
lar üzerine meshetmek caiz değildir.
Meshedilen ayakkabıların deri olması da şart değildir. İçine su geçirmeyecek katı çorap, konçlu terlik, potin, çizme ve benzeri her şey te
miz tutulmak şartıyle, üzerlerihe meshetmek caizdir.
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OKUMA PARÇASI :

PEYGAMBERİMİZİN

ABDESTLE İLGİLİ BİR HADİSİ

Peygamber (S.A.V.)

efendimiz:

«Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkarsa, yüzüne ait olan bü
tün günahları; ellerini ayaklarını yıkarsa, bunlarla işlediği bütün hata
ve günahları suyun damlaları ile birlikte akıp gider, ve kendisi ter
temiz kalır. Hattâ tırnak ve kirpik diplerindeki günahlardan bile
eser kalmaz. Adâb ve erkânına riayet ederek abdest alıp da kıbleye
dönen ve «Eşhedu enlâ ilahe illallah, vahdehu lâ şerike leh, ve eşhedu
enne Muhammeden Abdühu ve Rasûluh» diyen bir kul için muhak
kak ki cennet kapıları açılmıştır; dilediğinden girer». Buyuruyor.

123

28.

DERS

BOY ABDESTÎ
(Gusül)
1. BOY ABDESTÎ NE DEMEKTİR?
Boy abdesti veya gusül, baştan aşağı bütün vücudu yıkamak demek
tir. Boy abdestinin üç farzı vardır: Birincisi, ağzın içini, boğaza kadar,
yıkamak; buna «mazmaza» da denir. İkincisi, burna su çekip genize ka
dar içini yıkamak; buna da «istinşak» denir. Üçüncüsü ise, hiç kuru yer
kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamaktır. Bu üç farz yapıldığı tak
dirde boy abdesti de tamam olur.
Boy abdestinin gayesi, cünüplükten temizlenmek olduğuna göre,
bir kimse denize girdiği zaman ağzına ve burnuna da su almış ise, boy
abdesti almış sayılır.
Usûlüne uygun boy abdesti almak için önce cünüblükten temizlen
meğe niyet edilerek bileklere kadar eller ve avret yerleri yıkanır. Sonra
ağıza üç defa su alınarak boğaza kadar ağız içi ve dişler yıkanır. Sonra
burna üç defa su çekilerek burun içi temizlenir. Sonra da namaz abdesti
gibi abdest alınır ve önce başın, sonra da sağ ve sol omuzların üzerinden
su dökülerek bütün vücut yıkanır. Eğer yıkanılan yerde su birikintisi
varsa, ayakların yıkanması sona bırakılır.
Boy abdesti veya gusül, ergenlik çağma girmiş olan her erkek ve
kadının cünub olmaları halinde üzerlerine farzdır. Âdet gören veya lohusa olan kadınların adetleri ve lohusalık müddetleri tamam olduktan son
ra boy abdesti almaları da farzdır. Hemen boy abdesti almaları gereken
kimselerin, bunu ihmal ederek geriye bırakmaları ve o şekilde dolaşma
ları büyük günahtır.
Böyle olan kimseler, boy abdesti alıp temizlenmedikçe, namaz kıla
mazlar; Kur'an okuyamazlar; ellerine Kur'ân-ı Kerîm'i alamazlar; hacc
için Kabe'yi tavaf edemezler.
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2. BOY ABDESTİNÎN FAYDALARI
Müslüman olduğunu söyleyen her insanın, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan
Allah emirlerini hiç şüpheye düşmeden yerine getirmesi gerekir. Dinimiz,
«Cünüp olduğunuz zaman vücudunuzun (her tarafını iyice yıkayın» demiş
tir. Madem ki biz de müslümanız, o halde dinin bu emrine uymak üzeri
mize farzdır. Bir askerin askerlik kanunlarına uyması nasıl zorunlu ise,
bizim de müslüman olarak dinimizin kanunlarına aym şekilde uymamız
zorunludur. Cünüblükten temizlenmek için boy abdesti almanın bir çok
hikmetleri ve insan için bir çok faydaları olduğuna şüphe yoktur. Nite
kim doktorların açıkladıklarına göre, insanın başına boy abdesti almasını
gerektirecek bir hal geldiği zaman, bütün damarlarında büyük bir sar
sıntı olur; vücutta bir yorgunluk ve bir gevşeklik meydana gelir. Vücud
için zararlı olan bu durumdan kurtulmak için hemen yıkanmak ve bu
yorgunluk ve gevşekliği atmak gerekir.
Doktorların bu açıklamalarının ne kadar doğru ve gerçeğe uygun ol
duğunu herkes az çok bilir ve anlar. İnsan cünüb olunca üzerine bir ağır
lık çöker. Sanki sırtında büyük bir yük varmış gibidir. Vücuduna bir ke
siklik, kalbine bir kasvet gelir. Fakat yıkanıp temizlenince, üzerindeki bu
ağırlık kalkar, gözü gönlü açılır; bir ferahlık, bir zindelik hisseder, tşte
bunun içindir ki dinimiz bütün vücudu yıkamayı ve cünüblükten temiz
lenmeyi farz kılmıştır. Bu bakımdan dinimizin kıymetini bilelim ve her
dediğini yapmağa çalışalım.
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29.

DERS

TEYEMMÜM
1. TEYEMMÜM NE DEMEKTİR?
Teyemmüm, su bulunmadığı veya su bulunsa bile kullanma imkânı
olmadığı zamanlarda, namaz yahut boy abdesti almak için, temiz topra
ğa, taşa, kum ve kiremit gibi toprak cinsinden bir şeye, niyet ederek elle
ri vurup yüzü ve kolları meshetmeğe denir.
Usulüne uygun bir teyemmüm etmek için, önce ne için teyemmüm
ediliyorsa ona niyet olunur. Eûzü besmele ile birlikte parmaklar açılıp
avuç içleri toprağa bir defa vurulur ve sonra yüz yıkanıyormuş gibi meshedilir. İkinci defa eller tekrar toprağa vurulur ve sol elin içi ile sağ kol,
sağ elin içi ile de sol kol dirseklerle birlikte meshedilir. Bu hareketlerle
teyemmüm tamam olur.
Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi, teyemmümde iki temel unsur
vardır: Birincisi, ne için teyemmüm edildiğini gözönünde bulundurarak
ona niyet etmek, ikincisi de toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.
îşte bu iki unsur, teyemmümün farzlarını teşkil eder. Bu bakımdan, te
yemmümün iki farzı vardır. Biri niyet, diğeri toprağa vurup meshetmek.
Bunlardan her hangi birisi yapılmazsa teyemmüm sahih olmaz.
Teyemmüm, namaz yahut boy abdesti alacak kadar su bulunmadığı,
yahut su bulunsa bile her hangi bir sebeple o suyu kullanma imkânı ol
madığı zamanlarda, abdest niyetine teyemmüm edilir ve bu teyemmüm
abdest almak yerine geçer. Teyemmüm, abdesti bozan şeylerle bozulduğu
gibi, suyun bulunması ve kullanmağa engel olan şeyin ortadan kalkmasıyle de bozulur; yani teyemmümün hükmü kalmaz.
2. TEYEMMÜM BÜYÜK BİR KOLAYLIKTIR
tslâm dininin temizlik dini olduğunu yukarıda söylemiştik. Böyle
olduğu içindir ki dinimiz, namaz kılmak için abdest almayı, gerektiği za
man da boy abdesti alıp temizlenmeyi bütün müslümanlara farz kılmış
tır. Şu var ki abdest su ile alınır. Fakat ya su yoksa, o zaman ne olacak?
Namaz vakti gelmiş, abdest alıp namaz kılacağız; yahut boy abdesti al
mamız gerekmiş; eğer yıkanmazsak pis kalacağız. Fakat evimizde, kulü
bemizde, yahut garnizonumuzda su yok; bir arıza dolayısıyle sular kesil126

miş; yakınımızda da bulunmuyor. Yahut yakında su var; fakat su başım
düşman kuvvetleri tutmuş; yahutta bunların hiç birisi değil; su var; hem
de bol ve tertemiz; fakat kullanabilecek halde değiliz; hastalığımız var;
yıkandığımız zaman bu hastalık daha da artacak, belki ölümümüze sebep
olacak. Özellikle asker olanlarımız bu çeşit hallerle sık sık karşılaşır. Ya
eğitim dolayısıyle açık arazide bulunmak gerekir; bir mola esnasında va
kit namazı kılmak lâzımdır; fakat abdest almak için o civarda su bulun
maz. Eğer gece arazide kalmış ve boy abdestini gerektiren bir hal de or
taya çıkmış ise, bu durumda ne yapmak lâzım? Su yok diye cünüb mü
dolaşılacak? Yahut vakit namazını mı feda edeceğiz? Yahutta hastalığımız
ne olursa olsun, her şeyi kadere bırakıp yıkanacak ve böylece hastalığı
mızın daha çok artmasına mı sebep olacağız? İşte dinimiz bu çeşit güç
lüklerin hepsini halletmiş ve müslümanlara gereken kolaylığı sağlamıştır.
Ne su yoktur diye vakit namazının geçmesine, ne pis pis dolaşmaya ve
ne de su olsa bile, hastalık veya düşman gibi çeşitli tehlikelere kendimizi
atmaya hiç cevaz vermemiştir. Yani, su yoksa namaz kılmayın, cünüb
dolaşın demediği gibi, su varsa kış kıyamet de olsa, hastalığınız artıp
ölüme gitseniz bile yine yıkanın, dememiştir. Onun için, ölsem de yine
yıkanırım, deyip kendini tehlikeye atmağa, ne de vakit namazını geçirme
ye veya cünüb dolaşmaya lüzum vardır. Bunun ikisi de doğru değildir.
Çünkü dinimiz bu gibi durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize
göstermiş ve büyük bir kolaylık getirmiştir. İşte bu kolaylık, yukarıda na
sıl yapıldığını anlattığımız teyemmümdür. Eğer suyu bulunmayan bir yer
de, bir arazide bulunuyorsak ve sadece vakit namazı kılmamız gerekiyorsa,
hemen teyemmüm eder, namazımızı kılarız. Yok, eğer boy abdesti almamız
gerekiyorsa, yine hemen teyemmüm eder, cünüblükten temizleniriz. Has
talığımızın artması ve bizi tehlikeye düşürmesi halinde de, su bulunsa bi
le, yine teyemmümle bu tehlikeye düşmeden işimizi halledebiliriz. îşte bu,
dinimizin bize sağladığı en büyük kolaylıklardan birisidir. Allah Ta'âlâ.
Kur'ân-ı Kerîm'de bize bu kolaylığı göstermiş, ve böyle hareket etmemizi
istemiştir. Biz de bu kolaylıktan gerektiği şekilde istifade etmeliyiz.
Özellikle asker olanlar, yerine göre, kırda bayırda, yahut düşman
karşısında bulunurlar. Suyun gerektiği bir anda, nöbete eğitime ve hattâ
savaşa gitmek zorunda kalırlar. Bu gibi durumlarda, ya su bulunmaz, ya
da yıkanmaya vakit olmazsa, ne görevden geri kalmaya ve ne de cünüb
yola çıkmaya hiç lüzum yoktur. Hemen teyemmüm edilir. Rahata kavuş
tuktan ve su da bulunduktan sonra, artık teyemmümün hükmü kalmaz,
O zaman su ile yıkanıp temizlenmek gerekir.
Şunu da unutmamak gerekir ki, teyemmüm bazı hallerde büyük bir
kolaylık olmakla beraber, su ile yıkanılabilecek durumlarda başvurula
cak bir usûl ve hele bir tembellik vasıtası hiç değildir. Müslümanların
buna çok dikkat etmeleri gerekir.
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30.

DERS

ÎSLÂM DÎNÎ TEMİZLİK DÎNÎDİR
1. TEMİZLİK HAKKINDA BÎR KONUŞMA
Bir akşam, Üsteğmen Hamdi askerleri toplamış, onlara eski ve yeni
savaşlardan söz ediyordu. Bir ara sözü müslümanlığa getirdi ve şöyle de
di : «Asker evlâdlarım, müslümanlık tam bir temizlik dinidir; müslüman
dediğin de gül gibi temiz olan kişidir. Müslümanm içi dışı, üstü başı, ye
diği içtiği tertemiz olur. Görmüyor musunuz, Allah'a bir kulluk görevin
den ibaret olan namazın ilk şartı da temizliktir; temiz olmayan ve abdesti
bulunmayan bir kimsenin namazı sahih değildir.»
Veli Çavuş söze karıştı ve şöyle dedi:
«— Fakat kumandanım, yalnız abdest almakla temizlik bazan tam
olmuyor! Çünkü bazı kimseler görüyoruz ki abdest alıyorlar, ellerini, yüz
lerini ve ayaklarını yıkıyorlar; sonra da pis olan ve pis pis kokan çorap
larını giyip camiye gidiyorlar; hem camiyi kokutuyorlar, hem de yanlarmdakini rahatsız ediyorlar».
Üsteğmen, Veli Çavuşun bu sözlerine şu karşılığı verdi:
«— Söylediklerin doğrudur. Bazı kimseler vardır ki, bunlar müslümanlığı iyi anlayamamışlar; ya da kendilerine iyi öğretilmemiş. Temizliği
sadece abdest almaktan ibaret sanıyorlar. Halbuki İslâm dininde temizlik
yalnız namaz ve boy abdesti almaktan ibaret değildir.»
Bu sırada Ali Onbaşı söz aldı ve sordu:
«— Daha ne gibi temizlik yapmak lâzım, kumandanım?»
Üsteğmen, onun bu sorusuna karşılık şöyle dedi:
«— Bir müslümanm her şeyden önce kalbi temiz olmalıdır. İçinde
kimseye karşı en ufak bir kötülük beslememeli, fitne ve fücur düşünme
melidir. İşte ilk temizlik budur. Buna iç temizliği de denir. Bundan son
ra sıra dış temizliğe, yani beden temizliğine gelir. Üstünde başında hiç
pislik bulunmamalı, şüpheye düşerse hemen yıkamalıdır. Giydiği elbiseye,
takke veya kaskete ve özellikle çoraplarına çok dikkat etmelidir. Çünkü
bunlar, insanın biraz terlemesiyle kısa zamanda yağlanır ve pis pis kok
mağa başlar. Pis kokan elbise veya çorapla dolaşan ve etrafmdakileri de
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rahatsız eden bir kimse, dinimizin istediği temizliği yapmamış olur. Bun
lar müslümanlığa aykırıdır. Müslümanm, kalbi üstü başı da temiz olma
lıdır. Peygamberimizin şu hadîsi hiç unutulmamalıdır: «Soğan ve sarmı
sak yiyen kimse, bunların kokusunu gidermedikçe, camimizden ve cemaa*
tımızdan uzak dursun». Soğan ve sarmısak yemek haram değildir; fakat
bunları yiyen bir kimsenin ağız kokusunun başkalarını nasıl rahatsız et
tiği herkes tarafından bilinir, işte Peygamberimiz, soğan ve sarmısak yi
yen bir kimsenin, rahatsız edici ağız kokusu ile başkalarını rahatsız et
memesi için onun camiye bu şekilde gitmesini yasaklamış ve «kim bun
ları yedi ise, kokularından arınsın da camiye öyle gelsin» demiştir. Soğan
ve sarmısak böyle olursa, yanındakilere âdeta ezâ veren pis kokulu ço
rapların ne olduğunu artık siz düşünün. Çoraplarla birlikte ter kokusu
sinmiş elbise ve çamaşırların da sık sık değiştirilmesi ve yıkanması ge
rektiğini unutmamak lâzımdır. Yatak, yorgan, çarşaf gibi ter kokularını,
sofra takımı gibi yemek kokularını barındıran eşyanın da aynı şekilde te
miz tutulması lâzım geldiğini bilmek gerekir. Sahabeden birisi, Pey
gamberimize fakirlikten şikâyet etmişti. Peygamberimiz ona şu cevabı
verdi: «Devamlı surette temizlik yap ki rızkın genişlesin». Peygamberi
mizin bu mübarek sözünden anlaşılıyor ki, pislik, insanı yoksulluğa gö
türen bir yoldur.
Görüldüğü gibi müslümanlık temizliğe dayanan bir dindir ve temiz
liğin ne olduğunu bilmeyen bir müslüman da dinini iyi bilmiyor demek
tir.
Abdest yalnız namaz kılmak için gerekli olan bir temizliktir. Oysa
dinimizin bizden istediği temizlik sadece bu değildir. Bunun yanında da
ha başka temizlikler de vardır ki, bunlar da müslümanlığm medenî şart
larıdır. Yolların, sokakların, camilerin, okulların, kışlaların, evlerin, kısa
cası insanların barındığı ve faydalandığı her yerin ve buralarda bulunan
helaların temizliği bunlardandır. Buralar herkesin müşterek malıdır.
Buraları temiz tutmamak, temiz iken kirletmek hem ayıp, hem de günah
tır. Vaktiyle atalarımız, buraların temiz tutulması için vakıflar yapmış
lar, başlarına ücretli adamlar koymuşlardır.
Dikkat edilmesi gereken bir hususa daha burada işaret etmekte fay
da vardır. Bazı kimseler, herkesin gelip geçtiği yollara, sokaklara, yahut
bahçe ve parklara, hiç çekinmeden ve utanıp sıkılmadan tükürürler, bu
runlarını temizleyip yerleri pisletirler. Bütün bunlar, dinimizin şiddetle
yasakladığı kötü davranışlardandır. Bunlar hiç bir müslümana yakışmaz.
Görülüyor ki, namaz abdesti olsun, boy abdesti olsun, dinimizin
bizden istediği temizliğin sadece iki parçasıdır. Bunları yaptıktan sonra
diğer temizlikleri de ihmal etmemelidir; çünkü abdest kadar bunlar da
önemlidir. Peygamberimiz, hem ordusuna, hem sivillere şu temizlikleri
mutlaka yaptırırdı:
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Askerler arasında uzun saç ve sakalı olanların daha kolay temizlen
melerini sağlamak için saç ve sakallarını kestirip kısaltırdı.
Uylukları ve koltuk altlarının terden kokuşmaması ve daima temiz
durması için oralarda bulunan kılların sık sık tıraş edilmesini emrederdi.
Dişlerin çürüyüp koku yapmaması için ağzın sık sık
emreder, dişlerin misvakla temizlenmesini isterdi.

yıkanmasını

Kirli ve yağlı elbise giyilmesini yasak eder, daima temiz elbise ile
dolaşmalarını emrederdi.
Yemekten evvel ellerin, yemekten sonra el, ağız ve dişlerin yıkan
masını isterdi.
Yenilen yemeklerin artıklarının gelişi güzel oraya buraya atılmama
sını emrederdi.
Tırnak uzatmayı, yollara tükürmeyi, balgam atmayı yasak etmişti.
Her gün bir kaç defa abdest aldırır ve böylece ellerin, ağız, burun,
yüz, ayak gibi çabuk kirlenen yerlerin daima temiz durmasını sağlardı.
Her müslümana farz olan boy abdesti dışında, Cuma günleri de te
peden tırnağa yıkanmayı sünnet haline getirmiş ve bunu bütün müslü
manlara öğretmişti.
Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerlerdeki sivil ve askerin başka
yere gitmelerini, yahut bulaşıcı hastalığın bulunduğu yere başka yerlerden
gelmelerini yasaklamıştı. Böylece hastalığın yayılmasını önlemiş oluyor
du.
Peygamberimiz bütün bu tedbirleri alırken, bunların dinin birer ge
reği olduğunu da müslümanlara öğretiyor ve müslümanlığın ancak bu
şekilde tamam olacağını bildiriyordu. Bundan dolayı bizim de Peygam
berimizin bu emir ve yasaklarına uymamız ve her yönden temiz birer
müslüman olmamız gerekir.
2. ASKERLİK VE TEMİZLİK
Teğmen Cevat anlatır: Ali Çavuş, pek çok savaş görmüş iyi bir as
kerdi. Onunla sık sık konuşurdum. Bir gün bana temizliğe çok önem ve
ren kumandanlardan söz etti ve «ben öyle kumandanlar gördüm ki, sabah
akşam erleri kontroldan geçirirler, tırnaklarına varıncaya kadar bakar
lardı. Kirli birisini gördükleri zaman onu şiddetle azarlarlar ve hemen
temizlenmeğe gönderirlerdi. Sabahleyin erkenden kalkıp abdest alan, na
maz kılan ve her tarafını, her şeyini tertemiz tutanları da severler, tak
dir ederler ve diğer erlerin önünde onları överlerdi. Onları sevdikleri için
de, bilmedikleri şeyleri onlara öğretirler, ve onlarla yakından ilgilenirler
di» dedi. Bunları söyleyen Ali Çavuşa şu cevabı verdim:
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«Demek o subaylar, erlere yalnız silâh ve askerlikle ilgili şeyleri de
ğil, insanlıkla ilgili olanları da öğretiyorlarmış. Zaten her subayın görevi
de bu değil midir? Hem silâh kullanmayı öğretecek, hem de insanlığı.
Asker ocağı, bir terbiye ocağıdır. Böyle kıymetli terbiyecilerin elinde olan
erler, askerliğini bitirip de köylerine döndükleri zaman, kendi köylerinin
terbiyecileri olurlar; köylülerine askerde öğrendiklerini öğretirler, hoca
lık ederler. Bu yüzden, asker iken temizliğe titizlik gösterenlerin köyleri
de tertemiz olur.
Tarihlerden öğreniyoruz ki, Avrupa, yakın zamana kadar temizliğin
ne olduğunu bilmiyordu. Evlerinde ve hattâ kral saraylarında bile hela
denilen yer yoktu. Bugün o tarihî sarayları gezenler de, o sarayla birlikte
yapılmış bir hela göremezler. Bizim o muhteşem kubbeli hamamlarımızı
da avrupahlar sadece bizim ülkemizde görmüşlerdir. Hamamı bilmedik
leri gibi sık sık yıkanmaktan da hoşlanmazlardı. Bununla beraber, bugün, suyun ve yıkanmanın kıymetini öğrenmişler ve yol kenarlarında
köşk gibi helalar yaptırmışlardır.»
Ali Çavuş sözlerimi dikkatla dinliyordu. Burada sözümü kesti ve:
«kumandanım, bir subayımız, bir gün söz arasında avrupahların bu temiz
liği biz müslümanlardan aldıklarım söylemişti; öyle mi?» dedi. Ona : «evet
Ali Çavuş, öyle, dedim. Müslümanlık bize temiz olmayı emretmiş, temiz
olmayanın dini yarı yarıya eksik olur, demiştir. Bu sebeple atalarımız te
mizliğe çok önem vermişlerdir. Her Türk evinin bir köşesinde yıkanmak
için özel yerler vardır ve buralara «gusül edilecek yer» anlamında «gusülhane» denilmiştir. Zengin olanlardan bazısı herkesin yıikanabilmesi
için hamamlar yaptırmış, bazısı da camilerin yakınlarma yine herkesin
kullanabilmesi için helalar inşa ettirmiştir. Bununla da yetinmemişler,
buraların bakım ve temizliği ile meşgul olmaları için maaşlı adamlar ta
yin etmişler, bunların maaşlarını devamlı olarak karşılaması için dük
kânlar, tarlalar, hanlar vakfetmişlerdir. Atalarımız bütün bunları sırf
müslümanlarm temizliğini sağlamak için yapmış olmakla beraber, ne yazıkki biz bunların kıymetini bilememişiz. Her şeyi kendi elimizle bozmuş,
şehirlerimizi, köylerimizi, yollarımızı, sokaklarımızı, kısacası her yerimizi
ve her tarafımızı pislik içinde bırakmışız. Avrupalılar ise, atalarımızdan
gördükleri bu güzel şeyleri almışlar, teknikten de faydalanarak onları da
ha güzel ve daha kullanışlı bir hale getirmişlerdir.
İşte Ali Çavuş, bu anlattıklarım kulağınızda kalsın. Köyünüze dön
düğünüz zaman bunları köylülerinize anlatın. Müslümanlığın temizlik
dini olduğunu iyi bilsinler. İnşallah biz de bundan sonra her yönü ile te
miz birer müslüman oluruz. Köylerimiz, evlerimiz, sokaklarımız gül gibi
olur. Köylülerinize şunu da anlatın ki, üstü başı, eli ayağı, evi helası temiz
olmayan müslüman, müslümanlığmın yarısını kaybetmiş demektir. Buna
dikkat ediniz ve sakm «adam sende» demeyiniz.
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31. D E R S
NAMAZ
L NAMAZIN FARZ VE SÜNNETLERİ, REK'ATLARI
İslâm'ın kelime-i şehadetten sonraki ilk şartı namazdır. Aklı başında
olan ve buluğ çağına girmiş bulunan kadın erkek her müslümana günde
beş vakit namaz kılmak farzdır. Namaz vakitleri, sabah, öğle, ikindi, ak
şam ve yatsıdır. Her namazı kendi vakti içinde kılmak şarttır. Vakti geç
tikten sonra kılınan namaz, vaktinde kılınması gereken farz namazı yeri
ne geçmez.
Her vakit namazının rek'at sayısı aynı değildir. Sabah namazı dört
rek'at olup, ikisi sünnet, ikisi de farzdır. Sünnet önce kılınır.
Öğle namazı on rek'attır. Altısı sünnet, dördü farzdır. Önce dört rek
at sünnet kılınır; sonra yine dört rek'at farz, sonra da iki rek'at sünnet
kılınır.
İkindi namazı sekiz rek'attır. Önce dört rek'at sünnet, sonra da dört
rek'at farz kılınır.
Akşam namazı beş rek'at olup, üçü farz, ikisi de sünnettir. Farz ön
ce kılınır.
Yatsı namazı on üç rek'attır. Önce dört rek'at sünnet kılınır; sonra
dört rek'at farz, arkasından iki rek'at sünnet, daha sonra da üç rek'at
vitir kılınır.
Her gün kılınması üzerimize farz olan namaz, ikisi sabah, dördü öğle,
dördü ikindi, üçü akşam ve dördü de yatsı vaktinin farzları olmak üze
re toplam on yedi rek'attır. Bunlar hiç bir şekilde terk edilemez. Yatsı
namazının sonunda kılman üç rek'atlık vitir namazı da vâcibtir; bunun
da terk edilmemesi gerekir.
Her gün beş vakitte kılınan sünnet namazları ise, toplam olarak,
yirmi rek' attır. Bunlardan ikisi sabah, altısı öğle, dördü ikindi, ikisi ak
şam, altısı da yatsı vakitlerinde kılınır. Sabah namazının sünneti ile öğle
ve akşam namazının sünnetleri ve bir de yatsı namazının farzından son
raki iki rek'atlık sünnet, en kuvvetli olan sünnet namazlarıdır; çünkü
bunları Peygamberimiz hiç terketmeden kılardı. Bu sebeple, bu sünnetlere
sünnet-i müekkede denilmiştir. İkindi ve yatsı namazının farzlarından
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önce kılınan dörder rek'atlık sünnetler ise, Peygamberimizin arada sıra
da terkettiği namazlardır. Bu sebeple bunlara da sünnet-i gayri müekkede
denilmiştir. Bunlar da terkedilmeden kılmırsa insana sevab kazandırır.
2. NAMAZ NASIL KILINIR?
Her müslüman namazın nasıl kılınacağını bilir. Bununla beraber,
şüpheli bazı noktaların kalmaması için namazın nasıl kılınacağını anlat
makta fayda vardır. Buna sabah namazından başlayarak sırasıyle devam
edelim.
a. Sabah namazı
Daha önce de söylediğimiz gibi, sabah namazı dört rek'at olup, ikisi
sünnet, ikisi de farzdır ve önce sünnet kılınır.
Namaza başlamadan önce, namaz için gerekli olan temizlik yapıldık
tan ve abdest alındıktan sonra kıbleye dönülür ve kılınacak namaza niyet
edilir. Niyet, yapılacak şeyin ne olduğunu içten bilmek manâsına gelir. Şu
anda yapılacak şeyin, sabah namazının sünnetini kılmak olduğunu bili
yoruz. Bu bilinen şey, yavaşça dil ile de söylenir ve şöyle denir: «Niyet
ettim Allah rızası için s^bah namazının sünnetini kılmağa». Bu söz söy
lendikten sonra eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve baş parmakların,
uçları kulakların yumuşağına dokunacak şekilde tutularak «Allahu ekber»
denir. Sonra sağ elin avucu sol elin üstüne konur ve göbeğin altına indi
rilip orada tutulur; yani eller yanlara bırakılmaz. Eller göbek altında
bağlandığı sırada, sağ elin baş parmağı ile sırça parmağı, sol elin bileğini
iyice kavramış durumdadır. Namaza durulduğu zaman ayaklar arasında
dört parmaktan fazla açıklık bulunmamasına, ayakların dik tutulmasına
ve vücud ağırlığının ayaklardan biri üzerine verilerek sağa veya sola meyledilmemesine dikkat etmek gerekir.
Anlattığımız şdkilde namaza durduktan sonra, önce «Sübhaneke
Allahümme» okunur; «Eûzü besmele» çekilir ve «Fatiha»nm tamamı oku
narak «Âmin» denir. Sonra bir sûre, yahut üç kısa âyet, yahutta uzunca
bir âyet okunur ve bu okuma bittikten sonra «Allahu ekber» denir; bu
sırada da eller göbek altından bırakılır ve yanlara salınır. Aynı zamanda
bel öne doğru iyice bükülerek rükûa varılır. Eller de diz kapaklarını kav
rayacak şekilde onların üzerinde tutulur. Rükûda belin ve sırtın düz ve
yere parelel bir şekilde tutulmasına dikkat edilir. Bu halde iken üç defa
«Sübhane Rabbiyel-Azîm» denir. Doğrulurken «Semiallahu limen-hamideh», doğrulunca «Rabbena lekel hamd» ve hemen arkasından «Allahu
ekber» denilerek secdeye varılır.
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Secdeye varırken, önce dizlerin, sonra ellerin yere dayanmasına, ba
şın da alın ve burun yere değecek şekilde eller arasına konmasına dik
kat etmek lâzımdır. Bu sırada dirsekler yanlara doğru açık, uyluklar da
karından uzakça tutulur; yani karın biraz içeri çekilir. Ayak parmakla
rının içi ise bulunduğu yerden hiç kaldırılmaz. Bu halde secdede iken, üç
defa «Sübhane Rabbiyel-Âlâ» denir; sonra «Allahu ekber» denerek baş
secdeden kaldırılır. Diz çökmüş durumda «sübhanâllah» diyecek kadar
oturulduktan sonra ikinci defa «Allahu ekber» denerek tekrar secdeye
varılır. Bu da ilk secdenin aynıdır. Üç defa «Sübhane Rabbiyel-Âlâ» de
nildikten sonra «Allahu ekber» le ayağa kalkılır ve eller yine göbek altında
bağlanır. Yalnız «Besmele» çekilip «Fatiha» ve arkasından da bir sûre
veya bir kaç âyet okunduktan sonra, yukarıda anlattığımız gibi, tekrar
rükûa ve secdeye varılır. İkinci secdenin sonunda, sol ayak yere döşenerek üzerine oturulur; sağ ayak ise, parmakların içi yere dayanarak diki
lir. Bu halde iken, önce «Ettehıyyatü», sonra sırasıyle «Allahümme salli»
«Allahümme barik» ve «Rabbena âtinâ» okunur ve «Esselâmu aleykum
ve Rahmetullah» denilerek sağa ve sola selâm verilir. Selâmdan sonra
«Allahümme entesselâmü ve minkesselâmü tebârekte yâ zelcelâli vel
ikram» denir ve böylece sabah namazının iki rdk'at sünneti kılınmış
olur.
Sünnetten sonra iki rek'at da farz kılınır. Farzın kılınış şekli de yuka
rıda anlattığımız sünnetin kılmışı gibidir. Yalnız, farza başlamadan önce
«Kamet» getirilir. Bu arada farzı kılmaya niyet etmeyi de unutmamak ge
rekir.
b. Öğle naımazı
On rek'at olduğunu daha önce söylediğimiz öğle namazının, önce
dört rek'at sünneti kılınır. Niyetle namaza başlandıktan sonra, sabah na
mazının sünneti gibi iki rek'at kılınır ve oturulur. Oturduktan sonra yal
nız «Ettehıyyatü» okunur; başka bir şey okunmadan «Allahu ekber» deni
lerek ayağa kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rek'atlar da aynı şekilde kılın
dıktan sonra oturulup «Ettehıyyatü», «Allahümme salli», «Allahümme
barik» ve «Rabbena âtina» okunarak selâm verilir.
Öğle namazının farzı da sünneti gibi kılınır; yalnız farza niyet edi
lerek namaza başlanır. Ayrıca farzın üçüncü ve dördüncü rek'atlarında
«Fatiha» dan başka bir sûre veya âyet okunmadan rükûa varıhr.
Öğle namazının son iki sünneti de, sabah namazının sünneti gibidir.
c. İkindi namazı
Sekiz rekât ikindi namazının, önce dört rek'at sünneti kılınır. Nama
za yine niyetle başlanır. İki rek'at kılınıp oturulduktan ve «Ettehıyyatü»
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okunduktan sonra hemen kalkılmaz. Selâm verilecekmiş gibi «Allahumme
salli», «Allahumme bârik» ve «Rabbena âtina» duaları okunduktan sonra
«Allahu ekber» denilerek ayağa kalkılır ve «Sübhaneke» okunarak diğer
iki rek'at da bilinen şekilde kılınarak sünnet tamamlanır.
İkindi namazının farzı da, öğle namazının farzı gibi kılınır, Ancak
namaza başlarken, ikindi namazının farzına niyet edilir.
d. Akşam namaz*
Beş rekat olan akşam namazının önce üç rek'at farzı kılınır. Bu da
öğle namazının farzı gibidir. Üçüncü rek'atta «Fatiha» dan başka bir şey
okunmadan rukûa ve secdeye varılıp oturulup. Dualar okunduktan sonra
selâm verilip farz bitirilir.
Farzdan sonra kılman iki rek'at sünnet ise, sabah namazının sünne
ti gibi kılınır.
e. Yatsı namazı
On üç rek'at olan yatsı namazının, önce dört dek'at sünneti kılınır.
Yatsı namazının sünneti, ikindi namazının sünneti gibidir. İkinci rek'at
ta oturduktan sonra her dört duâ da okunur ve ayağa kalkılıp «Sübhane
ke» okunduktan sonra bildiğimiz şekilde tamamlanır.
Yatsı namazının farzı, öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi, son
iki sünneti de, sabah ve akşam namazlarının sünnetleri gibi kılındıktan
sonra, üç rek'at da vitir namazı kılınır.
Vitir namazı, bu namaza niyet ettikten sonra, ilk iki rek'atı,
namazının sünneti gibi kılınır. İkinci rek'atta oturup «Ettehıyyatu»
duktan sonra kalkılır. Besmele çekip «Fatiha» ve sonra küçük bir
veya bir kaç âyet okunur. Okuma bittikten sonra rükûa varılmayıp
tekrar kulak hizasına kaldırılırken «Allahu ekber» denir ve sonra
göbek altında bağlanır ve ayakta şu dualar okunur:

öğle
oku
sûre
eller
yine

«Allahumme innâ neste'înuke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel hayre
kullehu neşkuruke velâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk».
«Allahumme iyyake na'budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke
nes'â ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık».
Bu dualar okunduktan sonra rükûa ve secdeye varılır; oturulur ve
diğer dualar okunarak selâm verilir.
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3. NAMAZIN VAKİTLERİ
Daha önce de söylediğimiz gibi, günde beş defa kılınan namazın ayn
ayrı vakti vardır ve her namazı kendi vakti içinde kılmak şarttır. Vakti
geçen namaz, bir başka vakit içinde kaza olarak kılınır. Bu sebeple her
namazın vaktini iyi bilmek ve onu geçirmeden namazını kılmak gerekir.
Sabah namazının vakti, tanyeri ağardıktan güneş doğuncaya kadar
uzayan zamandır. Sabah namazı da bu zaman içinde kılınır. Tanyeri ağar
madan namaz kılınamayacağı gibi, güneş doğduktan sonra kırkbeş elli
dakika geçmeden kılınamaz. Bu vakitten sonra kılmırsa ancak kaza niye
tiyle kılınır.
Öğle namazının vakti, güneş tam ortaya geldikten biraz sonra baş
lar ve her şeyin gölgesi iki misli oluncaya kadar devam eder.
İkindinin vakti, öğle vaktinin çıkışından güneşin batışına kadardır.
Akşamın vakti, güneş batışı ile başlar, onun batışı ile başlayan kı
zıllık veya beyazlık kayboluncaya kadar devam eder.
Yatsı namazının vakti de, akşam namazının çıkışı ile sabah vaktinin
girişi arasında uzayan zamandır. Bütün gece devam eden bu zamanın her
saatmda yatsı namazını kılmak caizdir.
Her namazı kendi vakti içinde kılmak ne derece şart ise, bazı saatlarda namaz kılmak da caiz değildir. Güneş tam doğmak üzere iken,
güneş tam zevalde iken ve güneş tam batmak üzere iken namaz kılınmaz.
Bu saatlarda namaz kılmak mekruhtur. Yalnız, ikindi namazını kazaya
bırakmamak için güneş batarken kılınması gerekir.
Bir özür dolayısıyle vakti içinde kılınamayan namazın, sadece farz
ları ve bir de vitir namazı başka bir vakit içinde kaza edilir. Kaza edilen
namaz vaktin namazı ise, ona niyet etmeyi de unutmamak gerekir. Sabah
namazının kazası da öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kılınır.
4. NAMAZIN ŞARTLARI
Namaza başlayabilmek için bazı şartların olması gerektiği gibi, kı
lman namazın doğru ve makbul olması için de bazı şartlar lâzımdır. Bu
şartlardan her hangi birisi bulunmadığı zaman namaz sahih olmaz. Şart
ların kolayca bellenebilmesi için, hepsi on iki madde içinde toplanmıştır.
Bunlardan altısı namaza başlamadan önce, altısı da namaz başladıktan
sonra yerine getirilir. Şimdi bu on iki şartı sırasıyle görelim :
a. Abdestli olmak: Daha önce de söylediğimiz gibi abdest alınma
dan namaz kılınmaz. Eğer boy abdesti almak gerekiyorsa, namaz kılmak
136

için önce yıkanıp temizlenmek ve abdestli olarak namaza durmak gere
kir.
b. Üst, baş ve namaz kılınacak yerin temiz olması: Kılınacak nama
zın sahih olabilmesi için yalnız abdest almak yeterli değildir. İnsan, eğer
vücudunda, elbisesinde yahut namaz kılacağı yerde pislik varsa bun
ları da temizlemek zorundadır. Bunlar temizlenmeden namaz kılınmaz.
Bu türlü temizliğe necasetten taharet de denir.
c. Avret yerlerinin örtülü olması! Namaz kılabilmek için avret
yerlerini örtmek gerekir. Avret yeri açık olduğu halde kılman namaz sa
hih değildir. Avret yeri, kadın ve erkeklere göre değişir. Erkeğin avret
yeri, diz kapağı ile göbeği arasıdır. Kadının ise, yüzü, elleri ve ayakları
dışındaki bütün vücudu avret yeri sayılır. Buna göre, erkekler diz kapak
ları ile göbekleri arasındaki yeri, kadınlar ise, yüzleri, elleri ve ayaklan
dışındaki bütün yerlerini örtmek zorundadırlar. Buna setr-i avret de de
nir.
d. Kıbleye dönmek : Namaz kılarken Arabistan'ın Mekke şehrindeki
Kabe'ye doğru dönmemiz gerekir. (istikbal-i kıble). Eğer kıblenin neresi
olduğu bilinmez ve soracak bir kimse de bulunmazsa, düşünerek gönlün
yattığı bir tarafa dönülerek namaza durulur.
e. Vakit: Daha önce de söylediğimiz gibi, her namazın bir vakti var
dır ve her namazı kendi vakti içinde kılmak gerekir. Bu bakımdan vakit,
namazın şartlarından biridir. Bir namaz vakti gelmeden kılınmaz; vakti
geçtikten sonra ise, ancak kaza niyetiyle kılınır. Ancak kaza namazı, vak^
tinde kılman namaz kadar sevab kazandırmaz.
f. Niyet: Namaza dururken, hangi namazın kılındığını bilmek ve
bunu dil ile de söylemek gerekir. Meselâ sabah namazının sünneti kılınır
ken «niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya»
denir. Hangi vaktin ne namazı (sünnet mi farz mı) olduğunu bilmeden
ve bunu düşünmeden kılman namaz sahih olmaz.
İşte buraya kadar sayılan altı şart, namaza başlamadan önce yerine
getirilmesi gerekli olan şartlardır. Bunlardan birisi yerine getirilmedik
çe namaza başlanmaz. Başlansa bile namaz sahih olmaz. Bu şartlar yerine
getirildikten sonra namaza başlanır. Namaz esnasında da yapılması gere
ken başka şartlar vardır. Bunlar da sırasıyle şöyledir:
g. Başlama (İftitah) tekbiri: Kıbleye dönüp kılınacak namaza ni
yet ettikten sonra eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve baş parmakla
rın uçları kulak yumuşağına dokundurulur; diğer parmaklar da kıbleye
doğru açılır ve «Allahu ekber» denir. Artık bu tekbir ile namaz başlamış
olur. Namaz bitinceye kadar dünya kelâmı etmek, yahut başka bir şeyle
meşgul olmak haramdır. Bundan dolayı bu tekbire «tahrime» de denil
miştir. Bu tekbir farzdır.
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h. Ayakta durmak (kıyam) : Tekbirle namaza başlandıktan sonra
üç kısa yahut bir uzun âyet okuyacak kadar ayakta durmak farzdır. Bu
na kıyam denir. Ayakta durabilecek olanların mutlaka ayakta durmaları
gerekir. Oturarak namaz kılmak, ancak özür sahibi olup, ayakta durama
yanlar içindir.
i. Kur'an okumak (kıraat) : Ayakta dururken Kur'ân-ı Kerîm'den
üç kısa yahut bir uzun âyet okumak da farzdır. Kur'ân'dan âyet okuma
dan namaz sahih olmaz.
j . Rükû: Ayakta Kur'ân kıraatim bitirdikten sonra vücudu belden
öne doğru bükerek yere parelel bir şekle getirmek farzdır. Buna rükûa
varmak denir.
k. Secde: Rükûdan sonra secdeye varmak, yani önce dizleri, sonra
elleri, daha sonra da alın ve burun eller arasında yere değecek şekilde
başı secde edilecek yer üzerine koymak farzdır.
1. Oturmak (kaade) : Secdeden sonra ve selâm vermeden önce teşehhüd mikdarı, yani «Ettehıyyatu» okuyacak kadar oturmak farzdır.
îşte yukarıdan beri saydığımız bu on iki şart, yahut farz, namaz için
yapılması gerekli olan şeylerdir. Bunlardan ilk altısı, yani namaza baş
lamadan önce yapılması gerekli olanlara şart, diğer altısına, yani namazın
içinde yapılması gerekli olanlara da rükün denir. Buna göre, namaz kıla
cak bir kimse, bu şartları ve farzları mutlaka yerine getirmelidir, Bun
lardan biri noksan olursa namaz olmaz; onu yeniden kılmak gerekir. Eğer
namazın vâciblerinden biri noksan olursa, namazı yeniden kılmaya gerek
yoktur; sadece selâm verdikten sonra bir «sehiv secdesi» yapmak yeter
lidir.
5. NAMAZIN VÂCÎBLERÎ
Namazın sahih olması için farzları olduğu gibi, vâcib ve sünnetleri
de vardır. Vâcibler sırasıyle şunlardır:
a. Namaza başlarken «Allahu ekber» demek,
b. Namazda ayakta dururken Fatiha sûresini okumak;
c. Farzların ilk iki rek'atı ile vitir namazının ve sünnetlerin her
rek'atında Fâtiha'dan sonra bir sûre veya âyet okumak;
d. Fâtiha'yı bu sûre veya âyetten önce okumak;
c. Rükû ile secde arasına bir iş katmamak;
f. İki secde arasına başka bir iş katmamak;
g. Secdede alınla beraber burnu da yere koymak;
h. Dört rekâtlı namazlarda ikinci rek'attan sonra oturmak ve «Et
tehıyyatu» okumak;
i. Namazdan çıkarken «esselâmu aleykum ve rahmetullah» demek.
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Bu saydıklarımız namazın vâcibleri olup, bunların da kusursuz ya
pılmaları gerekir. Bunlardan her hangi birinin noksan olması, her ne ka
dar farzın terki halinde olduğu gibi, namazın bozulmasına yol açmazsa
da, vacibin yerine getirilmesiyle kazanılacak sevab azalır. Bunu tamamla
mak için sehiv secdesi yapmak gerekir.
6. SEHÎV SECDESÎ

%

Sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması halinde, bu kusuru dü
zeltmek maksadıyle namazın sonunda yapılan secdedir. Kusur, genellik
le, vâciblerden birini unutarak yapmamak, yahut sonraya bırakmak, ya
hut vaktinden evvel yapmak, yahutta başka bir vacibi fazladan yapmak
suretiyle ortaya çıkar. Bazan da namaz kılan kimse, yine unutarak, nama
zın farzlarından birini ya evvel yapar, yani farzı takdim eder, yahutta
sonra yapar, yani farzı tehir eder. İşte bu gibi durumlarda, ortaya çıkan
kusuru düzeltmek için sehiv secdesi yapılır. Burada şunu hemen belirt
mek gerekir ki, sehiv secdesi, namazın farzlarından veya rükünlerinden
birinin takdim ve tehiri halinde, yani öne veya sona alınması halinde
yapılır. Eğer namazda yapılması farz olan bir şey terkedilirse, bu kusur,
sehiv secdesiyle düzeltilemez; namazı yeniden kılmak gerekir.
Sehiv secdesi, namazın sonunda sağ tarafa selâm verildikten sonra,
tekrar «Allahu ekber» diyerek iki defa secdeye varmak suretiyle yapılır.
Bu iki secdeden sonra yine «Ettehıyyatu» ile diğer dualar okunur ve se
lâm verilerek namaz bitirilir.
Sehiv secdesini bu şekilde anlattıktan sonra, ne gibi durumlarda bu
secdenin yapılması gerektiğini madde madde zikredelim. Bunları öğrenmek,sehiv secdesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda ortaya çıkacak
şüpheyi ortadan kaldırması bakımından faydah olur .
Namaz kılarken, aşağıda belirtilen durumlardan birinin meydana
gelmesi halinde sehiv secdesi yapmak gerekir:
a. Farz namazların ilk iki rek'atmda, nafile namazlarda ve vitir na
mazının her hangi bir rek'atmda, Fâtiha'nm hepsini, yahut yarıdan fazla
sını okumayı unutmak (imam Âzam'a göre Fâtiha'dan bir âyet bile okunmasa, sehiv secdesi yapmak vâcibtir);
b. Fâtiha'dan sonra okunması gereken bir sûre veya bir kaç âyeti
Fâtiha'dan önce okumak;
c. Birinci ve ikinci rek'atlarda Fâtiha'dan sonra okunması gereken
bir sûre veya bir kaç âyeti okumayı nuntmak;
d. Fâtiha'yı, yahut Fâtiha'dan sonra okunan bir sûre veya bir kaç
âyeti okumayı unutur, fakat unuttuğunu rükûda iken hatırlarsa, tekrar
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doğrulup unuttuğunu okur. Eğer unuttuğu Fatiha idiyse, Fâtiha'yı oku
duktan sonra sûreyi veya bir kaç âyeti tekrar okur ve sonra rükû ve sec
deye varır; selâm verirken sehiv secdesi yapar;
e. Vitir namazının tekbirini, yahut kunutunu unutarak rükûa varır
ve o sırada unuttuğunu hatırlarsa, doğrulup unuttuğunu yapmaz; fakat
vitirin sonunda sehiv secdesi yapmakla yetinir;
f. Unutarak Fâtiha'yı üst üste iki defa okumak; çünkü böyle yap
makla Fâtiha'dan sonra okunması gereken bir sûre veya bir kaç âyet,
tehir edilmiş veya geri bırakılmış olur.
g. Fatihadan sonra okunması gereken bir sûreyi veya bir kaç âye
ti, farz namazların son rek'atlarmda okumak (bu görüş Ebû Yûsuf'a ait
tir ve bu durumda sehiv secdesi yapmak gerekir);
h. Dört rek'atlı namazlarda ikinci rek'attan sonra oturmayı unuta
rak üçüncü rek'at için ayağa kalkmak; eğer üçüncü rek'ata iyice kalkmış
ise, tekrar oturmaz ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar. îyice kalk
tıktan sonra tekrar oturmak namazı bozar. Eğer tamamen kalkmış ve
oturmaya yakın bir halde iken hatırlarsa oturması vâcibtir ve namaz so
nunda sehiv secdesi de yapmaz. Eğer tamamen kalkmamış, fakat kalk
maya yakın bir halde ise, kalkar ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
i. Gerek dört rek'atlı namazların ikinci rek'atmda ve gerekse selâm
vermek için oturduğunda, «Ettehıyyatu» okumayı unutmak.
j . ikinci rek'attan sonra oturup «Ettehıyyatu» yu okuduktan son
ra kalkması gerekirken kalkmayıp diğer salâvatı (yani «Allahumme salli
ve Allahumme bârik'i») okumaya başlamak. Eğer salavattan okuduğu kı
sım tam bir cümle teşkil ederse, namazın sonunda sehiv secdesi yapmak
gerekir. Meselâ «Allahumme salli alâ Muhammedin» derse sehiv secdesi
yapılır; fakat sadece «Allahumme salli» der ve hemen hatırlayıp kalkar
sa, sehiv secdesi yapmaya gerek yoktur.
k. Kunutu veya tekbirini unutmak;
1. îmamm, bayram namazında ikinci rek'atm rükû tekbirini unut
ması;
m. İmamın açık ve sesli okuması vâcib olan yerde içinden, içinden
okuyacağı yarde açık ve sesli okuması (bu duâ ve sena dışındadır. Eğer
duâ ve senayı dışından okursa sehiv secdesi gerekmez.)
n. Rükû ve sücûtta tadili erkânı terketmek.
Yukarıda sayılan hallerden biri namazda meydana gelecek olursa se
hiv secdesi yapmak gerekir. Eğer bir namaz içinde bu hallerden bir kaçı
olursa, hepsi için bir defa sehiv secdesi yapmak yeterlidir.
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7. NAMAZI BOZAN HALLER
Namaz içinde yapılan bazı hareketler, o namazın bozulmasına sebep
olur. Bu hareketlerin sehiv secdesi ile de hiç bir ilgileri bulunmadığı için,
sehiv secdesi yapmakla da namaz sahih olmaz. Namazı yeniden ve usû
lüne uygun olarak kılmak gerekir.
Namazın bozulmaması için aşağıdaki hareketlerden her hangi biri
ni yapmamalıdır:
a. Namazda her ne sebeple olursa olsun söz söylemek;
b . Namazda iken ah, vah, of demek;
c. Üzüntüden veya vücuddaki bir ağrıdan dolayı ağlamak;
d. Öksürük yok iken öksürmek;
e. Elbise ile oynamak, yahut bir iş yapmağa çalışmak ve dışarıdan
bakanlara, namazda olmadığı fikrini vermek (elbise ile oynamak, fakîhlerin «amel-i kesîr» dedikleri şeydir, oynamak tabiri de bunu gösterir);
f. Namazda iken bir şey yemek, içmek;
g. Namazda kendisi işitecek kadar gülmek;
h. Yönünü kıbleden başka bir tarafa çevirmek.
İşte bu ve akla gelebilecek buna benzer hareketlerden birisi namaz
içinde yapılacak olursa, namaz bozulur.
8. NAMAZIN ÖNEMİ
Bütün müslümanlar bilirler ki, namaz dinin direği, müslümanlığm
temel taşıdır. Bir insan namaza ne kadar devamlı olursa, dinini, Allah'a
olan imanını o derece sağlamlaştırmış olur. İman kuvvetlenmekle bera
ber ahlâk da düzelir ve giderek yükselir. Allah sevgisi ve Allah korkusu
kalbe yerleşir ve yaptığı bütün işleri bu sevgi ve korkunun kontrolü al
tında yapar. Bu sayede dünyası da âhıreti de mamur olur.
Namaz kılan bir insan, kendisini, elbisesesini, evini barkını daima
temiz tutar; pislikten nefret ettiği gibi bir tarafına pislik dokunmasın
dan korkar ve titrer.
Namaz, Allah'ın divanına çıkmak ve O'nun huruzunda durmaktır.
Böyle olduğu içindir ki, günde beş vakit namaz kılan bir insan, daima
Allah'ı hatırlar ve kendisini her an O'nun huzurunda hisseder, Bu ise, o
insanın aklında ve fikrinde kötü düşüncelerin barınmamasına, varsa bile
bunları çıkarıp atmasına ve dolayısıyle o insanın her hangi bir kötülük
yapmamasına sebep olur. Herkes bilir ki, dünyada gördüğümüz her kö
tülüğün başı, Allah'ı unutmak ve Allah korkusuna kalpte yer vermemek
tir. İnsan Allah'ı bir defa unutmaya görsün; artık onun elinden ve dilin
den her çeşit kötülük çıkar. Zaten dünyada, insana Allah'ı unutturacak
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pek çok şey vardır. İnsan, yaratılışı itibariyle de gece gündüz dünya meş
galesi içindedir. Şüphesiz düşünecek, çalışacak ve kazanacak; buna mec
burdur. Fakat bu meşgale içinde bulunan insana, her an Allah'ını hatırla
tacak ve O'nu unutmamasını sağlayacak bir şeyin olması da gereklidir.
Böyle bir şey olmazsa insan, dünya işleri arasında hem Allah'ı unutur,
hem de kalbinde Allah korkusuna yer vermez. Allah'ı unutunca da yalnız
kendi nefsini, kendi keyfini ve kendi çıkarını düşünür; gönlü neyi isterse
onu yapmak ister. Başkalarının hakkını hukukunu düşünmez; her şeyin
kendisinin olmasını arzular, insanlar bu hale gelince, artık onlara ne ka
nun ne polis ve ne de jandarma tesir eder. Fırsat buldukları zaman her
istediklerini, her arzu ettiklerini yapmağa kalkarlar. Zaten her birinin ba
sma polis dikilemez ki... Gerçek polis insanın kendi içinde olmalıdır.
İşte her şeyi en iyi bilen Allah Ta'âlâ, kendi yaratığı olan insan oğ
lunun, kalbinde Hâlık korkusu olmadığı zaman neler yapabileceğini bil
diği için, onun kalbine ayrı bir bekçi koymuştur. Bu bekçi namazdır. Çün
kü namaz insana mevlâsmı hatırlatır. İnsan mevlâsmı hatırladıkça kötü
lüklere meyledemez. Akıl fikir, el, ayak, göz, kulak, bütün vücut, kendisi
ni kötülüklerden çeker. Başkasının malına, canına, ırz ve namusuna göz
dikemez. Allah'ı daima kendisiyle beraber bilir ve böyle kötülükleri ken
dişine yakıştıramaz.
Namaz insana Allah'ı nasıl hatırlatır; onu her türlü kötülükten na
sıl çeker çevirir? Bunu biraz daha açıklamak gerekir:
Namazına devam eden bir insan, sabahleyin erken kalkar, sabah na
mazını kılmak ve Allah'a olan borcunu ödemek için önce abdest alır;
içini ve dışım temizler; kalbinde bir kötülük varsa onu atar ve temiz bir
kalp, temiz bir vücut ile Allah'ın divanına çıkar. O'nun huzurunda durur;
namazını kılar. Bundan sonra dünya işine gider. İş esnasında, huyu-tüyü,
sözü-sohbeti başka başka olan insanlarla karşılaşır. Bunlardan iyi veya
kötü bir çok söz işitir. Bu sebepten, bazan, insan olması dolayısıyle kal
bine fenalık gelir. Hırs, hased, öfke, kin, intikam hisleriyle içi dolmağa
başlar. Bunlardan bir kısmının tesiri altında bir şeyler yapmaya karar
verdiği ve yapmak için hazırlığa giriştiği bir sırada, müezzinin «Allaha
ekber» diyerek müslümanları öğle namazına çağırdığını işitir. İşte o za
man, kalbi kin ve intikam hisleriyle dolu olan bu insan, namazında titiz
olduğu için, kalbindeki kötü duyguları bir tarafa atarak namaza koşar.
Yine temiz bir kalp ve temiz bir vücutla Allah'ın huzuruna çıkar. Namaz
onun imdadına yetişmiş ve her hangi bir kötülük yapmasına fırsat verme
den onu Allah'ın huzuruna çıkarmıştır. Namazın imdadı ona ikindi, ak
şam ve yatsı vakitlerinde de yetişir. Artık o insan için kötülük yapmağa
vakit ve zaman yoktur. Beş vakit namaz ona bu fırsatı vermez. Bir vakit
namazının kalbinde bıraktığı tesir kaybolup gitmeden diğer bir vaktin
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namazı gelip çatar. İşte bu sebepledir ki, namazında titiz olan bir insa
nın kalbinden Allah korkusu ve Allah sevgisi hiç eksik olmaz. Allah kor
kusu ve Allah sevgisiyle kalbi dolu olan bir insan da hiç bir zaman kö
tülük yapamaz.
Namaz, insanın huyunu, ahlâkını da güzelleştirir. Namaz sayesinde
temiz bir kalbe sahip olur. Ahlâkı güzel, kalbi temiz olan insanlar arasın
da ise hiç bir zaman geçimsizlik, dirliksizlik ve haksızlık olmaz. İşleri da
ima düzgün gider.
Namazında titiz olan bir insan, küçüklere sevgi gösterir, büyüklere
ve kumandanlara saygılı ve itaatli olur; çünkü namaz insanı sevgiye, say
gıya ve itaata alıştırır.
Namaz kılan bir insan, sık sık abdest aldığı ve üstünü başını temiz
lediği için, daima temiz dolaşır. Bu bakımdan namaz insanı temizliğe alış
tırır.
Vaktinde namaz kılmağa, belirli saatlarda okunan ezanla namaza
koşmağa alışan bir insan, diğer işlerinde de intizamlı olur.
Namazın sağlığa da pek çok faydası olduğu, bir çok bilgin doktorlar
tarafından açıklanmıştır. Kısacası namaz, insanı her çeşit kötülükten alı
koyan, onun huyunu güzelleştirip ahlâkını yükselten en büyük ibadettir.
Bunun içindir ki Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı Kerîm'de namazı bütün müslümanlara farz kılmış, Peygamberimiz de Allah'ın emrine uyarak bunu açıkla
mıştır. Peygamberimizin yaşadığı devirden bu yana bütün müslümanlar
da namazın farz olduğu üzerinde ittifak etmişler ve beş vakit namazı evle
rinde, cami ve mescidlerde, kırda ve bayırda bugüne kadar kıla gelmiş
lerdir. O halde bu ibadet bizim boynumuza da borçtur. Her kim bu borcu
inkâr eder ve «hayır, namaz farz değildir» derse dinden çıkmış olur. Na
mazın farz olduğunu inkâr etmemekle beraber, tembellikten dolayı kılma
yanlar, dinden çıkmış olmasalar bile, Allah'a olan borçlarını ödemedikle
ri ve Allah'ın emrine karşı geldikleri için günahkâr olurlar. Biz de Allah'a
karşı gelmemeliyiz ve O'nun emri olan namazı kılmakta titiz davranma
lıyız. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren namazı öğretmeli ve
kılmalarını sağlamalıyız.
OKUMA PARÇASI:
Peygamberimizin Namaz Hakkında Bir Hadisi
«Beş vakit namaz, kapısı önünde akmakta olan ve her gün I
içine dalınıp yıkanılan tatlı bir ırmak gibidir. Her gün beş defa böy- I
le bir suda yıkanan insanın yüzünde, sırtında ve başında pislikten
|j bir şey kalır mı? İşte bunun gibi, günde beş defa namaz ile kalbini
yıkayan bir insanın içinde de kötülükten bir şey kalmaz.»
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32.

DERS

CEMAATLA KILINAN NAMAZ
1. CEMAAT HALİNDE KILINAN NAMAZIN FAZİLETLERİ
Üzerimize farz olan beş vakit namaz, Cemaatla kılmabildiği gibi
yalnız olarak da kılınır. Şu var ki, cemaatla kılman namaz, yalnız başına
kılman namazdan daha faziletli ve insana kazandırdığı sevab yönünden
daha üstündür. Peygamberimiz bir hadîsinde; «Cemaatla kılman namaz,
yalnız kılman namazdan yirmi yedi derece daha üstündür (sevabı da o
kadar çoktur.) buyurmuştur. Bundan dolayıdır ki, önemli bir özür ol
madıkça, beş vakit namazın farzlarım camide ve cemaatla kılmak vâcib
derecesindedir.
Camiden ve cemaattan uzaklaşmamak için Peygamberimizin çok
sıkı emirleri vardır. Onun için insan, büyük bir özrü bulunmadıkça cami
ve cemaatı terketmemeli, Peygamberimizin emirlerine uyarak namaz
larını cemaatla kılmalıdır. Biraz önce zikrettiğimiz hadîsi şerîfden de
anlaşıldığı gibi, namazlarını cemaatla kılan insan, tek başına kıldığı za
mankinden yirmi yedi defa daha fazla sevab kazanmaktadır. Hiç bir se
bep yokken bu kadar sevabı bırakıp da bunun yirmi yedide birine razı
olan insanın, bu işte ne kadar zarar ettiği açıkça görülmektedir.
Cemaatla namaz kılmanın bu kadar faziletli olması ve Peygambe
rimizin bunun üzerinde titizlikle durması, dinimizin vahdet dini, yani
birlik dini olması ve bizim daima toplu halde bulunmamızı istemesi, bir
birimizden ayrılmamızı ve bölünmemizi hoş görmemesi dolayısıyla
dir. Bu, İslâm dininin en önemli özelliklerinden biridir. Müslümanlann
daima birlik içinde olmalarını ve daima birbirleriyle ilgilenmelerini emre
der. Toplu halde kılınan namazlar, işte bu birlik ve beraberliği sağlayan
en önemli vasıtadır. Bir köy halkını yahut bir mahalle ahalisini düşünün:
Hor gün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde camide toplanı
yorlar; bir imamın arkasında durup namaz kılıyorlar. İşte günün her
saatmda birarada bulunmanın verdiği bu yakınlık, köy yahut mahalle
ha »ki arasındaki sevginin artmasına, birbirlerine yardım duygusunun
çoğalmasına ve birbirleriyle yakından ilgilenmelerine yol açar. Birbirle
riyle görüşüp konuşma sayesinde, hiç biri diğerine yan gözle bakmaz;
aralarında dargınlık varsa ortadan kalkar. Birbirlerinin dertleriyle ilgi144

lenirler; birinin derdi varsa hep beraber onu gidermeğe çalışırlar. Eğer
komşularından biri, o gün camiye gelmemişse, onu soruştururlar; hasta
ise ziyaretine giderler; dertli ise, derdine çare bulmağa koşarlar, İşte
bütün bunlar, cemaatla namaz kılmanın o cemaata sağladığı pek çok
faydadan bir kısmıdır. Onun için, her müslüman, büyük bir özrü olma
dıkça camiyi terketmemeli ve cemaatın dağılmasına sebep olmamalıdır.
Cemaatla namaz kılmak, bir kumandanın emirlerine harfi harfine
uymak ve ona itaat etmek hususunda, bize büyük bir ders de vermekte
dir. Camide bulunan binlerce kişinin, önde tek başına bulunan imama
nasıl uyduğunu herkes bilir. İmam, «Allahu ekber» dediği zaman, arka
sında bulunan binlerce kişi imama uyarak «Allahu ekber» der ve yine
imamla birlikte önce rükûa sonra da secdeye varır. İmamın her yaptığını
cemaatın da aynen yapması, ona itaatin eşsiz bir örneğini teşkil eder.
Müslümanlığın ilk devrelerinde, müslümanlarla İranlılar arasında
bir savaş olmuştu. Bu savaş sırasında İran kumandanlarından biri, müs
lümanlarm, bir imamın arkasında cemaatla namaz kıldıklarını ve imanı
ne yaparsa arkasmdakilerin de aynı hareketleri yaptıklarını hayretle sey
retmiş; sonra da bunun ne olduğunu sormuş; «bu, müslümanlarm ibade
tidir; günde beş defa böyle namaz kılarlar» denilince de, kendi kendine
şöyle demiştir; «Çocukluğundan beri bu yolda terbiye almış bir cemaat,
bir millet asla yenilmez. Kumandana itaat, bunlara göre dinî bir görevdir.
Kumandana bu derece itaatli olan bir ordu ile biz asla başa çıkamayız.»
İranlı kumandan, müslüman olmadığı halde, cemaatla kılman nama
zın önemini daha ilk gördüğü anda anlamakta güçlük çekmemiştir. Ger
çekten müslümanlıkta bir kumandan, hem asker hem de imamdır; müslümanlar da hem imama uyarak namaz kılan bir cemaat, hem de kuman
dana itaat ederek savaşan bir ordudur. Bu sebepledir ki müslümanlık
tarihi sayısız zaferlerle doludur.
2. CEMAATLA NAMAZ NASIL KILINIR?
Cemaatla namaz kılmanın önemi anlaşılınca, bu namazın nasıl kılı
nacağını da her müslümanm bilmesi gerekir. Önce şuna işaret edelim ki,
yalnız farz namazları cemaatla kılınır; sünnet namazları cemaatla kılın
maz; sünneti herkes tek başına kılar.
Cemaatla namaz kılınırken imam öne geçer. İmama uyacak olan
cemaat da onun arkasında sıkı bir şekilde saf bağlar; öndeki saf boş iken
arkada ikinci bir saf bağlanmaz. Namaza başlamadan önce, namazın şartı
olan niyet edilir ve sonra imama uyulur.
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Meselâ önce, bir sabah namazının nasıl kılındığım görelim:
Cemaatla sabah namazını kılmak için camiye gelen herkes, önce ken
di başına, sabah namazının sünnetini iki rek'at olarak kılar. Sonra müez
zin yüksek bir sesle «kamet» alır. İmam ayağa kalkar, imam olmaya ve
sabah namazının farzını kılmaya niyet eder. Cemaat da imama uyarak sa
bah namazını kılmaya niyet eder ve bunu herkes kendi içinden söyler,
îmam «Allahu ekber» diyerek tekbir alır; cemaat da tekbir alır. îmam,
içinden «sübhaneke» yi ve «eûzü besmele» yi okur; cemaat da içinden
okur. Sonra îmam yüksek sesle «Fatiha» yi okur; cemaat ise imamı din
ler, fakat okumaz. Yalnız «Fatiha» bittikten sonra imamla birlikte cema
at içlerinden «âmin» derler. îmam «Fatiha» dan sonra bir sûre, yahut
bir kaç âyet okur ve «Allahu ekber» diyerek rükûa varır; cemaat da için
den «Allahu ekber» diyerek rükûa varır ve yine içinden «sübhane Rabbıyel azîm»i tekrarlar. îmam «semiallahu limen hamideh» diyerek başını rükûdan kaldırırken cemaat da «rabbenâ lekel hamd» diyerek doğrulur,
îmam secdeye varırken cemaat da onun arkasından aynı şekilde secdeye
varır. Tekbirleri ve secdede söylenecek tesbihatı imam ta birlikte cemaat
da içinden söyler ve sonra ikinci rek'atı kılmak üzere kalkılır. îmam «Fati
ha» dan başlar, sonra bir sûre okur; cemaat da onu dinler ve hiç bir şey
okumaz. Sonra birinci rek'atta olduğu gibi rükû ve secdeye varılır. îki
secdeden sonra oturulur. Hem imam, hem de cemaat «Ettehıyyatü, Alla
humme salli, Allahumme bârik ve Rabbenâ âtina» dualarını içlerinden
okurlar. Sonra imam yüksek sesle «Esselâmu aleykum ve rahmetullah»
der; cemaat da içinden aynı şekilde selâm verir. Böylece sabah namazı
cemaatla kılınmış olur.
Eğer kılman namaz, öğle, ikindi ve yatsı namazları gibi dörder, ak
şam namazı gibi üçer rek'atlı ise, îmam, ikinci rek'attan sonraki oturuşta
yalnız «Ettehıyyatü» duasını okur ve ayağa kalkar; cemaat da aynı duayı
okuyup imamın arkasından kalkar. Üçüncü rek'atta imam içinden yal
nız «Fatiha»yi okuyup rükûa varır; cemaat da hiç bir şey okumadan ay
nı şekilde rükûa varır. Namaz ister üç rek'atlı olsun ister dört rek'ath
olsun , üçüncü ve dördüncü rek'atlarda imam yalnız «Fatiha» yi içinden
okur; cemaat ise hiç bir şey okumaz.
3. CEMAATA GEÇ YETİŞEN KÎMSENÎN NAMAZI
Bir kimse, camiye geldiği zaman cemaatın farz namazını kılmaya
başlamış olduğunu görürse, sünneti sonradan kılmak üzere bırakır ve he
men vaktin farzını kılmaya niyet ederek imama uyar. Eğer kılman namaz
sabah namazı ise, imama uymadan sünneti mutlaka kılmak gerekir. Ancak
sünneti kılarken imamın farzı bitireceğini ve kendisinin ona uymaya va
kit bulamıyacağmı kesinlikle anlarsa, o zaman sünneti terkedip imama
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uyar. Diğer vakit namazlarında önce sünneti kılmak için acele etmeğe
gerek yoktur. İmam ile birlikte farz kılındıktan sonra, evvelce kılınmayan
sünnet kılınır. Ancak sabah, ikindi ve yatsının sünnetleri kılınmaz.
Camiye gelen kimse, imamın rükûda olduğunu görür ve o daha rükûda iken tekbir alıp ona uyabilirse, o rek'atı imamla birlikte kılmış sa
yılır. Eğer bu rükû, birinci rek'atın rüku'u ise, imam selâm verirken o da
selâm verir; çünkü birinci rek'ata yetiştiği için bütün rek'atları imam
la birlikte kılmış demektir. Fakat imam ikinci rek'atı kılarken cemaate
yetişmiş ise, imam selâm verdiği zaman o selâm vermeden ayağa kalkar;
yetişemediği ilk rek'atı tek başına kılıp namazı tamamlar; yani «Sübhane
ke, Eûzü besmele, Fatiha ve bir sûre okuyup rükua ve secdeye varır; sec
delerden sonra oturur, duaları okur ve selâm verir.
Eğer o kimse, imam ikinci rek'atı da kılıp bitirdikten sonra yetiş
miş ise, imam selâm verdiğinde o selâm vermeden ayağa kalkar ve iki
rek'at daha kılıp namazı tamamlar.
Eğer imam, üç rek'atı kıldıktan sonra ona yetişmiş ise, yine imam
selâm verdiğinde o selâm vermeden ayağa kalkar; «Sühhaneke ve Eûzü
besmele fatiha ve sûre ile bir rek'at kılıp oturur; «Ettehıyyatu» yu okuyup
kalkar; besmele, Fatiha ve bir sûre okuduktan sonra rükûa ve secdeye
varır; tekrar kalktıktan sonra yalnız Fâtiha'yı okuyup rükûa ve secdeye
varır; duaları okuduktan sonra selâm verip namazı bitirir.
Üç rek'ath olan akşam ve vitir namazlarının üçüncü rek'atında ima
ma yetişen bir kimse, imam selâm verdikten sonra ayağa kalkar; bir rek'
at kaldıktan sonra oturur; «Ettehıyyatu» yu okur ayağa kalkar ve yine
Fatiha ve bir sûre ile bu rek'atı da kılıp oturur; duaları okuduktan sonra
selâm verir.
Selâm verdikten sonra «Allahümme entes selâmu ve minkes selâm,
tebarakte yâ zel celâli vel ikram» denir. Sonra «alâ Rasûlinâ salavât»
denilerek Peygamberimize salavât getirilir. Daha sonra da şu duâ oku
nur:
«Sübhanallahi velhamdulillahi ve lâ ilahe illallahu vallahu ekber,
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm». Bu duadan sonra
«Âyetul Kursî» (Allahu lâ ilahe illâ huvel Hayyul Kayyûm...) okunarak
otuz üçer defa «Sübhanellah», «Elhamdülillah» ve «Allahu ekber» diye
teşbih çekilir. Teşbihten sonra «lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh;
lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve alâ külli şey'in kadîr» denir; eller
havaya kaldırılıp bütün kötü düşüncelerden temizlenmiş bir kalp ile Al
lah'a duâ edilir. Artık bir vaktin namazı cemaatla kılınıp tamamlanmış
demektir. Herkes, Allah'ın rızasını kazanmış bir mü'min olarak işlerinin
başına dağılır.
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Şunu da bilmek gerekir ki, iki kişi bir araya geldiği zaman bir ce>
maat meydana gelmiş olur. Kırda, bayırda veya tarlada çalışıp camiye gi
demeyecek durumda olan iki kişi, vakit namazlarını cemaatla kılıp seva
bına nail olabilirler. Bu iki kişiden biri imam olur, diğeri ona uyar ve
böylece cemaat namazı kılınmış olur.
Cemaatla namaz kılarken çok dikkat edilmesi gereken önemli bir
nokta vardır. Her müslümanm bunu hiç unutmaması gerekir. Cemaatla
namaz, her şeyden önce bir imama uymak suretiyle kılınır. İmama uymak
demek de, onun arkasından gitmek demektir. Buna göre, namazda her
hareketi önce imamın yapması cemaatın da imamdan sonra onun yap
tığını yapması gerekir. İmam önce tekbir alır, sonra cemaat ona uyarak
tekbir alır. İmam rükûa varır; cemaat da ona uyarak rükûa varır. Aynı
şekilde imam secdeye varır, sonra da cemaat secdeye varır. Cemaattan
hiç kimse, imamdan önce bu hareketlerden birini yapamaz; eğer yaparsa
namazı bozulur. Meselâ bazı kimseler vardır: İmam rükûda iken hemen
doğrulurlar; yahut imam daha secdede iken imamdan önce başlarını kaL
dırırlar. Peygamberimiz bunu şiddetle menetmiş ve «imamdan evvel tek
bir alan, imamdan evvel rükûdan kalkan, imamdan evvel secdeye varan,
secdeden kalkan kimselerin namazı yoktur» buyurmuştur. Bu noktaya
çok dikkat etmeli ve böyle yapanları uygun bir dille uyarmalıdır. Yanlış
bir hareket görünce onu düzeltmek ve sahibini uyarmak, her müslüma
nm üzerine vâcibtir.
Bir de tslâm dininin temizlik dini olduğunu hiç akıldan çıkarma
malıdır. Her müslüman namaz kılarken temiz olmak zorundadır. Fakat
cemaatla namaz kılarken buna daha çok dikkat etmek gerekir. Üstü başı
kirli ve çorapları pis kokan bir kimse, hem müslümanlığın şartını yerine
getirmemiş, hem de bu halde iken gittiği camide, diğer müslümanları ca
miden ve cemaattan soğutmuş olur. Bunun da ne büyük bir vebal oldu
ğunu herkes bilir.
«
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33.

DERS

CUMA, BAYRAM, TERAVİH VE CENAZE NAMAZLARI
1. CUMA NAMAZI NEDİR VE NASIL KILINIR?
Cuma namazı, Cuma günleri öğle vaktinde camide cemaatla iki rek
a t olarak kılman ve öğle namazının yerine geçen bir farzdır.
Öğle namazının vakti girince ezan okunur ve önce öğle namazının
sünneti gibi dört rek'at sünnet kılınır. Sonra caminin içinde bir ezan da
ha okunur. Ezandan sonra imam veya hatib minbere çıkarak bir hutbe
okur. Bu hutbe de farzdır. Hutbeden sonra kamet alınır ve cemaatla iki
rek'at farz kılınır. Farzdan sonra dört rek'at olarak kılman namaz da sün
nettir. Farzdan önce ve sonra kılman dörder rek'atlık sünnetlere Cuma'
mn ilk ve son sünnetleri denir.
Cuma namazı, aklı başında, bulûğ çağma girmiş, gözü, ayakları, vü
cudu sağlam olan, misafir ve esir olmayan her müslüman erkeğe farzdır.
Kadınlara, misafirlere, hastalara, âmâ ve kötürümlere, esirlere ve hürri
yeti kendi elinde olmayanlara Cuma namazı farz değildir. Bunlar, Cuma
namazı yerine öğle namazı kılarak borçlarını ödemiş olurlar. Bununla
beraber, bunlardan biri, camiye giderek Cuma namazı kılacak olursa,
ayrıca öğle namazı kılması gerekmez.
Cuma, müslümanların büyük ve mukaddes bir günüdür. Bu günün
gecesi de gündüzü de çok hayırlı ve çok şereflidir. Her saati mü'min için
rahmet doludur. Bu sebeple her müslüman Cuma gününü bir bayram
günü olarak tanımalı ve bu bayramın kadrini iyi bilmelidir. Allah Ta'âlâ
da Kur'ân-ı Kerîm'de Cuma günü bütün müslümanların biraraya gelmekv
rini ve topluca namaz kılmalarını emretmiş ve bunu farz kılmıştır.
Beş vakit namaz kılmak da farz olmakla beraber bu vakitleri ce
maatla kılmak farz değildir, tnsan beş vakit namazı evinde tek başına da
kılar; camide cemaatla da kılar. Yine bu beş vakit namazı kadın da, er
kek de, esir veya köle de kılar, bey de kılar; kılmak hepsine farzdır. Hal
buki Cuma namazı böyle değildir. Onu cemaatla kılmak farzdır; namaz
dan önce hutbe okumak farzdır; yalnız erkeklere ve hür olanlara farzdır.
Bu sebeple Cuma namazının diğer namazlardan çok farklı bir yönü var
dır ve yine bu sebeple Cuma, çok önemli ve mukaddes bir gündür. Onun
için, müslümanlar, bu günü bir bayram sevinci içinde karşılamalı, ve di149

ger vakitlerde camiye gitmek imkânı bulamasalar bile, Cuma namazım
kılmak için camiye koşmalıdırlar. Camiye giderken, bir bayram hazırlığı
yapmaya, yıkanıp temizlenmeye, temiz elbise giymeye, başkalarını ra
hatsız edecek kokulu şeyler yememeye bilhassa dikkat etmelidir. Hiç ol
mazsa böylece, sık sık camiye gidemeyenlerin haftadan haftaya yüreklerindeki pas silinir, bir haftalık günâhları temizlenir; her zaman göreme
dikleri mahalle, köy veya kasaba halkı ile buluşup görüşme imkânı doğar.
Cuma namazından önce bir hutbe okumanın farz olduğunu söyle
miştik. Hutbe okunurken hiç bir harekette bulunmamak, yanmdakilerle
yavaşça da olsa konuşmamak ve yalnız hatibi dinlemek gerekir. Diğer
vakit namazlarında olduğu gibi, Cuma namazının farz ve sünnetlerine
başlarken «niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını (yahut
ilk veya son sünnetini) kılmaya» diyerek niyet etmeyi de unutmamalıdır.
2. BAYRAM NAMAZLARI
Senede iki defa kılman bayram namazları vâcibtir ve Cuma namazı
gibi iki rek'at olarak cemaatla kılınır. Bayram namazının vakti girince
cemaat imamın arkasında saf bağlar ve «vâcib olan bayram namazını kıl
maya» niyet eder. İmam «Allahu ekber» diyerek tekbir alınca, cemaat
da ona uyarak tekbir alır ve ellerini göbek altında bağlarlar. İçlerinden
«Sübhaneke» yi okurlar. Sonra imam biraz fasılalı olarak birbiri arkasına
ellerini kulaklarına kaldırıp üç defa tekbir alır. İlk iki tekbirde ellerini
yanlara bırakır, üçüncü tekbirden sonra ise göbeğinin altında bağlar. Ce
maat da imama uyarak aynı şekilde üç defa tekbir alıp ellerini bağlar.
İmam içinden «Eûzü besmele» çeker ve sonra yüksek sesle Fatiha ve bir
sûre veya âyet okur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rek'atta Fatiha ve
bir sûre veya âyet okuyup, rükûa gitmeden önce yine üç defa ellerini
kaldırarak tekbir alır; bu tekbirlerde de birinci rek'atm başlangıcında
olduğu gibi elleri bağlamayıp yanlara bırakır. Dördüncü tekbirden son
ra rükûa, sonra da secdeye varır. Cemaat da bütün hareketlerinde tekbir
alarak imama uyar ve böylece iki rek'atlık bayram namazını kılmış olur
lar.
Namazdan sonra imam minbere çıkarak bir hutbe okur; bu hutbe
sünnettir.
3. TERAVİH NAMAZI
Ramazan ayma mahsus olmak üzere yatsı namazlarından sonra yir
mi rek'at olarak cemaatla kılman, tek başına kılınması da caiz olan tera
vih namazı sünneti müekkededir. Cemaatla kılındığı zaman, diğer cemaat
la kılman namazlarda olduğu gibi imama uyulur. İmam namazda sûre ve
âyetleri yüksek sesle okurken ceamaat onu dinler.
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Yirmi rek'at olan teravih namazını, iki rek'atta bir selâm vererek
kılmak sünnettir. Bununla beraber dört rek'atta bir selâm vererek de kılmabilir. Ancak böyle kılındığı zaman, yatsı namazının ilk sünnetinde ol
duğu gibi, ikinci rek'attan sonraki oturuşta selâm verecekmiş gibi bütün
duaları (yâni Ettehıyyatu, Allahumme salli, Allahumme barik) ve üçüncü
rek'atm başında «Sübhaneke»yi okumak gerekir.
Vitir namazı, sair zamanlarda yatsı namazından sonra kıhnırsa da,
Ramazanda teravih namazından sonra ve eğer teravih cemaatla kılınmışsa o da cemaatla kılınır.
4. CENAZE NAMAZI
Bir müslüman kardeşimizin ölümü üzerine, onu defnetmeden önce,
üzerine kılman namaza cenaze namazı denir. Cenaze namazı farzı kifaye
olup, kılanlar bulundukça kılmayanlara farz olmaktan çıkar. Bununla be
raber, ölen bir din kardeşi için yapılması gereken önemli ve son bir gö
rev olan cenaze namazını kılmayı ihmal etmemek lâzımdır.
Cenaze, yıkanıp kefenlendikten ve musallaya konulduktan sonra ce
maatla namazı kılınır. Önce «Allah için namaza ölü için duaya» niyet
edilir. İmam «Allahu ekber» diyerek ellerini kulağına kaldırır. Cemaat da
imama uyarak ellerini kaldırıp tekbir alır. İçlerinden sonuna kadar «Süb
haneke» yi okurlar; yalnız «Sübhaneke» nin sonunda «ve ta'âlâ cedduk»
ibaresinden sonra «ve celle senâüke» ibaresi de okunur ve ı«ve ta'âlâ cedduke ve celle senâüke ve lâ ilahe gayruk» denir. «Sübhaneke» den sonra
bir tekbir daha alınır; ancak bu tekbirde eller kulaklara kaldırılmaz. Tek
birden sonra «Allahumme salli, Allahumme bârik» duaları okunur. Bu
dualardan sonra, yine eller kaldırılmadan bir tekbir daha alınır, ve ce
naze için duâ edilir. Bu duayı bilenler okur; bilmeyenler ise «Rabbena
âtinâ» duasını okur. Bundan sonra dördüncü tekbir alınır ve selâm veri
lir.
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi cenaze namazı, ölen bir din karde
şimiz için yapılması gereken son bir görevdir. İnsan bu dünyada ne ka
dar çok yaşarsa yaşasın, ne kadar zengin olursa olsun, bir gün bu dünyaya
veda edecek ve sahip olduğu her şeyi burada bırakıp gidecektir. Hiç kim
se için ölüm denilen o korkunç ve soğuk şeyden kaçış ve kurtuluş müm
kün değildir. Bugün, hattâ bu saatte beraber bulunduğumuz bir kimsenin,
birden bire bize veda edip ayrıldığım ve bir daha geri dönmemek üzere
göçüp gittiğini görürüz. Bu gidenler arasında hiç tanımadığımız din kar
deşlerimiz olduğu gibi, arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabamız, hattâ en
yakınlarımız da bulunabilir. Hiç kimse, ister tanıdığı olsun ister olmasın,
aramızdan ayrılıp giden bir kimsenin ortada bırakılıvermesini elbette is151

temez. Ona karşı yapması gereken bazı görevler vardır ve bu görevleri vak
tinde yapıp, ölüp giden kimseyi yerine yerleştirmesi gerekir. Dinimiz de,
insanın dirisi kadar ölüsünü de muhterem saymış ve ölen bir kimse için
yapılması gereken işleri, müslümanların üzerine farz kılmıştır. İşte cenaze
namazı bunlardan biridir.
însan ölüm döşeğinde iken de ona karşı yapılması gereken bazı gö
revler vardır. Bunların başında kelime-i şehadetin hatırlatılması gelir. Öl
mek üzere olan bir kimsenin yanında kelime-i şehadet getirmek sünnettir.
Ancak hastayı kelime-i şehadet getirmesi için zorlamamalı ve üzmemelidir. Sadece ona hatırlatmak için kelime-i şehadeti getirmek yeterlidir.
İnsan öldükten sonra onun gözlerini kapamak, çenesini bağlamak,
ellerini yan tarafa koymak, ayaklarını uzatmak gerekir. Bunlar yapıldık
tan sonra elbiseleri çıkartılır ve üzeri örtülür. Şişmemesi için karmnın
üzerine ağırca bir şey konur. Mushaf koymak doğru değildir.
Cenaze namazının kılınabilmesi için ölünün yıkanması ve kefenlenmesi lâzımdır. Kefen, erkekler için, yensiz, yakasız, dikişsiz bir gömlek,
peştemal ve bir de sargı olmak üzere üç kat bezden ibarettir. Kadı
nın kefeninde ise, erkeğin kefeninden fazla olarak bir baş örtüsü, bir de
göğüs örtüsü bulunur. İşte tarif ettiğimiz bu kefen şekli sünnettir. Kefe
nin beyaz bezden olması da müstehabdır. Ancak bu normal zamanlar
içindir. Bazı hallerde istenilen kefeni bulmak mümkün olmayabilir. Bu
takdirde kadın ve erkek, her ne bulunursa ona sarılır.
Cenaze, anlattığımız şekilde kefene sarıldıktan sonra namazı kılınır
ve sonra da defnedilir.
Ölen bir din kardeşimizin cenazesine gitmek, onun rahatı için Allahtan mağfiret dilemek ve rahmet istemek, ona karşı son görevi yerine
getirmek demektir. Buna hepimizin ihtiyacı vardır. Ölümün acısını gör
müş olan din kardeşimize sağlığımızda bir Fatiha okur, cenazesine gidip
Allah'tan rahmet ve mağfiret dilersek, öldüğümüzde, bize de bir Fatiha
okuyan, cenazemize gelip bizim için de rahmet ve mağfiret dileyen bulu
nur. Eğer biz, sağlığımızda buna önem vermez, din kardeşimizin cenaze
sine gitmez ve «adam sende, nasıl olsa başkaları onun cenazesini kaldırır»
dersek, öldüğümüzde bizim cenazemize de önem vermezler ve söylediği
miz sözü bizim hakkımızda da tekrar ederler. Müslümanların buna çok
dikkat etmeleri gerekir.
tnsan ölüsünün dirisi kadar saygıya lâyık olduğunu yukarıda söyle
miştik. Müslümanların bu saygıda da kusur etmemeleri lâzımdır. Yolda gi
derken bir cenazeye rastlayacak olursak, hemen oracıkta durup ona karşiı
saygı göstermeliyiz. Bütün bunlar îslâmî terbiyenin bir gereğidir.
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34.

DERS
ORUÇ

1. ORUÇ NE DEMEKTİR?
İslâm'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu, bundan önce an
lattığımız namaz gibi bir ibadettir. Oruç, tanyeri ağarmaya başladığı an
dan, güneş batmcaya kadar geçen zaman içinde, niyetlenip, hiç bir şey
yememek, içmemek ve kadm erkek cinsî münasebette bulunmamak de
mektir.
Aklı başında olan ve bulûğ çağma girmiş bulunan kadm ve erkek her
müslümana oruç tutmak farzdır. Ay, bazan yirmi dokuz, bazan da otuz
gün olur. Bu sebeple bir Ramazan ayında bazan yirmi dokuz, bazan da
otuz gün oruç tutulur. Aklı başında olmayan ve bulûğ çağma henüz gir
memiş bulunan kimselere oruç tutmak farz değildir. Bununla beraber,
henüz bulûğ çağma girmemiş olan çocukları oruca alıştırmak ve heves
lendirmek gerekir. Küçük yaşta oruç tutmaya alışmış çocuklar, bu ibadet
üzerlerine borç olarak yüklendiği zaman güçlük çekmezler.
2. KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?
Aklı başında olan ve bulûğ çağma girmiş bulunan her müslümana
oruç farz olmakla beraber, bazı hallerde, ya Ramazan ayı dışındaki gün
lerde tutulması, yahutta oruç tutmak yerine fidye verilmesi mümkündür.
Hastaların, yolcuların, gebe ve emzikli kadınların, düşkün ihtiyar
ların Ramazan'da oruç tutmamalarına dinimiz izin vermiştir. Hastalar
iyi olduktan sonra, yolcular da misafirlikleri sona erdikten sonra, Rama
zan'da tutamadıkları oruçları günü gününe kaza ederler; yani Ramazan'
da kaç gün oruç tutmamışlarsa, Ramazan'dan sonra o kadar gün tutarlar.
Gebe veya emzikli kadınlar da, aynı şekilde, Ramazan'da tutamadıkları
kadar orucu Ramazan'dan sonra tutarlar. Şunu da unutmamak gerekir ki,
yolcu veya misafir olanlara oruç tutmak fazla bir güçlük vermez ve ken
dilerini zayıf düşürmezse, Ramazan'da herkesle beraber tutmak daha ha
yırlıdır.
Lohusa kadınlarla ay başında âdet gören kadınlar, o halde iken na
maz kılamadıkları gibi oruç da tutamazlar. Fakat o halleri geçtikten son
ra, tutamadıkları oruçları Ramazan'dan sonra kaza ederler. Kalmadıkları
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namazları ise kaza etmezler. Ramazan orucunun hem edası hem de kaza
sı farzdır.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen vücutça (günden güne düşen ihtiyar
lamış kimseler ise, oruç tutamayacaklarından fidye verirler. Yani Rama
zan'm her günü için iki defa bir fakirin karnını doyururlar; yahut her gün
için fakire bir fitre verirler.
Askerler oruç tutup tutmamakta serbesttir. Eğer oruç tutmakta bir
güçlük olmazsa, asker orucunu tutar; fakat güçlük varsa tutmaz; ancak
memleketine döndükten sonra tutamadığı orucu kaza eder.
3. ORUÇTA NİYET
Namazın sahih olması için niyet şart olduğu gibi oruçta da niyet
şarttır. Zaten hiç bir ibadet niyet olmadıkça sahih olmaz. Bununla bera
ber niyet, aslında, insanın kalbine bağlı olan bir iştir ve yapılacak işi bu
mek demektir. Buna göre, Ramazan aylarında oruç tutmaya alışmış olan
bir insan, bu ay girince akşamları yaptığı iftarlarda ve yemek için kalk
tığı sahurda tutacağı oruca niyet etmiş demektir.
Ancak, hastalık yahut yolculuk dolayısıyle akşamdan ertesi günün
orucunu tutmamayı düşünmüş olan bir kimse, sonradan bu düşüncesin
den vazgeçecek olursa, kuşluk vaktine kadar o günün orucunu tutmaya
niyet etmesi gerekir. Ancak o ana kadar orucu bozan birşey yapmamış
olmalıdır.
Ramazan orucunu kazaya bırakmış bir kimse ise, jRamazan'dan
sonra bu orucu kaza ederken niyeti sabahtan sonraya bırakmaması ve
etraf aydınlanmadan oruca niyet etmesi lâzımdır. Etraf aydmlandıktan
sonra Ramazan orucunun kazasına yapılan niyet muteber değildir ve bu
niyetle tutulan oruç sahih olmaz.
4. ORUCU BOZAN ŞEYLER
Orucun ne demek olduğunu anlatırken, tanyeri ağarmaya başladığı
andan, güneş batmcaya kadar geçen zaman içinde, niyetlenip, hiç bir şey
yememek, içmemek ve kadın erkek cinsî münasebette bulunmamak anla
mına geldiğini söylemiştik. Buna göre oruç, ona niyet edildikten sonra
yapılmaması gereken bu işlerden herhangi birisinin oruçlu iken yapıl
ması halinde bozulur. Yani oruçlu olan bir kimse, bir şey yer, yahut içer,
yahutta cinsî münasebette bulunursa orucu bozulur. Bunlardan birisiyle
orucu bozulan kimseye ya yalnız o orucun kazası, ya hem kazası hem ke
fareti gerekir. Bazan da hiç bir şey gerekmez.
Eğer bir kimse oruçlu olduğunu unutarak bir şey yer veya içerse,
onun orucu bozulmaz; ancak yer veya içerken oruçlu olduğunu hatırla154

dığmda hemen yediğini yahut içtiğini bırakıp ağzını yıkaması ve orucuna
devam etmesi gerekir. Böyle yaptığı takdirde orucu bozulmamış olur. Fa
kat böyle yapmayıp nasıl olsa oruç bozuldu, diyerek yemeğe veya içmeğe
devam ederse orucu bozulur. Orucun bozulduğunu sanarak yeyip içmeğe
devam ettiği için de onu kaza etmesi gerekir; yani bozduğu bir oruca
karşılık bir oruç tutar.
Bir kimse, oruçlu olduğu halde, bilerek ve isteyerek bir şey yeyip
içmekle orucunu bozarsa, hem o orucun yerine bir oruç tutar, hem de
oruç bozmanın cezası olarak altmış gün birbiri arkasına oruç tutması
gerekir.
Bir kimse geceden cünüb olduğu halde oruca niyetlenir ve o halde
sabahlarsa orucu bozulmaz. Oruçlu iken boy abdesti alır ve temizlenir.
Ancak abdest alırken genzine ve boğazına su kaçırmamağa dikkat a m e 
lidir; su kaçırırsa orucu bozulur ve kazası gerekir.
Dişler arasında kalan nohut tanesinden küçük bir şeyi yutmak, ih]ii (kamış) e ilâç akıtmak ve sonda salmak, çiçek, yahut güzel kokulu bir
şeyi koklamak, kan aldırmak, istemiyerek ağız dolusu da olsa kusmak,
yine istemiyerek mideden gelen suyu tekrar yutmak orucu bozmaz. Baş
kasının zoru ile oruç bozulursa, yine bozulmuş olur; ancak bu bozulma
oruçlunun isteği dışında olduğu için, onu kaza etmesi gerekir; kefaret lâ
zım gelmez.
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5. KAZA VE KEFARET NE DEMEKTİR?
Biraz önce de açıkladığımız gibi, bir insan oruçlu olduğunu unuta
rak bir şey yer veya içer, sonra da oruçlu olduğunu hatırlayarak ağzını
yıkar ve orucuna devam ederse, onun orucu bozulmamış olur. Oruç bozulmadığı için de onu kaza etmesi gerekmez. Fakat orucun bozulduğunu
sanarak yemesine devam ederse, işte o zaman oruç bozulur ve onu kaza
etmesi, yani onun yerine bir oruç daha tutması gerekir.
Bunun gibi, bir kimse oruçlu olduğunu unutmasa bile, ağzını yıkar
ken istemiyerek boğazına su kaçırırsa, yahut denizde yıkanırken, yine is
temiyerek ağzından veya burnundan su yutarsa, o kimsenin orucu bo
zulmuş olur. Ancak bu kimse orucunu isteyerek bozmadığı için, onu kaza
etmesi, yani bir gün oruç tutması gerekir. Bu açıklamadan da anlaşılıyor
ki, orucun kazası, bozulan bir oruca karşılık bir oruç tutmaktır.
Kefaret ise kazadan farklıdır, ve orucu bozan kimseye bir çeşit ce
zadır. Meselâ bir kimse, oruca niyetlendikten sonra, gündüz, bile bile bir
şey yer veya içerse, yahut cinsî münasebette bulunursa, o kimse orucunu
bilerek ve isteyerek bozduğu için, ceza olmak üzere altmış gün, bir gün
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de bozduğu oruca karşılık olarak, toplam altmış bir gün oruç tutar.
Şunu da unutmamak gerekir ki, bu altmış bir günlük orucu, hiç ara ver
meden tutmak gerekir. Meselâ, altmış bir gün oruç tutmaya başlamış
olan bir kimse, üç, beş gün tuttuktan sonra ara verir ve bir gün tutmaz,
sonra tekrar tutmaya başlarsa, bu kefaret olmaz. Yeniden başlaması ve
hiç ara vermeden altmış bir günü tutması gerekir.
Ancak hayız gören kadınlar için durum farklıdır. Hayız günleri ara
ya girince, altmış bir günlük oruca yeniden başlamak gerekmez. Hayız
gününe kadar kaç kefaret orucu tutmuş ise, hayız bittikten sonra, daha
önce tuttuğu orucu hesab ederek iki aya tamamlar.
Orucunu isteyerek ve bilerek bozan bir kimse, eğer ihtiyarlık veya
hastalık dolayısıyle kefaret orucu tutamıyacak bir durumda ise, iki ay
oruç tutmak yerine, ya bir gün altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurur,
yahut bir fakiri altmış gün sabah akşam doyurur, veya bedelini verir. Yahutta bunların yerine bir köle azad eder ki bu, bugün için tatbiki müm
kün olmayan bir hükümdür.
Kefaret, bir ceza olmakla beraber, dinimizin getirdiği hükümlerde
her şeyden önce insanlığın iyiliğini düşündüğünü gösteren bir delildir.
Nitekim, Ramazanda hiç bir sebebi ve özrü yok iken yeyip içmek, yahut
cinsî münasebette bulunmak suretiyle orucunu bozan bir kimseye ağır bir
ceza veriliyor ve bu ceza verilirken önce köle olanlar, sonra da fakirler
düşünülüyor. Çünkü bu şekilde oruç bozmanın cezası, önce, bir köle âzâd
etmektir. Müslümanlıktan önce ve müslümanlığm ilk devirlerinde bazı in
sanlar, mal gibi, para ile alınıp satılıyorlardı. Oysa insanın şerefli bir var
lık olduğunu kabul eden dinimiz, onun mal gibi alınıp satılmasını hoş karşılamadığmdan, bu kötü âdeti kaldırmak için bazı hükümler getirdi, tşte,
bile bile oruç bozan kimseye ceza olmak üzere getirdiği hüküm, bunlardan
biridir. Oruç bozan kimse, parasıyle bir köle satın alacak ve sonra da onu
âzâd edecek, yani hürriyetine kavuşturacaktır. Bundan da anlaşılıyor ki,
oruç bozan kimseye ceza olarak getirilen köle âzâdı, insanlık ve hürriyet
adına getirilmiş bir hükümdür. Bugün kölelik olmadığına göre, oruç bo
zan kimsenin cezası, önce iki ay aralıksız oruç tutmaktır. Bu ağır cezayı
kaldıracak gücü kendisinde bulamayan kimse ise, ya bir fakiri iki ay bo
yunca sabah akşam doyuracak, ya da altmış fakiri bir gün yedirip içirecektir. Görüldüğü gibi bilerek oruç bozan kimseye böyle bir ceza verilir
ken yine yoksullar, kimsesizler ve bir dilim ekmeğe muhtaç olanlar düşü
nülmüştür. Aslında oruç bir ibadettir; fakat diğer bütün ibadetler gibi
orucun da faydası, Allah'a değil oruç tutan insanadır; çünkü Allah'ın, bi
zim yaptığımız ibadetlerden hiç birine ihtiyacı yoktur. Yukarıda da görül
düğü gibi, dinimiz, getirdiği bu çeşit hükümlerle ahlâksızlığın azalmasına,
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insanlık şerefinin korunmasına, muhtaçların ve kimsesizlerin yardım gör
mesine ve cahilliğin azalmasına hizmet etmiştir.
Boş yere yemin edenler için getirilen yemin kefaretinde de bu fay
da gözönünde bulundurulmuştur. Bazı kimseler vardır: Olur olmaz şey
için yemin ederler, sonra da yeminlerini tutmazlar. îşte dinimiz, bu gibi
kimselere de ceza olarak yemin kefaretini gerekli görmüştür. Bir kimse
«şöyle yapacağım» yahut «şunu yapmayacağım» diyerek yemin eder, son
ra da bu yeminini tutmazsa, yani yapmayacağım dediğini yapar, yahut
yapacağım dediğini yapmazsa, ya on fakiri bir gün sabah akşam doyurur
veya doyuracak kadar ellerine bedelini verir, ya on fakiri giydirir, yahutta bir köle âzâd eder. Eğer bunlardan birini yapacak kadar zengin de
ğilse, birbiri arkasına üç gün oruç tutar. Görüldüğü gibi yeminlerini bo
zanlara verilen cezada da fakirler ve hürriyeti elinde olmayan insanlar
gözetilmiştir. Fakat ne olursa olsun yemin kefareti de bir cezadır ve insan
hayırlı bir işi yapmak için yemin etmiş ise bu yeminine bağlı kalmalı ve
onu bozmamalıdır.
6. ORUCUN FAYDALARI
Ramazan ayı müslümanlar için çok mukaddes bir aydır. Her şeyden
önce şunu bilmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerîm, Peygamberimize ilk defa
Ramazan ayında nazil olmuştur; bu sebeple dinimizin başlangıcı da bu
aydır. Bir aydan ibaret olan ve müslümanlara farz kılman oruç da bu aya
tahsis edilmek suretiyle Ramazan'm kıymeti bir kat daha yükseltilmiştir.
Bu ayda oruç tutmakla, hem Kur'ân'm Peygamberimize ne zaman vahyo
lunduğunu, hem de müslümanlığm başlangıcını daima hatırımızda tut
muş oluruz.
Fakat her şeyden önce Ramazan orucu, bizi dünya ve âhıret saade
tine ulaştıran büyük bir ibadettir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi faydası
da yalnız bizim içindir.
Allah Ta'âlâ her derde bir derman verdiği gibi, her fenalığa karşı da
bir siper veya bir kalkan vermiştir; işte bu da ibadettir. Yani ibadet, her
türlü kötülüğe karşı insanı koruyan bir kalkandır.
Her kötülüğün başı, hiç şüphesiz, Allah'ı unutmaktır. Allah'ını unu
tan ve hiç bir zaman O'nu hatırına getirmeyen kimselerden her türlü kö
tülük beklenebilir. Oysa insanın herkese kötülük yapan veya kötülük dü
şünen bir varlık olması değil, aksine iyilik yapan ve herkesin iyiliğini dü
şünen bir varlık olması gerekir. Bunun için de Allah'ı unutmamak ve akıl
dan hiç çıkarmamak lâzımdır. îşte Allah'ı unutmaya karşı en büyük ve
en sağlam kalkan ibadettir. İbadet sayesinde daima Allah'ı hatırlar ve
daima kendimizi O'nun huzurunda olduğumuzu hissederiz.
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Namazın bize Allah'ı nasıl hatırlattığını daha önce anlatmıştık. Oruç
da böyledir. Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyle yemekten, içmek
ten ve cinsî münasebetten kesilen, yani sabahtan akşama kadar oruç tu
tan bir insan, her dakika kendisini Allah'ın huzurunda hisseder ve hiç bir
zaman O'nu hatırından çıkarmaz. Tuttuğu orucu, Allah'ın emrettiğini dü
şünerek ve «O böyle emretti» diyerek nefsinin istediği şeylerden elini ete
ğini çeker. Yazın en sıcak günlerinde içi hararetten yanar da, oruçlu oldu
ğu için suya bakmaz. Açlıktan gücünü kudretini yitirir de, eli yine yiye
ceğe uzanmaz. Oysa içi hararetten yanıp dururken suya bakmasına, açlık
tan takati kesilmişken elini yiyeceğe uzatmasına engel olan hiç bir kimse
yoktur; bunları yapmak için hiç kimseden korkmaz. Fakat suya bakma
ması ve elini yiyeceğe uzatmaması, sırf Allah böyle emrettiği içindir, İşte
bir ay boyunca, sabahtan akşama kadar, nefsine uymamayı âdet haline
getirmiş olan böyle bir insanı düşününüz: Karnı aç, iştihası yerinde; fa
kat Allah emretti diye önünde duran tatlı yemekleri ve soğuk suyu belirli
dakika gelmeden yeyip içmiyor. îşte helâl ve mubah olan şeyleri yalnız
kendi istediği zaman yeyip içmeyi âdet haline getirmiş ve buna alışmış
olan bir insan, artık haram olan şeylere göz dikemez. Başkalarının hak
kına tecavüz edemez. Hile ve cinayet gibi kötülüklere, adiliklere tenezzül
edemez. Kendi nefsini Allah'ın emirleri karşısında ayaklar altına alabilen
böyle bir insan, artık nefsine her ân hâkim olmasını bilen bir insan de
mektir. Nefsine hâkim olan bir insan ise, hiç bir zaman kötü olamaz.
Görüldüğü gibi oruç, insanı, nefsinin her istediği yere gitmemeye,
nefsinin her istediğini vermemeye, kısacası Allah'ın emretmediği şeyleri
yapmamaya alıştıran bir ibadettir. Bu sebepten oruç, insanı her kötülük
ten alıkor; kötü olan her şeyden ona elini ayağını çektirir; onu âdeta me
lekler mertebesine yükseltir. îşte bunun içindir ki Allah Ta'âlâ senenin
belirli bir ayında oruç tutmayı üzerimize farz kılmıştır.
Ramazan ayının gecesi de gündüzü de hayırlı ve mübarektir. Gündüz
orucunda, geceleyin teravihinde doyulmaz bir tad, bambaşka bir neşe
vardır. Özellikle oruç tutanlar çok iyi bilirler ki, akşama doğru iftar bek
lemek kadar tatlı ve heyecanlı bir şey yoktur. Müslümanların bu ayı boş
ve gaflet içinde geçirmemeleri gerekir.
Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır :
Nefsi yeyip içmekten alıkoymak yanında, kalbi kötü düşüncelerden, kin,
nefret ve hased gibi kötü duygulardan temizlemek, dili de yalan, gıybet,
koğuculuk, dedikodu gibi kötüye varan sözlerden uzak tutmak lâzımdır.
Çünkü bunlar orucu yok ettiği gibi, oruçtan elde edilecek sevabı da yok
edip giderirler.
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Oruç, Allah katında çok büyük bir ibadet olduğu gibi, sevabı da o
derece hudutsuzdur. Bu sevabın büyüklüğünü Allah'tan başka hiç kimse
takdir edemez.
Orucun bu sevabı yanında insan için başka faydaları da vardır. Bun
ları şöyle sıralayabiliriz:
a. Oruç, insanlarda şefkat ve yardım duygularını uyandırır.
Oruç tutan bir insan, Ramazan ayının değişik mevsimlere rastlaması
dolayısıyle, açlığı bu mevsimlere göre değişik şekillerde hisseder. Açlığın
değişik şekillerini kendi nefsinde hissettikçe, her gün bu acıya, bu yoksul
luğa katlanmak zorunda kalan fakirlerin halini düşünür; onları gözünün
önüne getirir. Yiyecek bulamadıkları için yarı aç yarı tok dolaşmağa mec
bur kalan bu zavallılara merhamet, şefkat ve yardım etmek duygusu ka
zanır ve bu duygu Ramazan ayı boyunca gün geçtikçe artar/Zengin bir
aile içinde, zengin bir ana ve baba kucağında büyümüş olan bir müslüman,
oruç sayesinde açlığın, susuzluğun ve yoksulluğun bütün acılarını duyup
anlar. Toplum içinde birlikte yaşadığı diğer insanların çektikleri ıstırap
ların hiç olmazsa bir kısmını yakından öğrenir ve onlara karşı insanî ve
ahlâkî görevlerini yapmağa çalışır; elinden gelen yardımı onlardan esirge
mez.
«Tok acm halini bilmez» diye bir söz vardır ve bir bakıma doğrudur.
Gerçekten karnı daima tok olan bir kimse aç olan kimsenin çektiği acıyı
bilemez; çünkü açlık ve tokluk gözle görülen bir şey değildir; ancak his
sedilir. Karnı tok olan kimse de bunu hissedemez. İşte oruç, daima tok
olmaya alışmış olan insana açlığın acısını hissettiren başlıca ibadettir ve
insan, açlığın acısını bir defa öğrenince de bu acıyı ömrü boyunca çeken
lere karşı şefkat ve merhamet duyguları artar ve onlara yardım elini
uzatmak için acele eder.
b. Oruç, insana Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini öğretir.
İnsanoğlu elinde bol olan şeylerin kıymetini bilemez. Fakat bu şey
lerden biri yahut bir kaçı elinden gidecek olursa, o zaman onun kıymetini
anlar; gitmiş olmasına üzülür; ne var ki iş işten geçmiş olur. Bu sebeple
dir ki «nimet gitmeden kadri bilinmez» demişlerdir. İşte orucun, insana
nimetin kıymetini öğretmesi bakımından da ayrı bir değeri vardır. İnsan,
nimetin kıymetini bilmez de onu koruyamazsa, sonunun ne olacağını oruç
sayesinde anlar. Açlığın ne demek olduğunu tadan bir insanın gözünde
nimetin kıymeti yükselir; elinde avucunda bulunan şeyleri israf edip de
şuraya buraya savurmaz.
c. Oruç, insana sabırlı ve dayanıklı olmayı öğretir.
Nefsinin istediği güzel şeyleri yememeye ve içmemeğe alışan, nef
sini bu yolda terbiye eden bir insan, ahlâkın en yüksek derecesine çıkmış
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sayılır. Çünkü böyle bir insan, istediği zaman, istediği şeye, istediği ka
dar sabır gösterebilecek demektir. Çocukluğundan beri nefsini bu şe
kilde terbiye etmiş olan bir kimse, dünyada dayanılması güç olan şeylere
de dilediği zaman sabır edebilir. Böyle olan insanlar, yerine göre, zama
nın her türlü acılarına, yoksulluklarına metanetle karşı koyabilirler, sa
bır ve tahammül gösterirler. Hakkı savunmaktan yılmazlar. Hak uğrun
da günlerce aç ve açıkta kalmak gibi çeşitli güçlüklere göğüs gerebilirler;
düşman karşısında yılmazlar.
d. Oruç, insan sağlığı için de faydalıdır.
Peygamberimiz «oruç tutunuz ki sağlığınızı koruyabilesiniz» buyur
muştur. Günümüzün doktorları da, orucun vücut sağlığı yönünden pek
çok faydaları olduğunu açık bir şekilde söylemektedirler. Yine doktorlara
göre, sağlıklarını koruyarak dünyada en çok yaşayanlar oruç tutanlardır.
Çünkü oruç sayesinde bol ve çeşitli yiyecekleri eritip hazmetmekle görevli
olan mide ve bağırsaklar, oruçla bir dinlenme devresine girerler ve bir
Ramazan ayının sonunda daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde görevle
rini yürütürler.
İşte orucun bu çeşit büyük faydaları vardır. Fakat bu faydaları ya
nında, onun, her şeyden önce bir Allah emri olduğunu ve Allah'a ibadet
etmek için bize farz kılındığını unutmamamız gerekir. Bu sebeple her
müslüman bu ibadeti yapmalı, çocuklarını buna alıştırmalı ve böylece Al
lah'ın emrini yerine getirmelidir.
7. ORUÇ NtÇÎN DEĞÎŞÎK MEVSİMLERE GELİR?
Oruç ayının her sene on bir gün evvel geldiğini ve böylece bazan ya
zın yakıcı sıcağında, bazan da kışın dondurucu soğuğunda oruç tutuldu
ğunu herkes bilir. Bu durum, bazı kimselerin aklına şöyle bir soru geti
rir : «Oruç, niçin değişik mevsimlere geliyor? Allah orucu bize neden se
nenin belirli bir mevsiminde tutmak için farz kılmamış? Meselâ ilkbahar,
yahut sonbahar aylarında, yahutta kışın kısa günlerinde oruç tutsaydık
bizim için daha kolay olmaz mı idi?»
Bu soru ilk anda akla yakın gelebilir. Fakat biraz düşününce, insan
bunun hikmetini anlamakta güçlük çekmez. Şurası bir gerçektir ki, Al
lah'ın her işinde bir hikmet vardır. Biz bu hikmeti belki birdenbire görüp
anlayamayız; fakat görüp anlamak için biraz düşünmek gerekir.
Her mevsimin kendine göre bir takım sıkıntıları ve özellikle yoksul
kimseler üzerinde bıraktığı acı tesirleri vardır. Oruç tutan insan, her mev
simde açlığın acısını tadmış olmalıdır ki, yoksulların halini bilebilsin ve
çektikleri acıları anlayabilsin. Uzun günlerde, kısa günlerde, sıcak gün
lerde yahut soğuk günlerde aç kalmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir
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kimse, bütün ömrü boyunca bu değişik acıları çeken kimselerin halini na
sıl anlayabilir?
Her mevsimde nefse sahip olabilmek Ve her mevsimde aç kalanların
çektikleri acıları anlayabilmek için, insan o mevsimlere göre kendisini
hazırlamalıdır, işte orucun değişik mevsimlerde tutulmasının faydası bu
yöndendir ve şüphesiz, Allah'ın emrettiği her işte büyük bir hikmet var
dır.
8. NEZİR (ADAK) ORUCU
Nezir, adamak anlamına gelir. Meselâ bir kimsenin «şu olursa, yahut
şu tehlikeden kurtulursam üç gün oruç tutacağım» demesi nezirdir. Türk
çede buna «adamak» denir. Bu şekilde oruç tutmayı, yahut başka bir şey
yapmayı adayan kimsenin bu adağını yerine getirmesi gerekir. Çünkü o
şeyi yapmak, önceden üzerine vâcib değilken, adamakla vâcib kılmıştır.
Bu bakımdan nezir orucu vâcibdir.
Nezirde zaman tayin etmeye lüzum yoktur. Meselâ Muharrem ayında
oruç tutmayı adamış olan bir kimse, adadığı bu orucu Muharrem ayında
tutmayıp da başka bir ayda tutmuş olsa, adağını yerine getirmiş sayılır.
Önemli olan adanan şeyin yapılmış olmasıdır.
Nezir orucunun vâcib olduğunu yukarıda söylemiştik. Ramazan oru
cu ise farzdır. Bir de nafile oruç vardır. Bu da, farz ve vâcib olmadığı hal
de, bazı günlerde sırf Allah'ın rızasını kazanmak için tutulan oruçtur.
Buna göre, üç çeşit oruç olduğu anlaşılmaktadır. Birisi Ramazan ayında
tutulan ve farz olan oruçtur. İkincisi kefaret ve nezir oruçları olup vâcibtir. Üçüncüsü ise bunların dışında tutulan ve nafile olan oruçlardır. An
cak, şunu da unutmamak gerekir ki, nafile olarak başlanan orucu tamam
lamak ve tamamlamadan bozulması halinde kaza etmek vâcibtir.
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35.

DERS

GÖREV VE GÖREV ANLAYIŞI
insan, kendisine verilmiş olan her hangi bir görevi seve seve yap
malıdır. Dünyadaki en büyük kötülük verilen görevi beninnsememektir.
Görev ne olursa olsun mukaddes bir iştir. Ona önem vermemekten ve onu
benimsememekten pek çok zararlar doğabilir. Bu zararlar, bazen, göre
vini yapmayan kimselerin kendi şahıslarında kalır; fakat bazan da baş
kalarına dokunur. Onun için insanın, kendisine verilmiş olan bir görevi
en iyi bir şekilde yapmaya çalışması gerekir.
Meselâ namaz ve oruç dinî birer görevdir. Bu görevleri güzel ve hak
kını vererek yapan bir kimse, önce Allah'ın emrini yerine getirmiş olur
ki bu da başlı başına bir görevdir ve hiç düşünmeden yapılacak bir iştir.
Sonra, bu görevleri hakkıyle yapanlar, kendilerini pek çdk kötülükten
korumuş olurlar. Çünkü Allah'ın emrettiği ve Peygamberimizin de açık
ladığı gibi namaz kılan ve oruç tutan bir kimse, hiç kimseye kötülük ya
pamaz. Böyle bir kimse, eğer bakkal ise, tartısını eksik tutamaz. Memur
ise, görevinde gevşeklik gösteremez, kendisine emanet edilen işlerde hile
yapamaz. Kısacası, hakkıyle namaz kılan ve oruç tutan bir kimse, ister
esnaf olsun, ister memur olsun ister işçi olsun, yani hangi sınıftan olur
sa olsun, onun işlerinde haksızlık ve hile olmaz; elinden ve dilinden hiç
kimseye zarar gelmez. Çünkü o kimse, kendisini her gün Allah'ın huzu
runda görür; kötülük yapmanın namazına ve orucuna zarar vereceğine
ve onları Allah'ın kabul etmeyeceğine inanır. Gerçekten, bir taraftan na
maz kılar ve oruç tutar, diğer taraftan da yalan söyler, yalan şâhidlik
yapar, yetim malı yer, haksızlıktan, başkasına kötülük yapmaktan çekin
mez, eliyle ve diliyle helkesi incitirse, o kimse namazını baştan savma
kılmış, tuttuğu orucun zevkine varamamış demektir. Böyle kılman namaz
ve böyle tutulan oruç, elbette Allah katında makbul değildir ve sahibine
de hiç fayda sağlamaz. Onun için, böyle kimselerin hemen Allah'a tövbe
ve istiğfar etmeleri, namazlarını daha dikkatli kılmaları ve tuttukları
oruçtan zevk almaya çalışmaları gerekir.
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Müslümanların dikkat etmeleri gereken önemli bir husus daha var
dır : Hiç kimse, namaz kılmayanları ve oruç tutmayanları hor görüp incitmemelidir. Çünkü Allah katında kimlerin ve hangi amellerinin makbul
olduğunu hiç kimse bilemez. Namazında kusuru görülen bir kimse, clabilir ki Allah'ın hoşnut olacağı bir iş yapar da bu yüzden bütün günah
ları affedilir. Nitekim nice namaz kılanlar vardır ki, kıldıkları namazdan
hiç bir hayır göremezler. Bu sebeple, herkes, kendi kusurunu görmeğe
ve onu düzeltmeğe çalışmalı; elinden geldiği kadar da başkalanna iyilik
etmeli ve görüldüğü kusurlarından dolayı onları güzel sözlerle uyarma
lıdır. Çocuklara dinî görevlerini öğretmek, namaz kılmalarını ve oruç
tutmalarını sağlamak ana babanın görevidir. Ana baba, namaz vaktinde
namaz kılmalı, oruç ayında oruç tutmalı ve çocuklarını da buna alıştır
malıdır. Böyle yapmayanlar, Allah'ın emirlerine uymamış ve görevlerini
yapmamış olurlar. Bu yüzden çocuklar âhırette ana ve babalarından da
vacı olurlar; onlar da Allah'ın huzurunda hesaba çekilirler.
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36.

DERS

MİSAFİR VE MİSAFİRLİĞİN HÜKÜMLERİ
1. DÎNDE MÎSAFÎR KİME DENÎR?
Üç günlük, yahut on sekiz saatlik bir yere gitmeğe niyet ederek kö
yünden veya kasabasından çıkan yolculara, şeriat dilinde misafir (müsafir) denir. Bu on sekiz saat, karada deve yürüyüşü ile, denizde ise, orta
havada giden bir yetkenli ile hesab olunur. Deve ile veya yelkenli ile on
sekiz saatta gidilen bir yere, bugün en süratli vasıta olan uçak onbeş
yirmi dakikada gidilmiş olsa, yolcu yine misafir sayılır.
En aşağı on sekiz saatlik bir yolculuğu aklına koymadan yola çıkan
bir kimse misafir sayılmaz. Hattâ yakın bir yere gideceğini düşünerek
köyünden ayrılan, fakat aylarca kasaba kasaba, şehir şehir bütün dünya
yı dolaşan kimse de misafir değildir. Önemli olan on sekiz saatlik bir
yere gitmeğe niyet edip karar vermektir. Bu niyetle köyünden çıksın kim
se, çıktığı andan itibaren misafir sayılır. Ancak bu kimse gittiği yerde,
onbeş gün veya daha fazla kalmaya karar verirse, misafir olmaktan çı
kar. Vardığı yerde, on beş gün veya daha fazla oturacağını bilmez, otur
maya da karar vermezse, orada on sene de kalsa yine misafirlikten çık
maz.
Meselâ bir asker köyünden çıkarken gideceği yerin on sekiz saat
ten fazla olduğunu bilir, misafirliğe niyet eder ve misafir olur; orada on
beş gün veya daha fazla kalacağını öğrendiği zaman ikamete niyet eder
ve misafirlikten çıkar. Fakat kaç gün kalacağını bilmez, bugün yarın gi
deceğim derken orada bir sene kalırsa misafirlikten çıkmaz. Buna göre
yolcunun gideceği yerin uzaklığını, ve gittiği yerde kalıp kalmayacağını,
kalacaksa kaç gün kalacağını bilmesi ve buna göre niyet edip karar ver
mesi önemlidir. Önemli olan diğer bir husus da, niyet ve kararında insa
nın dürüst olması ve kararını kendi başına verebilmesidir. Ancak bu,
askerlikte mümkün değildir. Çünkü bir askerin bir yerde kalıp kalma
ması, âmirlerinin veya kumandanının emrine bağlıdır. Bu sebeple onun
misafir olması veya misafirlikten çıkması, kumandanın karar ve niyetiy
le olur.
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Sonuç olarak özetlemek gerekirse, diyebiliriz ki, bir kimsenin misa
fir sayılması için, on sekiz saatlik bir yere, on beş günden az kalmak ka
rar ve niyetiyle gitmiş olması gerekir. Bu kararı değişmez, fakat gittiği
yerde çeşitli sebeplerden kalması uzarsa, orada on sene bile otursa, yine
misafir sayılır. Gideceği yerde on beş gün veya daha fazla kalmak niye
tiyle yola çıkarsa, yahut misafir niyetiyle çıktıktan sonra, gittiği yerde
on beş gün veya daha fazla kalmaya karar verirse, artık misafir sayılmaz.
Askerin misafirliği veya ikameti kumandanın emir ve kararma bağlı ol
duğu gibi, kocasıyle yolculuk yapan bir kadımn misafirliği veya ikameti
de kocasının karar ve niyetine bağlıdır2. MÎSAFÎRLÎĞÎN HÜKÜMLERİ
Misafiri bu şekilde tarif ve kimlere misafir denileceğini bu kadar
dikkatli bir şekilde tespit etmemiz, dinimizin misafirler hakkında getir
diği bazı hükümlere iyice uymamızı sağlamak dolayısıyledir. Gerçekten
dinimiz misafirler hakkında bazı hükümler getirmiş ve bu hükümlerle
onlara bir takım kolaylıklar göstermiştir. Meselâ evinde oturan bir kim
se, abdest aldıktan sonra giydiği mestine yirmi dört saat meshedebilirken, misafir olan bir kimsenin üç gün üç gece meshetmesine izin veril
miştir. Tabii mest veya ayakkabı üzerine meshetmek mecburiyeti yoktur.
Dileyen abdest alırken mestini çıkarıp ayaklarını da yıkayabilir. Fakat
bir misafir, dilerse üç gün üç gece, abdestli olarak giydiği mestine meshedebilir. İşte bu, dinimizin misafirler hakkında gösterdiği kolaylıklar
dan biridir. Bundan daha önemlisi ve misafirlerin her halde uymaları
gereken diğer bir hüküm, dört rek'atlı farz namazların ikişer rek'at kılın
masıdır. Misafir, sünnetleri, Cuma ve Bayram namazlarını dilerse kılar,
dilerse kılmaz. Ramazan orucunu da dilerse herkesle beraber tutar, di
lerse evine döndüğü zaman tutar.
Misafir olan bir kimse, namaz kılarken misafir olmayan
uyarsa, imamla beraber dört rek'at kılar.

imama

Misafir olmayan bir cemaat, misafir olan bir imamın arkasında na
maz kılarsa, imam iki rak'atta selâm verir; cemaat ise selâm vermeden
ayağa kalkar ve geriye kalan iki rek'atı kendileri tamamlar.
Misafirin dikkat edeceği en önemli husus, akşam namazını üç rek'
at kılmakla beraber, dörder rek'atlı namazları mutlaka iki rek'at olarak
kılmasıdır; çünkü bu Allah Ta'âlânm emridir.
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37.

DERS
ZEKÂT

1. ZEKÂT NE DEMEKTİR VE KİMLER VERİR?
İslâm'ın beş şartmdan biri de zâkattır. Zekât, mal ile yapılan bir iba
dettir ve zengin olan müslümanların, seneden seneye, mallarının kırkta
birini müslüman olan fakirlere vermelerinden ibarettir. Zengin olan her
müslümanm, altın, gümüş, koyun, keçi, sığır, manda, deve gibi şeylerle,
hangi çeşit olursa olsun, alıp sattığı malların zakâtmı her sene vermesi
farzdır. Bu borcu mutlaka ödemek gerekir.
Zekât zengin olan müslümanlara farzdır; ancak din yönünden kim
ler zengin sayılır, bunu da bilmek lâzımdır. Dinimize göre zengin, bor
cundan, bir sene geçineceğinden, giyineceğinden, oturacağı evinden ve
ev eşyasından fazla, ister ticaret için olsun ister olmasın, altın, gümüş,
yahut başka parası olan kimsedir. Böyle bir kimsenin, malının kırkta bi
rini zekât olarak vermesi gerekir. Ancak zekâtı lâzım gelen paranın veya
malın yıllanmış, yani üzerinden bir sene geçmiş olması da şarttır. Tica
ret mallarının kıymeti hesaplanır ve bu şekilde zekâtı verilir.
Kırk davarı, yahut otuz sığırı veya mandası, yahutta beş devesi olan kimse de din yönünden zengin sayıldığı için ona da zekât vermek
farzdır. Bunların da yine borcundan ve bir sene geçineceğinden fazla ol
ması şarttır. Ayrıca bu gibi hayvanları olan kimseye zekât vermenin borç
olması için, o hayvanların senenin çok zamanında kendi başına otlağa,
kıra, çayıra salıverilmiş ve orada güdülmüş olmaları lazımdır. Bunun gi
bi kırk koyunu yahut keçisi olan kimseye de zakât vermek farzdır. Eğer
hayvanların sayısı bu zikrolunanlarm altında ise, o zaman zekât vermek
farz değildir.
Beş devenin zekâtı bir koyun veya keçidir. Otuz sığırın zekâtı tam
bir senelik buzağıdır. Kırk koyunun zekâtı ise, bir koyun veya keçidir.
2. ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?
Zekât her önüne gelene verilmez. Zekât alacak kimsenin her şeyden
önce müslüman olması ve zekât almaya lâyık bir halde bulunması gere
kir. Bu sebepten zekât verilecek kimseleri şöyle sıralayabiliriz:
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a. Din yönünden zengin sayılmayan züğürtler.
b. Hiç bir şeyi olmayan fakirler.
c. Hürriyeti dinde olmayanlar. Böyle olan kimseleri esaretten ve
ya kölelikten kurtarıp hürriyetlerine kavuşturmak için kendilerine zekât
verilir.
d. Borçlular. Bir borçluyu borçtan kurtarmak için ona zekât ver
meyi dinimiz caiz saymıştır.
e. Allah yolunda kalmış olanlar. Bunlar, hac için, yahut cihad( sa
vaş) için yurdundan çıkıp da parasızlıktan yolda kalmış olanlardır. Bu
na göre fakir askerlere zekât verilebileceği gibi, yurdunda zengin olup da
asker ocağında fakir kalmış askerlere de zekât vermek caizdir. Savaş
malzemesi almak için gazilere, kendilerini ilme vermiş olup da başka iş
yapamayan ve bu yüzden sıkıntı çeken talebeye de zekât verilebilir.
f. Bir kimse kendi yurdunda zengin olsa bile, gunbet illerde fakir
ve muhtaç bir hale düşmüş olursa, bu kimseye de zekat verilir.
Zekât verirken, akrabadan fakir ve muhtaç olanları ilk önce düşün
mek daha uygun olur. Meselâ zengin bir kimse, zekâtım kardeşlerine,
amcasına, dayısına, halasına, teyzesine ve diğer akrabalarına öncelikle
verebilir. Ancak bakmakla yükümlü olduğu anaya, babaya, büyük ianne
ve büyük babaya, çocuklara, torunlara zekât veremez.
Zekât verirken, içinden, verilen şeyin zekât olduğunu niyet etmek
farzdır. Eğer niyet edilmezse verilen şey bir sadaka olur ve verene sada
ka sevabı kazandırır; fakat veren kimseyi zekât borcundan kurtarmış ol
maz. Onun için diğer ibadetlerde olduğu gibi, zekâtta da niyet şarttır.
3. ZEKÂTIN HİKMETİ VE FAYDALARI
Dünyada hiç bir din, müslümanlık kadar insanları ve insanlığı dü
şünmemiştir. Biraz düşünecek olursak, dinimizdeki yüksekliği, insanlar
arasında sağlamak istediği eşitliği, onlara gösterdiği şefkat ve merha
meti anlamakta güçlük çekmeyiz.
Dinimiz herkese çalışmayı, para kazanmayı ve zengin olmayı em
retmiştir. Dinimize göre en hayırlı insan, dünya ve âhıretini mamur et
mek için geceyi gündüze katan ve durmadan çalışan insandır. Bu bakım
dan tembel olan insanların dinimizde yeri yoktur. Bununla beraber dün
yada çeşit çeşit insan vardır ve her birinin aklı bir değildir. Bazı insan
lar çalışır ve zengin olurlar. Bazıları da fakir kalır, muhtaç düşerler.
Dünyanın da çeşit çeşit halleri vardır. Zengin olan bir insan, bakarsınız,
bir gün fakir ve muhtaç olmuş; bugün sapasağlam dolaşan da bir gün
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her hangi bir sebepten dolayı sakat düşmüş ve çalışamayacak bir hale
gelmiştir. Bunun gibi akla gelebilecek daha pek çok haller vardır ki,
insanları derece derece fakirliğe iter ve bir dilim ekmeğe muihtaç bıra
kır, îşte bu hale düşmüş insanları kendi dertleriyle başbaşa bırakmak ve
onlarla ilgilenmemek insanlığa sığar bir iş değildir.
Atalarımız «biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar» demişlerdir.
Bu söz gerçekten çok doğru bir sözdür. Fakir ve muhtaç olanları gözet
memek ve onlarla ilgilenmemek, insanlığa sığmadığı gibi, insanlar ara
sında hased dediğimiz çok büyük kötülüklere de yol açar. Zengin, ma
lını fakirden kıskanırken, fakir, zenginin malına göz dikmeğe başlar;
bu ise daha büyük kötülükler ve felâketlerle sonuçlanır. îşte dinimiz
bütün bunları gözönünde bulundurarak, hali vakti yerinde olanların, fa
kir ve muhtaçlarla ilgilenmelerini ve onların bu halden kurtarılmalarını
sağlamak için zekâtı hali vakti yerinde olanlara farz kılmıştır. Zengin
olanlar, fakir ve muhtaç olanları gözetecek ve geçimlerinden fazla olan
mallarının kırkta birini onlara vereceklerdir. Böylece, fakirlerin zengin
lere hased etmeleri önlenecek ve aralarında çıkabilecek geçimsizliklere
meydan verilmiyecektir.
Zekât vererek fakirliğin bir toplum içinde önlenebileceğini basit
bir hesapla anlamak güç değildir. Meselâ ihtiyacından fazla olarak yıl
lanmış altmış lirası olan bir müslümana, kırkta bir hesabiyle bir buçuk
lira zekât düşer. Altı yüz lirası olana on beş, altmış bin lirası olana da
yüz elli lira düşer. Bir toplum içinde altmış bin lirası olan bin müslüman
bulunsun, bunların vereceği zekât, toplam olarak yüz elli bin lirayı, iki
bin müslüman bulunsa üç yüz bin lirayı, on bin müslüman bulunsa bir
buçuk milyon lirayı bulur. Milyonlarca liralık serveti bulunan bir çok
müslümanın vermeleri gereken zekât miktarı gözönünde bulunduru
lursa, bunun nerelere varacağını tahmin etmek güç değildir. İşte zekât
olarak ayrılan bu paraların hepsi, yukarıda saydığımız fakir ve muhtaç
lara verilecektir. Şimdi biraz düşünmek gerekir: Her sene yoksullara,
yetim çocuklara, dullara, fakir talebeye devletin resmî yardımından baş
ka bir de zenginler tarafından verilen zekâtla yardım edilirse, toplum
içinde fakir ve muhtaç kalır, zenginle fakir arasında bir ayrılık ve ahenk
sizlik bulunur mu?
Zekâtın farz kılınmasında pek çok hikmetlerin bulunduğuna şüp
he yoktur. Zekât vermekle insan, her şeyden önce bencillik ve cimrilik
denilen kötü huylardan nefsini temizlemiş olur. Diğer taraftan, zengin
olanlar, mallarının kırkta birini fakir ve muhtaçlara vermdde, hem on
ların ihtiyaçlarını gidermiş, hem de toplumun faydasına çalışmış olur
lar. Çünkü bir memlekette ihtiyacın çoğalması halinde, o memlekette
yaşayanların huzur ve rahatları kaçar; huzursuzluğun yaygınlaşması ise,
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başta zenginler olmak üzere bütün toplumu rahatsız eder. Halbuki fa
kir ve muhtaçların sayısı ne kadar az olursa, memleketin huzur ve sü
kûnu da o kadar yerinde olur.
Zekât vermekle, züğürt ve yoksullar dilenmek, ona buna avuç aç
mak zilletinden de kurtarılmış olur. Bugün kölelik kalkmış olmakla be
raber, dinimizin, müslümanlığm ilk devirlerinde bütün dünyada yaygın
olan kölelik müessesesini ortadan kaldırmak için kölelere de zekât ve
rilmesini caiz görmesi, onun insan hürriyetine ne büyük değer verdiğini
göstermeğe yeterlidir. Bu bakımdan dinimizin farz kıldığı bütün ibadet
lerde, daima bu şekildeki insanî gayeler gözetilmiştir. İnsan zekâtım
vermekle hem Allah'a ibadet etmiş, hem de insanlığa en büyük hizmeti
yapmış olur*
Borçlulara yardım etmek de insanî bir görevdir. Dünyada düşmez
kalkmaz bir Allah'tır. Onun için, gırtlağına kadar borç içinde kalmış
bir kimseye, malı olsa bile borcundan fazla değilse, yine zekât vermek
caizdir. Böylece o kimsenin borçtan kurtarılmasına yardım edilmiş olur.
İşte bu da dinimizin büyüklüğünü ve yardımın ne kadar önemli bir gö
rev olduğunu göstermeye yeterli bir delildir.
Eskiden Ramazan geldiği zaman bir çok zengin, oturduğu mahal
ledeki tanıdığı namuslu borçluların bakkallardaki borç defterlerini ge
tirtir, haberleri olmadan borçlarını öderlerdi. Her mahallede, bu şekilde,
gösterişten hoşlanmayan, yaptığı hayrı yalnız Allah rızası için yapan
bir çok zengin bulunurdu. Bu zenginler sayesinde, Ramazan geldiği za
man sevinmeyen şehîd anası, ağlayan yaşlı dul kadın, kitapsız deftersiz
talebe kalmazdı.
Sonuç olarak diyebiliriz k i : Zekât verecek kadar bir mala sahip
olan aklı başında, bulûğ çağma girmiş her müslüman zekâtını vermeli
ve bunda hiç ihmalcilik yapmamalıdır. Şunu unutmamalıdır ki, malın
dan zekât olarak vereceği para kendisine değil, fakir ve muhtaçlara ait
tir; bu parayı mutlaka sahiplerine vermek gerekir. Bunu vermedikçe
vebal ve günahtan kurtulamaz. Malının zekâtını vermeyenlerin başına
çeşitli musibetler gelir; zira fakirlerin âhı onu dünya ve âhırette rahat
bırakmaz. Zekâtını veren kimseler ise, sadece borçlarını ödemekle kal
mazlar, aynı zamanda dünya ve âhırette büyük menfaatlar da sağlarlar.
Onun için her müslümanm bu borcu seve seve vermesi gerekir.
Her sene parasını malını mülkünü hesap edip zekâtını veren bir
insan, bir taraftan kul borcunu ödemiş olurken, diğer taraftan hem
Allah'a ibadet etmiş, hem de Allah'ın kendisine verdiği nimetlere karşı
şükrünü yerine getirmiş olur. Bütün bunların yanında kendi nefsini de
cimrilik denilen büyük kötülükten temizlemiş olur. İşte faydası bu ka169

dar geniş olan bir görevi yapmaktan insan kaçabilir mi? Kur'ân-ı Kerîm
de otuzdan fazla âyet zekât vermeyi emrederken, müslüman olduğunu
iddia eden bir kimse bu emirleri kulak arkasına atabilir mi?
Zekât vermemek, dünya ve âhırette ne derece büyük mes'ûliyeti ge
rektiriyorsa, üzerine zekât vacip olan bir kimsenin hile ile zekâttan kur
tulmaya çalışması da o derece büyük günahtır.
4. FİTRE NE DEMEKTİR?
Zekâttan başka, hali vakti yerinde olanlar tarafından verilmesi ge
reken bir sadaka vardır ki buna fitre denir. Fitre, Ramazan ayında ve
bayram namazından önce, zekât verilmesi caiz olan kimselere verilir.
Ramazan orucunun makbul olması için fitre vermeyi ihmal etmemek ge
rekir.
Fitreyi, hali vakti yerinde olanlar, kendileri, çocukları ve hizmetçi
leri için verirler. Verilecek fitre dört cins şeyden hesab edilir: Buğday,
Arpa, Kuru Hurma ve Kuru Üzüm. Buğday ile unundan her insan için
1667 gram, diğerlerinden ise, buğdayın iki misli, yani 3334 gram verilir.
Bunlar aynen verilebileceği gibi, bunların para olarak tutarı ne ise o da
verildbilir. Fitreyi verirken, zamana göre fakirin menfeatı hangisinde
ise onu gözetmek daha sevaptır.
5. YARDIM KURUMLARI
İyi incelendiği takdirde, dinimizin, bütün emir ve yasaklanyle in
sanlığa hizmet gayesini güttüğü açıkça anlaşılır. Zekât ve fitreden başka
diğer bir çok yardımları her vesile ile zenginlere bir görev olarak yük
lemesi de bunu gösterir. Dinimiz, yoksulluğu gidermek, yetimlerin ve
şehid yavrularının acılarını dindirmek, kimsesizlere bakmak ve böylece
insanlığa hizmet etmek maksadıyle bir takım çareler göstermiştir. Kur'
ân-ı Kerîm'de ve Peygamberimizin hadîslerinde bu yardımların büyük sevablarından o kadar çok bahsedilmiştir ki, bunun neticesi olarak bir
çok yardım kurumları ortaya çıkmıştır. Bu kurumların bir kısmı şun
lardır :
a. Muhtaçlara ve fakirlere, fakir talöbeye ve fakir işçiye
çorba dağıtılması için kurulmuş olan imarethaneler;

parasız

b. Kimsesizlere, fakirlere, gariblere,
bakılmak için yapılmış hastahaneler;

parasız

yolculara, talebeye

c. Herkesin parasız temiz su içebilmelerini sağlamak için getiril
miş vakıf/ sular, çeşmeler;
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d. Yine fakir çocukların okutulmadan ve terbiye edilmeleri için
yapılmış vakıf okullar;
e. Vakıf kitaplar ve kütüphaneler;
f. İlim adamlarının ders vermeleri için zenginler tarafından yap
tırılmış medreseler;
g. Kimsesiz kız ve erkekleri evlendirmek için yapılmış vakıflar;
h. Fakirlere, dul ve yetimlere, sakatlara, körlere bakılmak için ya
pılmış vakıflar;
i. Hayır sahipleri tarafından yaptırılmış yallar, köprüler;
j . Yolcuların kalmaları için yaptırılmış hanlar, kervansaraylar,
yolcuların ve hayvanların su içmeleri için yaptırılmış çeşmeler, kazdırıl
mış kuyular;
îşte bütün bunlar ve bunlara benzer daha pek çok kuruluş, dini
mizin sadaka-i câriye dediği ve zenginleri her vesile ile teşvik ettiği yük
sek bir ruhtan doğmuştur. Yalnız insanları değil hayvanları bile düşü
nen ve onların korunması için bir çok esaslar koymuş olan dinimiz, işte
bu kadar yüksek bir dindir.
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38.

DERS
HAC

İslâm'ın beşinci şartı da Hac'tır. Hac, senenin belli bir gününde
Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek ve Arafat'ta durmak (vakfe)
tan ibarettir.
Hac, vücudu sağlam, hac yapabilecek kadar paraya veya mala mül
ke sahip, hür, aklı başında, bulûğ çağma girmiş olan her müslümana
farzdır. Bu şartlara sahip olan müslümanlarm ömürlerinde bir defa hac
etmeleri üzerlerine borçtur.
Haccm bir kimse üzerine borç olabilmesi için, o kimsenin, borçlan
madan, evinden ve eşyasından, meselâ bir sanatkârsa kendisine lâzım olan âletlerinden, Hicaz'a gidip gelinceye kadar çocuklarının geçimini
sağlayacak nafakadan fazla parası olması gerekir. Bazı kimselerin yap
tıkları gibi, evini barkını, malını mülkünü satarak hacca gitmek, yahut
hac edeceğim diye çocuklarının nafasmı keserek onları aç bırakmak
caiz değildir. Böyleleri hacca gitmekle ibadet değil, büyük kabahat işlemiş olurlar. Şunu da unutmamak gerekir ki, yalnız zenginlik, haccm
farz olması için yeterli değildir. Zengin olan bir insanın, aynı zamanda
kötürüm olmaması, Hicaz'a giderken yolun emniyetli olması, hac edecek
olan kimse kadın ise, yanında kocasının bir mahreminin bulunması şart
tır. Üzerinde hac farz olan bir insan, bu şartlar birarada bulunmadıkça
haccı ifa edemez; yani haccı ifa etmesi üzerine vâcib değildir.
Haccm sahih olması için vaktinde niyet edip ehrama girmek, Zil
hicce ayının dokuzuncu günü öğle vaktinden onuncu, yani bayram günü
nün tanyeri ağarmazdan biraz öncesine kadar «Arafat» denilen yerde bu
lunmak, bir de bayram günü Arafat'tan dönüşte «Kabe-i Muazzama» 5a
tavaf etmek, yani ibadet niyetiyle Kabe'nin etrafında yedi defa dönmek
gerekir.
Şunu da bilmdk gerekir ki, üzerine hac etmek farz olan bir kimse
ye hemen o anda edası farz değildir. Bu bakımdan şartların en uygun
bir şekilde biraraya gelmesini beklemek ve sonra yola çıkmak daha doğ
ru olur.
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TÜRK ASKERÎNİN MÜSLÜMANLIĞI VE SAVAŞ GÜCÜ
1. İSLÂM'IN ÖNEMLİ BİR ŞARTI DA CİHAD'TIR
İslâm'ın önemli bir şartı daha vardır ki o da cihad veya savaştır.
Cihat, namazdan, oruçtan, hac ve zekâttan çok farklı bir görevdir. Bu gö
rev yapılmadıkça diğerleri doğru bir şekilde yapılamaz. Bu sebepledir
ki Peygamberimiz bize hem sivil hem asker terbiyesi vermiştir. Daha
önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi, Peygamberimizin kendisi de
büyük bir asker ve büyük bir kumandandı. Nitekim bir çok hadîslerinde,
nişancılık, binicilik, yürüme ve yüzme sporlarının her müslümana gerek
tiğini söylemiştir. Bu sebeple her müşlümanm daha çocukluğundan iti
baren ve özellikle bulûğ çağına girdikten sonra askerlik terbiyesi alması
şarttır. Askerlik olmadıkça vatan ve millet düşman tehlikesinden kurtu
lamaz.
Şunu iyice bilmemiz gerekir ki, dinimizin farz kıldığı bu görevi,
müslüman milletler arasında en iyi yapan millet Türklerdir. Bin yıldan
beri Türklerle savaşan yabancı milletler bile, Türklerin savaş alanların
da gösterdikleri kudreti ve düşman karşısında yaptıkları şan ve şeref
dolu savaşları takdirle anarlar.
Şüphesiz bu bir gerçektir. Özellikle zengin Avrupalı askerler, bol
ve çeşitli yiyecek ve silâh olmadıkça savaş yapamazken, Mehmetçikleri
mizin bir dilim kuru ekmek ve eski silâhla savaş alanlarında dövüştük
leri günler pek çok olmuştur. Bu mehmetçikler, yerine göre sabır ve
tahammülün ne büyük bir kuvvet ve kudret kaynağı olduğunu bilmiş
ler ve bunu dost düşman herkese göstermişlerdir. Tarihimiz, kuvvet ve
kudretini sabır ve tahammülden alan askerlerimizin şan ve şeref dolu
kahramanlık destanlarıyle doludur. İşte Pilevne! Askerimizin, kendisin
den kat kat üstün Moskof alaylarını bozguna uğratması, bu şanlı tari
himizden sadece bir sahifedir. Ya Çanakkale! Burada Türklerin azığı da,
topu, tüfeği ve mermisi de düşmanmkine nisbetle çok azdı. Fakat gönül
lerinde Allah ateşi yanıyordu. Türk askerinin gönlünde bu ateş yandık
ça ve Allah Allah diyerek düşman üzerine hücum ettikçe, ona dokunan
düşman yanıp kül oldu. Birinci Dünya Savaşından sonra Anadoluya çı
kan düşman, Sakarya ve Dumlupmar'da bunun acısını tattı ve kendisini
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saran bu ateşin alevlerinden kurtulabilmek için İzmir tarafından, deni
ze koştular; fakat bu ateş onları orada da yakaladı ve yakıp yok etti. îşte
bu ateş, Türk askerinin kalbini dolduran iman ateşinden başka bir şey
değildir.
2. ASKERLİK HİKÂYELERİNDEN ÖRNEKLER
a. Sivastopol'da İspartalı Halil
1271-1854 yılında Sivastopol'da Ruslarla savaşıyorduk. Ömer Paşa
Varna'dan Gözlüve'ye gemilerle asker çıkarmıştı. Ruslar birdenbire hücum
ettiler. Orada kanlı bir savaş oldu. Düşmanın kuvveti bizimkinden kat
kat üstündü. Bununla beraber askerlerimiz Moskofları kaçırdılar. Bu
savaşta erlerimiz akıllara durgunluk veren kahramanlıklar gösterdiler
ve Türk oğlu Türk, er oğlu er olduklarını isbat ettiler.
Orada savaşan erlerimizden biri de topçu İspartalı Halil idi. Bu di
ni bütün kahraman, akşama kadar, Moskof toplarını dövdü ve bir çokla
rını körletti. Fakat düşman tarafından gelen bir gülle parçası, bu yiğidin
karnına isabet etti; bağırsakları dışarıya fırladı. Koca Halil, bir eliyle
bağırsaklarını toplamağa uğraşırken, öbür eliyle arkadaşlarından birini
çağırdı ve ona şöyle dedi: Hemşerim, bu kurşun evvelki Moskof muha
rebesinde babamı şehid etmiş. Ben çocuktum; babam bunu bana yadi
gâr bırakmıştı. Sağ kalır da köyümüze dönersen, benim kanımla boya
nan şu demir parçasını da oğluma götür ve ona de k i : Ben nasıl biri iki
yapmağa çalıştımsa, o da ikiyi üç yapmağa çalışsın! Cennette buluşuruz!»
Koca Halil bu vasiyetinden sonra şdhadet getirerek «Eşhedu en lâ
ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasûluh» dedi ve
gözlerini kapadı. Şehidin son nefesi «Allah» sözü olmuştur.
b. Pilevne savaşı ve Gazi Osman Paşa
Pilevne, bugün Bulgaristan'ın bir kasabasıdır. Oraları vaktiyle bizimdi. Bulgaristan'ın bulunduğu yerlere Tuna Vilâyeti denirdi 1294/1877
yılında elimizden çıktı.
Pilevne'nin elden gidişi çok acıklı bir hikâyedir: Moskoflar iki yüz
seneden beri istanbul'a göz dikmişlerdi. Bu sebepten Türkleri hiç rahat
bırakmıyorlardı. Yoktan bahaneler bularak üzerimize saldırıyorlar ve
istanbul'u ele geçirmek için her çareye başvuruyorlardı. Gerçi istanbul'u
alamadılar, fakat memleketimizi parçalayarak leizi zayıf düşürdüler. Bu
arada Tuna vilâyetinde oturan Bulgarları da ayaklandırdılar. Bu ayak
lanmada binlerce müslüman öldürüldü. Sonunda kendileri de hücum et
meğe başladılar.
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Moskof ordusu bizden kat kat üstün olmakla beraber, bizimle başa
çıkamayacaklarını bildikleri için, Sırpları ve Karadağlıları da yanlarına
almışlardı.
O sıralarda Gazi Osman Paşa adında bir kahraman kumandanımız
vardı. Ordusu ile Pilevne'ye geldi. Şehrin çevresinde bir sıra tepeler bu
lunuyordu. Osman Paşa, şehri düşman saldırısına karşı korumak için bu
tepelerde siperler kazdırdı, istihkâmlar yaptırdı. Büyük bir ordu ile ge
len Ruslar, 5 Eylül 1293/1876 günü hücuma geçtiler; fakat bu hücum
başarılı olmadı; binlerce ölü, bir o kadar da yaralı bırakarak geri çekil
mek zorunda kaldılar. Bizim otuz beş bin kişilik ordumuza karşılık, on
lar yüz binin üstünde idiler, ikinci hücumlarında büyük toplar da getir
mişlerdi. Başlarında Çar Aleksandr da bulunuyordu. Düşmanla pençe
pençeye, boğaz boğaza çarpışıyorduk. Çar Aleksandr, büyük kuvvetine
rağmen Osman Paşaya bir şey yapamayacağını anlayınca Romanya kralı
nı da yardıma çağırdı. Yardım isterken «biz Türklerle başa çıkamıyoruz;
eğer yok olursak hristiyanlık da elden gider» diyordu. Rumenler ve Moskoflar Pilevne'yi kuşattılar; şehri büyük toplarıyle döverken biz onlara
küçük sahra toplarıyle karşılık vermeye çalışıyorduk; askerlerimiz de
aç kalmıştı. Bununla beraber düşman saldırısı kendilerine bir fayda sağ
lamıyor; ancak büyük sayıda ölü vererek adım adım yer kazanabiliyor
lardı. Bu sırada kış da bastırmış olduğu için, düşman ordusunda ölü sa
yısı daha da çoğalmıştı.
15 Teşrinsani (günü düşman, silâhlarımızla çıkıp gitmemizi ve
şehri kendilerine teslim etmemizi istedi. Fakat büyük kahraman
Osman Paşa «vatan düşmana teslim edilmez» diyerek düşman teklifini
şiddetle reddetti. Şehrin etrafı iyiden iyiye kuşatılmıştı. Yardım gelmesi
ihtimali de yoktu. Fakat Osman Paşa, kahramanca direniyor, ölmeden
teslim olmak istemiyordu. Onun Pilevne'yi böyle küçük bir kuvvetle mü
dafaa etmesi ve koca bir Rusya'yı sindirmesi ve hattâ onları sağdan sol
dan yardım istemeğe mecbur bırakması, imanlı ve namuslu kumandan
lar öncülüğünde savaşan Türk askerinin ne harikalar gösterebileceğinin
apaçık bir delilidir. Büyük Türk askeri: Bir gün yolun düşer de istan
bul'a uğrarsan, o büyük kahraman Osman Paşa'nm mezarı önünden ge
çerken yaptıklarını hatırla da ruhuna bir Fatiha oku!
10 Kânunuevvel günü, artık ne yiyecek Ve ne de cephane,
hiç bir şey kalmadığı için, Osman Paşa, sabahleyin erkenden düşmanın
kuşatma hattını yarıp dışarı çıkmaya karar verdi. Askerlerimizin Allah
Allah diyerek düşman üzerine saldırmaları görülecek şeydi. Birinci hat
bu saldırı ile yarıldı; fakat düşmanın sayısı bitmeyecek kadar çoktu. As
kerlerimizin etrafı sarıldı. Bu sırada Osman Paşa'da iki ayağından vu175

rulup yere düşmüştü. Artık yapılacak başka birşey yoktu; Allah'ın tak
diri bu şekilde tecelli etmişti.
Osman Paşa'nm, az sayıdaki askerle Pilevne'yi kahramanca müda
faa etmesi, Rusların hayran kalmalarına sebep oldu. Esirler kılıç taşı
mazken, Rus Çan Osman Paşa'nm kılıcmı almadı. Böylece ona takdir ve
hayranlığını ifade etmiş oluyordu.
işte bunun gibi tarihimiz pek çok kahramanlık destanlanyle dolu
dur. Bu kahramanlığın başlıca kaynağı, iman, sabır ve cesarettir. Türk
askeri yaptığı bütün savaşlarda bu kahramanlığı göstermiş ve böylece
kalbinin iman, sabır ve cesaretle dolu olduğunu isbat etmiştir, tşte bu
Türk askerinden biri, büyük kumandan Gazi Osman Paşa, bugün istan
bul'da Fâtih câmiinin avlusundaki bir türbede yatmakta ve her yerde
saygı ile anılmaktadır. Bütün şehidlerimizle birlikte ruhuna bir Fatiha
okuyalım!
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GÖREVLERİMİZ
1. DİNÎMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER NELERDİR?
Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinden ve Peygamberimizin hadîs ve sünnet
lerinden öğreniyoruz ki, dinimiz bize bir takım görevler yüklemiştir. Bu
görevler, üzerimizde bulunan birer borç demek olduğundan, bunları öde
mek ve sahiplerine vermek gerekir. Bunlar bir bakıma da hak demektir;
eğer hakkı sahiplerine vermezsek bundan sorumlu oluruz.
Dinimizin bize yüklediği görevleri başlıca beş bölümde incelemek
mümkündür Bunlar:
a. Allah'a karşı olan görevlerimiz;
b. Nefsimize karşı görevlerimiz;
c. Aile görevleri;
d. Vatanî görevler;
e. İçtimaî (sosyal) ve insanî görevlerdir.
Bu görevlerden birincisini, yani Allah'a karşı olan görevlerimizi bi
rinci ve ikinci bölümlerde incelemiştik. Bunlar, İslâm dininde inanıl
ması gereken esaslarla, bu inancın bir gereği olarak Allah'a yapılacak
olan ibadetlerden ibarettir. Allah bazı esaslara inanmayı ve kendisine
ibadet etmeyi bize görev olarak yüklemiştir.; yani iman ve ibadet etmek
bizim Allah'a karşı olan görevimizdir.
Şunu herkes bilir ki, her nimetin karşılığında bir de külfet vardır.
Hiç bir nimete külfetsiz kavuşulmaz. İnsan bir nimete kavuşup hak sa
hibi olunca, bunun karşılığında bir külfete katlanması, yahut bir görevi
yüklenmesi gerekir. Biz birer insanız, Allah da bize bir çok nimetler ver
miştir. O halde bu nimetlerden dolayı bizim de Allah'a karşı bir takım gö
revlerimiz olmalıdır. Nimeti vereni bilmek tanımak, ona inanmak, sevgi
ve saygı beslemek, hem aklî hem de vicdanî bir borçtur. İşte bu borç,
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biraz önce işaret ettiğimiz ve kitabımızın birinci ve ikinci bölümlerinde
açıkladığımız gibi, iman ve ibadetle ödenmiş olur.
Yukarıda beş madde halinde zikrettiğimiz görevlerin birincisini,
yani Allah'a karşı olan görevlerimizi daha önce açıkladığımıza göre, bura
da onları tekrar etmeğe gerek yoktur.
2. NEFSİMİZE KARŞI OLAN GÖREVLERİMİZ
Gerek Allah'a ve gerekse kullarına karşı üzerimize düşen görevleri
mizi iyi bir şekilde yapabilmek için, her şeyden önce, kendimizi, o gö
revleri güzelce yapabilecek bir hale getirmemiz gerekir. Bunun için di
nimiz bize, nefsimize karşı bir takım görevler yüklemiş ve bunların di
ğer görevlerden önce geldiğini bildirmiştir. Nitekim Peygamberimiz de
«önce nefsinden başla; onun muhtaç olduklarını ver» buyurmuştur.
Yine Peygamberimizin hadîslerinden öğrendiğimize göre, nefsimize
karşı iki çeşit görevimiz vardır: a) Kendimizi maddî ve manevi her tür
lü hastalıktan korumak, b) Bedenimizin ve ruhumuzun gelişmesine ve
olgunlaşmasına çalışmak ve böylece onu üzerimize düşen görevleri en iyi
bir şekilde yapabilecek duruma yükseltmek. Buna göre, her insanın önce
bedenini terbiye edip sağlamlaştırması, kendisini hasta edecek ve zayıf
düşürecek, vücudunu yıpratacak her şeyden sakınması başlıca görevi
dir. Her insan elinden geldiği ve yapabildiği kadar bu görevi yerine getir
meğe çalışmalıdır.
Ancak bu görev, sadece bedenin maddî gelişmesini sağlamaktan
ibaret değildir. Bunun yanında, ruhî hastalıklardan korunmak ve ruhun
gelişmesine önem vererek ahlâkın yükselmesine çalışmak da başta gelen
görevlerdendir. İnsan kendisine bakmayacak olursa, ne Allah'ına karşı
borçlu olduğu görevleri yapabilir; ne de ailesine ve memleketine karşı
olan borçlarını ödeyebilir. Allah'ımıza, ailemize, vatanımıza ve milleti
mize, ve Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı borçlu olduğumuz gö
revleri yapabilmek için, önce nefsimizi, hem madde hem ruh yönünden,
korumamız ve onu geliştirip olgunlaştırmamız lâzımdır. Eğer bu görevi
yapmazsak, çok önemli olan bir borcu ödememiş olacağımızdan, Kıya
met günü her şeyden önce bundan sorguya çekiliriz. Nitekim Peygambe
rimiz bir hadîsinde «insan kıyamette önce sıhhatini koruyup korumadı
ğından sorguya çekilecektir» buyurmuştur. Bu sebeple ruhumuzu ve be
denimizi hasta edecek ve zayıf düşürecek her şeyden sakınmak nasıl
üzerimize düşen bir görevse, beden ve ruh yönünden sağlam ve gürbüz
olmak için çalışmak da aynı derecede önemli bir görevdir. Bu görevleri
yaparak kendi şahıslarına olan borçlan ödeyenler, doğru yola girmiş ve
diğer görevleri yapabilecek hale gelmiş olurlar. Daha sonraki dersleri
mizde bu konuları ayrı ayrı açıklamaya çalışacağız.
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Ancak burada önemli olan bir noktaya da işaret etmekte fayda var
dır : Görüyoruz ki dinimiz sağlığa büyük önem vermiştir. Peygamberimiz
dualarında kuvvetli bir imandan sonra vücut sağlığı isterdi. Bu bakım
dan müslümanbkta sağlık ilmi, din ilminden önce gelir. Meselâ; intihar
dinimizde haram olduğu gibi, insanı yavaş yavaş intihara veya ölüme
götüren şeyler de haramdır.
Yine biliyoruz ki, bir milletin kuvvetli ve sağlam olması, onu mey
dana getiren ailelerin kuvvetli olmasına bağlıdır. Ailenin kuvveti ise,
ancak ferdlerin kuvvetinden doğar. Bugün vatanımızın ve milletimizin
en büyük kuvvet kaynağı, şüphesiz köylümüzdür. Bu sebeple biz, o kay
nağı ne kadar iyi korursak, milletimiz de o kadar sağlam ve uzun ömürlü
olur; şan ve şerefi yükselir. Bunun için, köylülerimizi her türlü hastalık
tan, özellikle kolera, tifo, tifüs, frengi gibi bulaşıcı hastalıklardan koru
malıyız. Hele frengi denilen ve bulaştığı yeri çürüten, insanı insanlıktan
çıkaran o kötü hastalıktan titizlikle korunmak gerektiğini herkese anlat
mamız gerekir. Diğer bulaşıcı hastalıkların da aynı derecede tehlikeli
olduğunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız.
Allah Ta'âlâ Kür'ân-ı Kerîm'de «kendinizi tehlikeye atmayın; tehli
keli olan yerlere de sokulmayın» buyurmuştur. Bulaşıcı hastalıklar ol
sun, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar olsun, hepsi de insanlık için bü
yük tehlikedirler. Bu tehlikelerden korunmak, başkalarının da korun
masına yardımcı olmak, her müslümanm başta gelen görevidir.
OKUMA PARÇASI:
Peygamberimizin

Görevlerimizle İlgili Bazı Hadîsleri

«Üzerinde Allah'a ait hak var; nefsine ait hak var; misafirlige ait hak var; öyle ise her hak sahibine hakkını ver».
«Nefsinden başla ve ona hakkını ver, sonra ailene, sonra hısım
\\ ve akrabana, sonra da yine bu sıra ile görevine devam et».
«Kendin için sevdiğin şeyi başkaları için de sev. Sizden biri
niz, nefsi için istediği iyiliği kardeşi ve başkaları için de istemedikçe,
tam iman etmiş olmaz-»
«Allah'tan afiyet isteyiniz; çünkü hiç birinize imandan sonra
I vücut sağlığı kadar büyük bir nimet verilmemiştir».
«İnsanların eğlenceleri içinde Allah'ın en çok sevdiği ut ve ok
yarışıdır».
«İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bil
mez: Vücut sağlığı, ıjcalb rahatı.»
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DERS

ÎÇKÎ VE ZARARLARI
1. ALLAH TA'ÂLÂ İÇKİYİ, KUMARI, DİKİLİ TAŞLARI VE ŞANS
OKLARINI YASAKLAMIŞTIR
Allah'a iman ve ibadet nasıl birer görev ise, şahsımızı her türlü
hastalıktan korumak ve onun gelişmesine ve olgunlaşmasına çalışmak
da aynı şekilde üzerimize düşen bir görevdir. Dinimizin vücuda zarar ve
ren her şeyi haram kılıp yasaklaması, bunun en açık delilidir. Gerçekten,
Allah Ta'âlânm Kur'ân-ı Kerîm'de haram kıldığı şeyler dikkatle incelene
cek olursa, bunların hepsinin insan için zararlı şeyler olduğu kolayca
anlaşılır. Meselâ, Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur: «Ey
iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları, şeytan
işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz» (Maide sû
resi, 90).
Görüldüğü gibi, Allah Ta'âlâ bu âyeti kerîmede dört şeyi yasakla
mış ve bunların ancak şeytana yaraşır birer pislik olduğunu da apaçık
gözler önüne sermiştir. Allah Ta'âlâ'nm yasakladığı ve şeytan işi birer
pislik olarak vasıflandırdığı bu dört şeyden birincisi, insanı sarhoş eden
içki, ikincisi kumar, üçüncüsü putlar dikerek onlara ibadet etmek ve
kurbanlar kesmek, dördüncüsü de oklar kullanarak fal açmak veya şansa
bakmaktır. Bunlardan ilk ikisi, yani içki ve kumar malî ve içtimaî kö
tülüklerden, diğer ikisi ise, inanç ve itikada ait hurafelerden ibarettir.
Müslümanlıktan önce Mekke müşrikleri, taştan bir takım putlar
yaparak onları Kabe'nin etrafına dikerler ve onlara ibadet eder, adaklar
adayıp kurbanlar keserlerdi. Böylece kendi elleriyle yaptıkları bu taşları
Allah yerine korlar, Allah'tan istenilmesi gereken şeyleri bu taşlardan is
terler, yahut bunları vasıta yaparlardı. Kendilerine gelecek her türlü fay
da ve zararın bu putlardan geleceğine inanırlardı.
Müşriklerin inanıp uyguladıkları diğer bir şey de yazılı oklarla fal
açmaktı. Bir işe niyet ettikleri zaman, üç köşeli bir okun bir tarafına
«rabbım emretti», diğer tarafına da «rabbım yasak etti» sözlerini yazar
lar, üçüncü tarafı ise boş bırakırlardı. Niyet ettikleri iş için bu oku atar
lar, eğer «emretti» tarafı çıkarsa o işi yapmağa yönelirler; «yasak etti»
tarafı çıkarsa onu yapmaktan vazgeçerlerdi. Boş tarafı çıktığı zaman da
bulundukları hal üzere giderlerdi.
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Müşriklerin gerek putlar dikerek onlara ibadet etmeleri ve kurban
lar kesmeleri, gerekse şans oklarına göre hareket etmeleri, hiç şüphesiz,
Allah'a şirk koşmaktan, eş, ortak edinmekten başka bir şey değildir.
Akılsızlığın ve ahmaklığın en açık görüntüsüdür. Hiç bir müslüman bun
ları yapmaz; ne put dikip ona ibadet eder, ne de yapacağı işleri şans oklarıyle tayin eder. Bununla beraber, Allah Ta'âlâ bu iki şeyi müzminlere
yasaklamıştır. İşte burada akla şöyle bir soru gelmektedir: Hiç bir mü'min yasaklanan bu şeyleri yapmaz; zaten yaparsa mü'min olmaz. Oysa
Allah Ta'âlâ, yukarıda zikrettiğimiz âyetin mealinde de görüldüğü gibi,
«ey iman edenler!» diye buyurmak suretiyle müslümanlara hitap etmiş
ve sonra put dikmeyi, fal açmayı, içkiyi ve kumarı yasaklamıştır. O hal
de Allah Ta'âlâ niçin mü'min diye hitap ettiği kimselere, zaten yapmaya
cakları bir şeyi, yani put dikip ona ibadet etmeyi yasaklamıştır? İşte
burada büyük bir hikmetin bulunduğu anlaşılmaktadır; o da, mü'minlerin, put dikip fal açmak suretiyle Allah'a şirk koşmaları ne derece imkân
sız bir iş ise, içki içip kumar oynamaları da aynı derecede yapılmaması
gereken birer iştir; yani put dikmekle, içki kumar oynamak arasında hiç
bir fark yoktur. Aklı başında olan hiç bir müslüman bunları yapmaz.
Allah Ta'âlâ, yukarıda zikrettiğimiz âyet mealinde şöyle buyuruyor: Ey
bana inanmış olanlar! İçki, kumar, putlara kurban kesmek ve oklarla
fal açmak gibi şeyler, çok pis ve kötü şeylerdir. Bunlar şeytanın fit ver
mesinden meydana gelir. Putlara hürmet etmek, kurban kesmek ve tap
mak, sonra oklarla fal açmak, müslümanlıktan ne kadar uzak ise, içki
içmek ve kumar oynamak da müslümanlığa yakışmayan, fenalıktan diğer
lerinden geri kalmayan şeylerdir. Öyle ise bunlardan sakının. Bunları
yapmak şöyle dursun, oldukları yere bile yanaşmayın. Bunlardan uzak
durun ki felah bulaşınız. Şunu da unutmayın ki, şeytan, bunlarla sizin
aranızı açmak istiyor. Sizi bir defa içkiye ve kumara alıştırdı mı, artık
aranıza düşmanlık sokmak şeytan için güç değildir.
îşte Allah Ta'âlâ yukarıdaki âyet mealinde böyle buyuruyor ve
müslümanlara Allah'a şirk koşmak kadar kötü bir iş olan içki ve kuman
yasaklıyor. Daha önce de, dinimizin insanlara zararı olan her şeyi yasak
ladığını, haram kıldığını söylemiştik. İçki ve kumarın zararları ise, her
kes tarafından inkâr edilemiyecek kadar bilinmektedir.
2. İÇKİNİN ZARARLARI
Bütün tecrübeler ve incelemeler göstermiştir ki, içki neden yapıl
mış olursa olsun, insanlara büyük zararı olan bir şeydir. Azı da çoğu da
zarar olan içkinin, ne kadar büyük bir dert ve belâ olduğu, aklı başında
herkes tarafından bilinmektedir. Onun bu zararı, salgın hastalıklarla bi
le kıyaslanamayacak kadar korkunçtur. Çünkü bir ülkeye tifo, tifüs veya
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kolera gibi bazı hastalıklar gelir, yayılır ve binlerce insanı alır götürür;
fakat bu hastalıkların bir defa kökü kurutulunca, artık o ülkenin geride
kalan insanları büyük bir belâdan kurtulmuş ve rahata kavuşmuş olurlar.
Oysa içki bu hastalıklardan hiç birine benzemez. Bir ülkede içki içmek
bir defa yaygmlaşmca artık ondan kurtuluş mümkün olmaz; çünkü insan
bir defa ona başlayıp dadanmamış olsun. Aksi halde, yakasını bir daha
ondan kurtaramaz ve neticede hem hayatından, hem malından, hem de
çoluğundan çocuğundan, dininden imanından olur.
İçki içenler, çok defa buna kendi iradeleri dışında, bir arkadaşın
yahut bir dostun ısrarı ile başlarlar. Bu kötü dost onlara «canım sende,
bir kadeh şeyden ne çıkar; zehir değil ya!» der. İradesizlik gösterenler
bu kötü dostun ısrarına dayanamazlar ve böylece başlayan içki, önce bir
kadeh iken ikiye, sonra üçe ve dörde çıkar; sonra da önü alınmaz bir belâ
olarak hayatının sonuna kadar devam eder.
Bazı zavallılar, içkinin vücuda kudret verdiğini, akla da parlaklık
getirdiğini söyliyerek kendi kendilerini aldatırlar; fakat onun, vücudu
için için kemirdiğini, aklı baştan alıp insanı akıl hastanelerine düşürdü
ğünü hiç düşünmek istemezler. Bazıları da, üzüntülerini, elem ve keder
lerini içki sayesinde unuttuklarını ileri sürerler; oysa içkinin ardından
gelen elem ve kederin, bir evvelkinden daha şiddetli olduğunu nedense
farketmezler.
İçkinin kötülüklerini, işinin erbabı doktorlardan dinlemek daha fay
dalıdır. Doktorlar derler k i :
«İçki ne gıdadır, ne de deva! Onda iyilik adına hiç bir şey yoktur;
fakat kötülüğün her çeşidi içkidendir. İçki, insanları akıl hastanelerine,
hapishanelere ve mezarlara sürükleyen bir âfettir. İçki vücuda girince,
belki bazı organlarda geçici bir uyanıklık olur; insan geçici bir neşe ve
keyif kazanır; fakat çok az süren bu uyanıklığı, içkinin gerçek tesiri olan
uyuşukluk hali takip eder. İşte içkinin insanda meydana getirdiği asıl
hal, bu uyuşukluktur. İçkinin soğuk günlerde vücudu ısıtması da aynı
şekilde aldatıcıdır. İçki içince genişleyen damarlara kan hücum eder ve
bu suretle geçici bir sıcaklık hasıl olursa da, içkinin tesiri gidince, insan
daha çok üşümeğe ve titremeğe başlar; fakat devamlı içenler, kendilerini
kaybettikleri için, bu değişmelerden haberleri olmaz. İçki iştiha da ver
mez. Aksine mideyi zamanla tahrip eder. Nitekim içki kullananlar, de
vamlı olarak mide ağrılarından ve sabahları kalktıkları zaman mide bu
lantılarından şikâyet ederler. Zamanla karaciğerleri ve kalpleri bozulur;
böbrekleri iş göremez hale gelir; vücud şişer. Bazen felç, bazan da kalb
v
durması ile vakitsiz ölürler.» \
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«İçkinin en büyük zararı da sinirleredir. İçkiye mübtelâ olan sar
hoşların hali delilerden farksızdır; çünkü içki ile dimağ hücreleri zehir
lenmiş ve başta akıl kalmamıştır. Bu sebeple içki mübtelâlarmm çoğu ya
akıl hastanelerinde, ya da hapishanelerde can verirler. Sonuç olarak
içki, her türlü kötülüğün başıdır.»
Bütün bunlar, her doktorun içki hakkında verebileceği en basit bil
gilerdir. Peygamberimiz de «her müslümanm içkiden sakınmasını, zira
onun her kötülüğün anası olduğunu» söylemiştir. Müslümanların bun
ları gözönünde bulundurarak içkiden titizlikle sakınmaları ve ondan sal
gın bir hastalıktan kaçar gibi kaçmaları gerekir. Hiç kimse içkinin her
kes tarafından bilinen kötülüklerini inkâr edip faydalarından bahsede
mez. Eğer bahsederse, bu muhakkak kendi düştüğü kötü yolda kendisine
bir arkadaş bulmak içindir. Hiç kimse böyle bir sarhoşun sözlerine kanmamalı, arkadaş veya dost da olsa, onun davetlerine kulak asmamalıdır.
Çünkü ağzına hiç içki koymamış olanları, çok defa bu türlü dost ve ar
kadaşlar yoldan çıkarır.
îçki mübtelâlarmm zararları yalnız kendilerine değil, aile ve çocuk
larına da dokunur: Onlarla yakından ilgilenemediği gibi, onları başı boş
bırakır ve toplumun zararlı birer ferdi olmalarına sebep olur. Özellikle
sarhoş ana veya babadan doğan çocuklar, ya sakattırlar, ya da akıl ve
zekâ yönünden geridirler. Oysa her ana babanın görevi, hem vücut yö
nünden, hem de akıl ve zekâ yönünden topluma gürbüz ve sağlıklı insan
lar yetiştirmektir.
İçkinin insanlar arasına soktuğu dargınlık, kin ve düşmanlık da
ayrı bir belâdır. Güle oynaya içki masasına oturan kimselerin, kadeh
ler dolup boşalmağa başladıktan sonra kanlı bıçaklı birbirlerinden
ayrılmaları çok görülen ve duyulan olaylardandır. İyi bir âlem yapmak
için masa başına oturanların bir kısmı hapishaneyi boylarken, diğer bir
kısmı ya hastaneye ya da mezarlığa gider.
<
;
İçki insanları bu hale sokarken, gayet tabii olarak onları dinden ve
imandan da uzaklaştırır. Nitekim içkiye dadanmış olanlarda ne namaz
görülür, ne de niyaz.
İşte bütün kötülüklerin başı olan bu pislikten insanları korumak
için, dinimiz içkiyi 1400 bu kadar sene evvel haram kılmıştır. Şeytanın
insanları birbirine düşürmek için kullandığı bu tuzağa insanların düş
memeleri için sıkı sıkı emirler vermiş, içkinin her türlü kötülüğe sebep
olabileceğini, her felâketin onun yüzünden gelebileceğini bildirerek,
insanların ondan titizlikle kaçınmalarını istemiştir.
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Afyon, esrar ve morfin gibi insan beynini tahrip eden ve insanı cin
nete sonra da sürünerek ölüme sevkeden şeyler de böyledir. Dinimiz hep
sini haram kılmış, kullanılmasını yasak etmiştir. Bu sebeple, Allah'a ve
Peygamberine imanı olan, dinini seven, sağlığını, çoluk ve çocuğunun
refah ve saadetini, neslinin devamını ve milletinin selâmetini isteyen
her müslümanm, dinimizin yasakladığı bu şeyleri kullanmaması gerekir.
Aklı başında olan bir insan, bütün bunları düşünerek, bir kaç dakikalık
bir zevk uğruna sefalete düşmeye, çoluğunu çocuğunu süründürmeye ve
mîlletini çeşitli düşmanlar karşısında zâfa uğratmaya razı olamaz. O
halde dinimizi ve dünyamızı harab eden, nüfusumuzu azaltan, soyumuzu
bozan bu pisliklere »düşman olmak ve onlarla mücadele etmek, her müs
lümanm boynuna borçtur.
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DERS

KUMAR
Bir evvelki dersimizin başında zikrettiğimiz âyeti Kerîme mela
linde görüldüğü gibi, Allah Ta'âlâ, içki ile birlikte kumarı da zikretmiş
ve her ikisinin de şeytan işi birer pislik olduğunu bildirerek kumarı da
müslümanlara haram kılmıştır. Gerçekten kumar da içkiden aşağı ka
lır bir belâ değildir. O da insanın aklını başından alır; onu âdeta sarhoş,
deli divane eder; aile ocaklarını söndürür; insanı kıymetli malından,
canından, dininden, imanından, şeref ve haysiyetinden eder.
İnsan bir defa kumara dadanmaya görsün; bir defa dadandı mı,
artık en büyük felâketin içine düşmüş demektir. Aklına ne iş güç, ne
evlât ıyal, ne de mal mülk gelir. Arada sırada kumar masasında kazan
dığı üç beş kuruş, onun bu masaya daha çok sarılmasına sebep olur,
fakat sonunda elindeki avucundaki bütün parayı masada bırakır; malını
mülkünü kaybeder; gırtlağına kadar borç içine dalar; sefil ve perişan
olur; fakat yine gözünü kumar masasından ayıramaz.
Kumarın ne büyük bir belâ ve ne büyük bir felâket kaynağı oldu
ğunu uzun uzun araştırmağa gerek yoktur. Kumar yüzünden aklı başın
dan gitmiş, ocakları sönmüş, sefil ve perişan düşmüş insanlara bakmak
yeterlidir. O nasıl bir zehirdir ki, onu tadıp zehirlenmiş olan zavallıların
bütün servetleri ellerinden gider, çoluk ve çocukları aç kalır, aileleri
sefil ve perişan olur, şeref ve haysiyetleri gider de, bu zahirin tesiri ile
yine bir şey düşünemezler.
Kumarda kazanmak da kaybetmek de insan için büyük felâkettir.
Çünkü bu hastalığa yakalanmış olan insan, kazandığı zaman, paraya
karşı hırsı daha çok artar ve daha çok kazanmak için kumar masasına
daha çok sarılır. Fakat şansı her zaman ona gülmez; bu sefer kazandıkla
rını kaybetmeğe başlar; kaybettikçe de, kaybettiklerini geri alabilmek
için yine masaya sarılır; fakat sonunda, elinde avucunda hiç bir şey kal
maz, îşte bu anda sinirleri bütün vücudunu sarsmış, gözünü dolduran
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hırs, kazananlara karşı kine dönüşmüş, her an patlamaya hazır bir dina
mit haline gelmiştir. Nitekim şaka yollu bir sataşma, onun patlaması
için bir kıvılcım olur ve birden patlar. Bu çeşit patlamaların neticesinde,
kumar masasına güle oynaya oturan arkadaşlardan bazısının hastaneye,
bazısının hapishaneye, bazısının da mezara gittikleri çok görülen olay
lardandır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, kumar da içki gibi büyük bir musibet
tir. Kumar yüzünden bir çok aile perişan olur, bir çok ev bark yıkılır
ve bir çok yavrucuğun boynu bükülür, işte bu sdbepledir ki dinimiz içki
ile birlikte kumarı da yasak etmiştir. Onun için bütün müslümanların
bu musibetten uzak durmaları ve ellerinden geldiği kadar, başkalarının
da uzak durmalarına yardımcı olmaları gerekir. Bu, aynı zamanda her
müslümanın boynuna borçtur. Bu borcu ödemek ise islâm'ın bir gereği,
bir şartıdır.
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RUH (NEFS) TERBİYESİ
1. RUHUMUZU NASIL TERBİYE EDEBİLİRİZ?
Dinimiz beden terbiyesine olduğu kadar ruh terbiyesine de önem
vermiştir. Bu bakımdan, yalnız beden terbiyesine önem verip de ruh
terbiyesine aldırış etmeyenler, yahut bunun aksine, ruh terbiyesine önem
verip beden terbiyesini ihmal edenler, dinimiz yönünden tek taraflı ve
eksik sayılırlar. Onun için her müslümanm, beden terbiyesine önem ver
diği kadar ruh terbiyesine de önem vermesi ve hiç birisini ihmal etme
mesi gerekir.
Ruh terbiyesi, ruhî melekelerimizi, ruhî kuvvetlerimizi ve duygula
rımızı terbiye etmek ve böylece duygu ve düşüncelerimizin, vereceğimiz
kararların daima iyi ve temiz olmasını sağlamak ve yaratılışımızdaki vic
dan ve kalb temizliğini korumaktan ibarettir.
Bir insanın ruhunu iyi bir şekilde terbiye edebilmesi için dört şeye
çok dikkat etmesi gerekir:
1. Önce inanç ve itikadını düzeltmelidir. Bu, tek bir Allah'a inan
mak ve kalbini bu inanca bağlayarak hiç şaşmadan O'nun gösterdiği
yoldan gitmekle olur.
2. Ruhunu e\Hham ve hurafe denilen manevî pisliklerden, inançlar
dan temizlemelidir.
3. Zihnini iyi ve doğru bilgilerle doldurmalıdır.
4. Kalbini güzel ahlâkla bezemelidir.
Ruh terbiyesi için gerekli olan bu dört esastan birincisini, yani
iman ve itikadla ilgili meseleleri, kitabımızın birinci bölümünde gör
müştük. Bunları burada tekrar etmeğe gerek yoktur.
Ruh terbiyesi için gerekli olan ikinci esas, ruhu, bir takım evham
ve hurafelerden temizlemek, sonra da duygularımızın ve düşüncelerimi
zin temiz ve doğru olması için, öğrendiğimiz şeylerin iyi ve doğru olma
sına dikkat etmektir. İlmî bir esasa dayanmayan, dinde hiç yeri olma
yan ve hattâ yasak olan o kadar çok şey vardır ki, bazı kimseler bunlara
doğru imiş gibi inanırlar ve böylece düşüncelerini alt üst ederler.
Meselâ:
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Horozun gece yarısı, vaktinden önce ötmesi, yahut bir baykuşun bir
evin bacasına konarak orada bağırması, yahutta salbahleyin yola çıkan
bir kimsenin önünden bir tavşanın geçivermesi uğursuz sayılır. Oysa bun
ların uğurlu veya uğursuzlukla hiç bir ilgisi yoktur; hepsi de kötü inanç
lardır. Bunun gibi, fala baktırıp falcının söylediklerine inanmak, şansım
denemek için kuş uçurtmak, kuşa kâğıt çektirmek, salı günü çamaşır yıkamamak, yola çıkmamak, evden biri yolculuğa çıkınca evi üç gün süpürmemek, bazı ayları bazı işler için uğursuz saymak da yine hiç bir aslı
esası olmayan kötü inançlardandır. Böyle şeylere inanmak, insanı bir
çok faziletlerden yoksun bırakır, maneviyatını kırar, ruh yönünden za
yıf düşürür; kederli, düşünceli ve korkak yapar. Bu çeşit inançlar, insan
lar arasında dargınlık ve düşmanlık da meydana getirir. Onun için, müslümanlarm, aslı esası olmayan, dinle de ilgisi bulunmayan böyle inanç
lara kapılmamaları gerekir.
insan, hurafe denilen sapık inançlardan kurtulmak, yahut bu çeşit
inançlara hiç kapılmamak için, daima iyi ve doğru bilgi veren kaynak
lara başvurmalıdır. Meselâ, özel maksatlarla yazılmış o kadar çok kitap
vardır ki, bunlar, okuyucularını yavaş yavaş doğru yoldan çıkarıp felâ
kete sürüklerler; onların inanç ve imanlarını sarsar, temiz fıtratlarını
ve üstün ahlâklarını bozar, yok ederler. îşte insanın, ruhunu iyi bir şe
kilde terbiye edebilmesi için, zihnini daima iyi ve doğru bilgilerle dol
durması lâzımdır. Bunun için de okuduğu ve dinlediği şeylere dikkat
etmesi, onların güvenilir bilgiler veren şeyler olup olmadığını araştır
ması gerekir. Nasıl insan, gıdasına dikkat eder ve midesini her önüne
gelen yiyeceklerle doldurmazsa, manevî gıdası olan çeşitli bilgilere de
aynı şekilde dikkat etmeli ve zihnini sapık inanç ve itikada götürecek
yanlış bilgilerle doldurmamalıdır.
îşte bunun içindir ki dinimiz, bir taraftan itikadımızı sağlam esas
lara dayamamızı emrederken, diğer taraftan, aslı ve esası olmayan şey
lere inanmamayı, kafamızı doğru bilgilerle, kalbimizi de iyi huylarla
bezemeyi emretmiştir. Çünkü dünyada maddî ve manevî her hastalığın
başı ya bilgisizliktir, ya da bildiğini iyi bilmemektir; bunun ise bilgisiz
likten farkı yoktur. O halde doğru bilgi sahibi olmak, dünya için de âhıret için de her insana gereklidir. îşte asıl ilim dediğimiz de budur.
2. VELÎ ÇAVUŞ'UN HÎKAYESİ
Veli Çavuş dünden beri neşesizdi. Onun keyifsizliği her halinden
belli oluyordu. Bunu farkeden kumandam, keyifsizliğinin sebebini sorun
ca Veli Çavuş anlatmaya başladı:
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«Memiş onbaşı var ya, işte o bizim köylüdür. Vaktiyle köyde iken
bazı şeyler olmuştu da aramız açılmıştı. Fakat sonradan barıştık; ara
mızda geçen şeyleri unuttuk. Birbirimizi kardeş gibi seviyorduk. Şimdi
öğrendim ki Memiş onbaşı, arkamdan benim kuyumu kazıyormuş; bana
kötülük etmek için fırsat kolluyormuş. Bunu öğrenince çok üzüldüm.
Hiç ummazdım. Fakat ben ondan güçlüyüm; eğer bir şey söyleyecek olur
sa, ona yapacağımı bilirim».
Aslında Memiş onbaşı, Veli Çavuşa ne kötü bir söz söylemiş, ne de
kötü bir davranışta bulunmuştu. Fakat Veli Çavuş bir defa bunu kafa
sına takmış, Memiş onbaşının kendisine bir kötülük yapacağına inan
mıştı. Kumandanı bunun sebebini sorunca da anlatmaya devam etti :
«Dün izinli çıkmıştım. Cuma namazını Fâtih'te kıldık. Dönüşte
Bayezit'ten geçerken, orada bir kuşa kader kısmet çektiren bir adam
gördük. Kuşun sahibine biraz para verince, kuş, önündeki tablada bulu
nan kâğıtlardan birini çekiyordu. Ben de birini çektirdim. Kâğıtta aynen
şöyle yazıyordu: Bir düşmanın var; arkandan kuyunu kazıyor. Ondan
kendini iyi kolla. Sana iyi görünmeye çalışıyorsa da onun tatlı sözlerine
inanma. O halâ geçmişi unutamıyor».
«İşte bunları okuyunca, bu, olsa olsa Memiş onbaşıdır, diye düşün
düm. Keyifsizliğimin sebebi de budur».
Kumandan Veli Çavuşun bu anlattıklarından
müştü. Ona şöyle dedi:

âdeta şaşkına dön

«Aman Veli Çavuş, sen neler söylüyorsun? Sen böyle şeylere inanı
yor musun? Ben seni iyi bir müslüman bilirim; iyi bir müslüman da böyle
aslı esası olmayan şeylere inanmaz. Bunlar bakla ile fala bakmak gibi
şeylerdir; yani falcılıktır. Dinimizde fala inanmak ise haramdır; çünkü
insanın ahlâkını bozar, maneviyatını kırar; gerçek inançlarında şüpheye
düşürür. Sonra fala inanmak, insanlar arasına düşmanlık da sokar.
Bak işte durup dururken fala inanmak yüzünden arkadaşından şüphe
lenmeye başladın; aranıza düşmanlık soktun. Adamın biri bir takım kâ
ğıtlar yazmış, kuşu da bu kâğıtlardan birini çekmeğe alıştırmış; hepsi
bu. Aklı başında olan bir müslüman buna inanır mı? Sonra geleceği Al
lah'tan başka kim bilir? Sen, dinimizin, Peygamberimizin böyle şeylere
inanmayı yasak ettiğini bilmiyor musun? Bunlar, insanın dinine ima
nına zarar veren şeylerdir. Bak Peygamberimiz bu konuda ne buyuru
yor : Ayda, günde, kuşun uçmasında, baykuşun geceleri ötmesinde uğur
suzluk yoktur. Gulyabani masalları asılsızdır. Kuş uçurup ondan manâ
lar çıkaran, kader ve kısmet için birine söyleyip de kuş uçurtan, kâhin
lik ve falcılıkla gâibten haber veren, veya haber almak isteyen (kuşa
kâğıt çektirmek bunlardandır), büyü yapan veya yaptıran bizden değil
dir; benim ümmetimden değildir.»
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«Görüyor musun Veli Çavuş! Peygamberimizin bu kadar ağır söz
leri varken, dini bütün bir müslüman böyle şeylere inanır mı? İnanır da
işinden gücünden kalır mı? Dostu ile düşman olur mu? Sakın böyle şey
lere bir daha inanma; sonra dinine imanına zararı olur; çünkü insan
bunlara inandıkça dini inancı zayıflar, bir gün dinden çıkar da haberi
bile olmaz.»
Veli Çavuş kumandanın anlattıklarını dikkatle dinlemişti. Bir ku
şun çektiği kâğıt yüzünden, köylüsü ve arkadaşı Memiş onbaşı hakkında
düşündüğü kötü şeylerden dolayı utanç duymaya başlamıştı. Yüzü kızararak kumandanına şöyle dedi!
«Ah kumandanım, beni uyardın, ben bunları bilmiyordum. Demek
böyle şeylere inanmak, insanı hem dünyasından hem âhıretinden ediyor.
O kâğıt yüzünden nerede ise arkadaşımla kavga edecektim. Gerçekten,
dediğiniz gibi böyle şeylere inanmak, insanın iradesini elinden alıyor,
içine bir korku ve şüphe sokuyor. Ne kötü bir şey ki bir çok kimse de
böyle şeylere inanıyor. Ben şimdi işin doğrusunu anladım. Bunu dilimin
döndüğü kadar herkese anlatmaya çalışacağım.»
Kumandan, Veli Çavuşun gerçeği anlamasından çok memnun ol
muştu. Ona şöyle dedi:
«Veli Çavuş, bunların hepsi bilgisizlikten ileri gelir. Böyle şeylerin
dinimizde yeri olmadığı güzelce anlatılırsa, hiç bir müslüman bunlara
inanmaz; yeter ki anlatılsın. Halk arasında daha bir çok böyle kötü inanç
lar vardır. Meselâ, bazı ulu ağaçların gövdelerine çivi çakmak kırmızılı
mavili bez parçaları bağlamak, bazı türbe ve mezarların pencerelerine,
eşiklerine yahut topraklarına yüz göz sürmek işte bunlardandır. Bunların
hiç birisinin dinimizde yeri yoktur. Fakat şunu akıldan çıkarmamalıdır
ki, böyle sapık inançlardan kurtulmanın başlıca yolu sağlam ve doğru
bilgidir; çünkü her çeşit zarar bilgisizlikten, yahut bilineni iyi bilme
mekten gelir. Eğer bir bilgi, insanı kötülüklerden ve zararlı şeylerden alı
koymuyor, yahut kötü ve zararlı yollara götürüyorsa, o bilgi gerçek ve
doğru bir bilgi değildir. Onun için her şeyi iyi ve doğru bir şekilde öğ
renmek lâzımdır. Zihnimizi sağlam ilim nuru ile aydınlatacak olursak,
hurafelere ve aslı esası olmayan şeylere inanmaktan uzak kalır, gerçek
birer müslüman oluruz.»
3. ASKER OCAĞI BÎLGÎ YUVASIDIR
Hasan Çavuş, okumayı seven bir askerdi. Asker ocağının bereketli
bir yer olduğunu söyler ve fırsat buldukça askerlere okuma yazma öğre
tirdi. Haftanın üç gecesini alfabe öğretimine ayırmıştı. Alfabeye başlayan
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her asker, altı ay sonra iyi bir şekilde okumayı yazmayı öğrenmiş olurdu.
Hasan Çavuş'un bu gayreti sayesinde bir çok asker okuma yazma öğrenmisti. Bir taraftan Kur'ân ve diğer faydalı kitaplar okurlar, bir taraftan
da ailelerine mektup yazarlardı. Bazı iyi bilmeyenlere de, namaz sûrele
rini ve namazda okunacak duaları öğretmişti. Böylelikle asker ocağına
gelirken hiç bir şey bilmeyenler, köylerine bir çok şey öğrenmiş olarak
dönerlerdi.
Hasan Çavuş, bir kitapta, Peygamberimizin bazı savaşlarda esir edi
len düşman askerleri arasında okuma yazma bilenleri serbest bıraktı
ğını okumuştu. Bunu çok merak ettiği için, bir gün kumandanına bunun
sebebini sordu. O da şöyle açıkladı:
«Kur'ân-ı Kerîm'den Peygamberimize ilk gönderilen âyet okumayı
emreder. Bundan dolayı dinimiz okumayı her müslümana farz kılmıştır.
Çünkü ruh terbiyesi için zihnimizi ilimle parlatmak gerekir. Ruhî hasta
lıkların en tesirli ilâcı ilimdir. Bu yüzden dinimiz okuyanların mertebe
lerini çok yükseltmiştir.»
«Peygamberimizin zamanında okuma yazma yoktu. Okur yazarla
rın sayısı da parmakla sayılacak kadar azdı. Fakat Peygamberimiz okuma
ya ve yazmaya çok önem verdiği için, savaşlarda esir alınan düşman as
kerlerini araştırır, okuyup yazma bilenleri ayırır ve her birinin on müslüman çocuğuna okuma yazma öğretmesi şartıyla onları serbest bıra
kırdı, tşte Peygamberimizin okuma yazma bilen düşman askerlerini ser
best bırakmasının sebebi budur. Dinimiz ilme o derece önem vermiştir
ki, bilenin bilmeyenlere öğretmesi bir ibadet sayılmıştır. Bu bakımdan
sen, asker ocağında hem askerlik yapıyor, hem de hocalık ediyorsun.
Bu ne kadar mukaddes bir görevdir! Her müslüman askere bu yaraşır.
Cahillik çok kötü bir şeydir. Bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi ve onları
cahillikten kurtarması lâzımdır.»
«Hasan Çavuş, sen bilirsin ki, bizim Türk köylüleri kendilerini sa
yan, kendisini sevdirmesini bilen hocalara ve öğretmenlere çok bağlanır
lar. Onlara iyi bakarlar ve sözlerinden hiç dışarı çıkmazlar. Bizim öğret
menler de, isterlerse köylerde bir tek câhil kimse bırakmazlar. Onlara
memleket bilgilerini, okumayı yazmayı, Kur'ân kıraatini, namazı niyazı,
hesabı kitabı her şeyi öğretirler. Hem de bunları boş vakitlerinde yapar
lar. Bu şekilde çalışan bir hoca veya öğretmen de köylülerden büyük
itibar görür. Ben nice köyler bilirim ki, hoca için gönül hoşluğu ile tarla
ekip biçerler, bahçe kurarlar; aman hoca köyden ayrılmasın diye canla
rını verirler. Yeter ki hoca köylüyü sevsin, onların dertleriyle ilgilenip
ona çare bulsun; bilmediklerini onlara öğretsin».
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44.

DERS

KALBIN GÜZEL HUYLARLA BEZENMESI
1. RUH TERBİYESİ İÇİN GÜZEL AHLÂK ŞARTTIR
Bundan evvelki dersimizin başında, ruhun iyi bir şekilde terbiye
edilebilmesi için, dört şeye dikkat etmek gerektiğini söylemiş ve bunlar
dan üçünü anlatmıştık. Dördüncüsü güzel ahlâk sahibi olmak, yani kalbi
güzel ahlâk ve güzel huylarla bezemektir. Çünkü ne iman ve itikad ve ne
de ilim, güzel ahlâk olmadıkça sahibine hiç bir fayda sağlamaz. Zaten
müslümanlık ahlâk güzelliği demektir. Eğer ahlâk güzelliği olmazsa müslümanlık da olmaz. Nitekim Peygamberimiz de daima şu şekilde dua
ederdi:
«Yâ Rabbî; Beni ahlâkın en güzellerine götürecek olan yola şevket.
Çünkü en güzel ahlâkı bildirecek olan ancak sensin. Kötü ahlâkı benden
uzaklaştır; çünkü kötü ahlâkı benden uzaklaştıracak olan ancak sensin.»
Peygamberimiz Allah'tan daima güzel ahlâk isterken, kendi müba
rek sözleriyle de müslümanları güzel ahlâk sahibi olmaya teşvik etmiş
tir. Onun güzel ahlâkı anlatan sözlerinden bazıları şunlardır:
1. Güzel ahlâk, Allah Ta'âlânm yarattığı en büyük şeydir.
2. Güzel ahlâk, cennete yarayan amellerdendir.
3. Güzel ahlâk, dinin kabıdır. Bir kimsenin dini, ahlâkının güzelliği
ile ölçülür.
4. Kıyamet gününde insanın amel terazisine konulacak şeyler için
de güzel ahlâktan daha ağır hiç bir şey yoktur. Zira güzel ahlâk sahibi
olan bir insan, namaz ve oruç sahibinin derecesini elbette bulur.
5. Dinden sonra akim başı, kendisini halka sevdirmek ve her hangi
bir iyi veya kötüye karşı bol bol hayır yapmaktır.
6. Güzel ahlâktan ayrılma; çünkü ahlâk bakımından insanların en
iyisi, din bakımından en güzelidir.
7. Müslümanlık güzel ahlâktan ibarettir.
8. Allah Ta'âlâ bir kulunun hem görünüşünü, hem de içini ve ah
lâkını güzel yaratıpta sonra onu ateşte yakmaz.
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9. Siz, herkese malınızla iyilik edemezsiniz. Öyle ise, güler yüzlülük
le, güzel ahlâk ile yetişiniz; böylece herkese iyilik etmiş olursunuz.
10. İçinizde en sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olan
larınız, ahlâkı en güzel olanlardır.
11. İman yönünden en olgun insan, ahlâkı en güzel olandır. Böyle
olanlarla iyi geçinilir; bunlar insanlara yakınlık gösterirler, insanlar da
bunlara..
12. Allah Ta'âlâ güzel ve yüksek ahlâkı sever, kötü ahlâkı sevmez.
13. Bir kimsede, Allah'a karşı günah işlemekten alıkoyacak bir ko
runma, kötüye karşı koyabilecek bir yumuşaklık ve kendisini insanlar
arasında hoş yaşatacak güzel ahlâk olmazsa, yahut hiç olmazsa bunlar
dan biri bulunmazsa, o kimsenin işlerinden hiç birine güvenilmez.
14. Şüphe yok ki, doğruluk üzere olan bir müslüman, güzel ahlâkı
ve yüksek seciyesi ile, daima oruç ve namazla vakit geçirenin mertebesine
erişir.
15. Bir kul, ibadeti az olduğu halde, güzel ahlâkı sayesinde âhıret
derecelerinin en büyüklerine ve konakların en şereflisine erişir; ibadeti
çok olan bir kul da, kötü ahlâkı yüzünden cehennemin en aşağı dereke
sine iner.
16. Sirke, balı bozduğu gibi, kötü ahlâk da insanın iyi amellerini
bozup yok eder; güneş karı nasıl eritirse, güzel ahlâk da günahları öylece
eritir.
17. Bir insan, ahlâkı kötü oldukça Allah Ta'âlâdan hep uzak kalır.
18. Diliyle ve eliyle insanları incitmeyen ve başkaları kendisinden
emin olan bir mü'min ve müslüman, imanın ve müslümanlığm en yük
sek mertebesini bulmuştur.
19. Bir kul ahlâkını güzelleştirmedikçe, öfkesini yenmedikçe ve
kendisi için sevip istediğini başkaları için de istemedikçe olgun bir mü'
min değildir.
20.Bir kimsenin kalbi diliyle, dili de kalbi ile bir olup sözü işine
aykırı olmaktan kurtulmadıkça ve komşusu şerrinden emin olmadıkça,
o kimse gerçtekten mü'min değildir.
21. Merhameti olmayan merhamet görmez.
22. Büyüklerini saymayan, küçüklerine şefkat ve merhamet göster
meyen bizden değildir.
23. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gökteki de size merhamet
etsin.
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Ahlâk hakkında Peygamberimizin daha bir çok sözleri vardır ve
bunların hepsini burada yazmak mümkün değildir. Bununla beraber, yu
karıda türkçelerini yazdığımız bir kaç söz bile, islâm dininin ahlâk ve
fazilet dini olduğunu göstermeğe yeterlidir. Güzel ahlâk sahibi olmayan
lar, ne kadar ibadet ederlerse etsinler, yine de tam ve olgun bir müsKk
man sayılmazlar. Bir gün Peygamberimizin yanında her gün oruç tutan
ve geceleri de devamlı namaz kılan, fakat dili ile komşularını incitmesi ve
rahatsız etmesi yönünden huyu kötü olan bir kadından söz açarlar. Pey
gamberimiz, onun kötü huyunu öğrenince «O kadında hayır yoktur; ce
hennemliktir.» buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki İslâm dininin temeli ah
lâktır; îslâm binasının sağlam olması için ahlâk temelinin sağlam olması
gerekir. Nitekim Pegamberimiz de «Ben ancak yüksek ahlâkı tamamla
mak için gönderildim.» buyurmuştur.
2. GÜZEL AHLÂK VE ŞAHSÎ FAZİLETLER
Bir müslümanm ahlâkının nasıl olması gerektiği, yukarıda zikretti
ğimiz Peygamberimizin bazı sözlerinden az çok anlaşılmıştır. Fakat biz
burada, herkes tarafından kolayca tatbik edilebilmesi için, güzel ahlâkı
madde madde belirtmeyi faydalı gördük. Buna göre, bir insan güzel ah
lâk sahibi olabilmek için:
1. Sözü ve işleri doğru olmalı, yalancı ve hilekâr olmamalıdır.
2. İçi dışı bir olmalı, sözü özüne uymalı, münafık olmamalıdır.
3. Herhangi bir işte güvenilir olmalı, kendisine bir şey
edildiğinde ona hiyanet etmemelidir.

emanet

4. Kendisinde utanma duygusu olmalı, hayasız ve arsız olmamalı
dır. (Utanma duygusu, akim ve dinin çirkin ve haram kıldığı şeyleri yap
maktan üzüntü ve sıkıntı duymak demektir ki bu, faziletin başıdır. Ken
dilerinde fazilet bulunmayanlar, her türlü kötülüğü yapmaktan sıkılmaz
lar.)
5. Dili ile ve eli ile hiç kimseyi rahatsız etmemelidir.
6. Her yönden iffetli ve namuslu olmalı, haysiyet ve namusuna dokunacak şeylerden daima uzak kalmalıdır. (İffet sahibi olan bir insan,
meşru olmayan her türlü nefsanî ve şehvanî arzulardan, her türlü, israf
tan, akıl ve hikmete uygun olmayan her türlü davranıştan kendisini ko
rur. Onun için iffet, ahlâkî faziletin en yükseklerinden sayılmıştır.)
7. Cesur olmalı ve sabretmesini bilmelidir.
8. Alçak gönüllü olmalı, kibirli ve gururlu olmamalıdır.
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9. Kanaat sahibi olmalıdır. (Yani kendi hakkına razı olmalı, baş
kalarının hakkına göz dikmemelidir. Bu güzel ahlâka sahip olanlar, dai
ma iffetli yaşarlar; başkalarına hased etmezler. Gönülleri daima rahat
tır. Çalışır, çabalar ve kazanır; sonra da kazandığına razı olur.)
10. Herkese karşı nazik, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıdır.
11. Yapamayacağı bir şey hakkında söz vermemeli, söz verdiği za
man da sözünde durmalıdır.
12. Herkesle hoş geçinmeli, hiç kimsenin aleyhinde söz söylememeli, birinden aldığı bir sözü başkasına götürmemelidir. (Birinden söz alıp
başkasına götürmek çok kötü bir huydur; buna kovuculuk denir. Müslü
manlık bunu yasak etmiştir. Bir insanın gıybetini yapmak da, onun ölü
sünün etini çiğneyip yemek kadar kötüdür.)
13. Boşboğaz olmamalı, hiç kimsenin gizM ayıplarını ortaya dökmemelidir. (Başkalarını araştıran ve onların ayıplarını ortaya döken kimse
leri de Allah ayıplarını ortaya çıkarmak suretiyle rezil ve rüsvay eder.)
14. Komşularını, her kim olursa olsun, incitmemeli ve onlarla dai
ma hoş geçinmeli, kendi nefsi için sevdiklerini komşuları için de sevme
lidir. (Müslümanlık özellikle komşu hakkına çok önem vermiştir.)
15. Hısım ve akrabalarını arayıp sormalı, yetim ve dulları koruma
lı, onlara karşı şefkatli olmalıdır.
16. Büyüklere karşı saygılı, küçüklere karşı şefkatli olmalıdır.
17. Allah'ın yarattığı bütün canlılara karşı merhametli olmalıdır .
18. Herkese iyilik etmeye çalışmalı, dargınları banştırmahdır.
19. Kimseye hased etmemeli, kimse ile dargın durmamalıdır.
20. Cömert olmalıdır. (Cömertlik güzel, cimrilik ise kötü huydur.)
21. Elindekini avucundakini gelişi güzel saçıp savurmamalıdır.
22. Öfkesini yenebilmeli, suçluları affedebilmelidir.
23. Başkalarının ayıbını örtmelidir.
24. Herkesi iyi bilmeli ve hiç kimseye karşı içinde kötülük beslememelidir.
25. Allah korkusunu, Allah ve Peygamber sevgisini gönlünden hiç
bir zaman çıkarmamalı, herkese elinden geldiği kadar yardım etmeli,
öğüt vermeli, herkesi iyiliğe ve hayıra kılavuzlamahdır.
26. Her hangi bir işte adaletten ayrılmamalıdır.
27. Hakka, ve üslendiği göreve karşı saygı ve sevgi göstermelidir.
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45.

DERS

AÎLE ÎÇÎNDEKÎ GÖREVLER
1. AİLE VE AİLE İÇİNDEKİ GÖREVLER NE DEMEKTİR?
Aile, insanın içinde doğup büyüdüğü küçük bir topluluğun adıdır.
Bu topluluk, karı koca, ana baba, hısım ve akrabadan meydana gelir.
Medenî toplulukların ilk şekli ailedir. İnsan, vatanına ve milletine karşı
borçlu bulunduğu saygı ve sevgi duygularını önce bu küçük topluluk için
de alır. Bu bakımdan aile, her çeşit sevginin ve her türlü faziletin kayna
ğıdır. İnsan, büyüklere saygılı, küçüklere merhametli ve bütün insanlara
karşı faydalı ve hayırlı olmayı aile içinde öğrenir. Aynı şekilde hem Allah'ı
na, hem de O'nun yarattıklarına karşı üslenmesi gereken görevleri yine
bu küçük topluluk içinde alır. Bu bakımdan, bir aileyi meydana getiren
ferdlerin birbirlerine karşı bazı görevleri vardır. Dinimiz de bu görev
lere ve bu görevlerin yerine getirilmesine büyük önem vermiş ve Kur'an-ı
Kerîm'in bir çok yerinde, konu ile ilgili olarak bir çok âyet yer almıştır.
Bunlardan bir kaç tanesi şöyledir:
«Rabbm, yalnız kendisine tapmanızı ve anaya babaya iyilik etme
nizi emretti. İkisinden birisi, yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık ça
ğma ulaşırsa, sakın onlara «öf!» deme, onları azarlama; onlara güzel söz
söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir ve «Ey Rabbım, bunlar
beni nasıl yetiştirdilerse, sende onlara öyle acı» de. Rabbımz içinizdekini
daha iyi bilir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şüphesiz ki O, tövbe edenleri
bağışlayandır. Seninle akrabalığı olana, yoksula ve yolcuya hakkını ver
(malını) israf ile saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar, şeytanın kardeş
leri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbma (karşı) çok nankördür» (İsra sûresi,
23-27.)
Görüldüğü gibi bu ayetlerde, anaya babaya, hısım ve akrabaya karşı
nasıl davranılması gerektiğini belirten bazı emirler vardır. Bu emirler,
aynı zamanda, aile içindeki ferdlerin görevlerini gösterir. Şimdi, bu gö
revlerin neler olduğunu daha açık bir şekilde anlatmaya çalışalım.
2. EVLÂTLARIN ANA VE BABAYA KARŞI GÖREVLERİ
Ailenin ilk temeli ana ve babadır. Biraz önce zikrettiğimiz âyetler
dikkatle okunacak olursa, evlâtların ana ve babalarına karşı çok önemli
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görevleri olduğu anlaşılır. Bu âyetler, önce, bize şunu bildiriyor: Her in
san evvelâ Allah Ta'âlâ'yı tanımalı ve yalnız O'na ibadet etmelidir; çünkü
O'ndan başka ilâh ve O'ndan başka mabûd yoktur. Bundan sonra âyet,
insanın ana ve babasına karşı olan görevlerini gösteriyor ve bu görev
lere riayet etmesini kendisinden kesinlikle istiyor. Bundan anlaşılıyor ki
dinimizde ana ve baba hakkına saygılı olmak çok önemlidir.
Herkes bilir ki, her birimizin bu dünyaya gelişinde ilk sebep ana
ve babadır; ana ve baba olmadan bir insanın kendiliğinden dünyaya gel
mesi mümkün değildir. Dünyaya gelişimizden sonra, beslenip büyütülmemiz ve bu hale gelmemiz yine ana ve babamız sayesinde olmuştur. Bizi
büyük zahmetlerle dokuz ay karnında taşıyan, büyük acılarla doğuran,
sabahlara kadar beşiğimizin üstünde durarak bize meme veren ve bu
yüzden uyku ve rahat yüzü görmeyen anamızdır. Bizim için kışın soğuk
larında, yazın sıcaklarında durmadan çalışan ve bize bir lokma fazla bir
şeyler getirebilmek için didinen kimse ise babamızdır. tşte bu ana ve
babalar, bizim için çalışıp didinirken, günde bir kaç defa temizliğimizi
yapar, söküğümüzü diker, yatağımızı hazırlarken, bir defa da olsa bize
karşı burun kıvırıp yüz ekşitmemişler, aksine her davranışlarıyle bizi se
vip okşamışlardır. Hafif bir soğuk algınlığımız bile, onların üzerimize
titremelerine sebep olmuştur.
Kendileri açken bize yedirmişler, kendileri muhtaç iken bizi giydir
mislerdir. Bütün bunları yaparken bizden her hangi bir karşılık bekle
memişler, sırf evlâtları olduğumuz için yapmışlardır, tşte bundan dolayjdır ki, ana ve babamızın bizim üzerimizdeki hakları çok büyüktür ve bu
hakkı ödemek de o derece güçtür. Bununla beraber, güçlük ne derece bü
yük olursa olsun, onların hizmetlerini ve iyiliklerini bilip ona göre hiz
metlerinde bulunmak boynumuzun borcudur. Bu borcu ödememek ise,
en büyük günahtır. Borcun nasıl ödeneceği Kur'ân-ı Kerîm'de gösterilmiş,
Peygamberimiz tarafından da açıklanmıştır. Ödeme yolunun başlangıcı,
her şeyden önce anaya babaya itaattir. Bunu, derece derece, güzel söz ve
iyi davranışlarımızla onlara daima iyilik yapmak takip eder. Onların
kalplerini kıracak her hangi bir sözü söylemekten, yahut her hangi bir
davranışta bulunmaktan şiddetle kaçınmak gerekir. Onlara karşı bıkkın
lık göstermek, yüzlerine biraz öfkeli bakmak ve hele bazı söz veya davra
nışlarından dolayı «öf» demek, yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde de gö
rüldüğü gibi. Allah Ta'âlâ'nın kesinlikle yasakladığı davranışlardandır. Bu
âyetlerde Allah'a ibadetten sonra, hemen anaya babaya itaatin zikredil
mesinde büyük bir hikmet vardır. Yalnız Allah'a ibadet etmek ne derece
önemli ise, anaya babaya itaat etmek de aynı derecede önemlidir. Allah'a
ibadeti terketmekte ne büyük günah varsa, anaya babaya itaat etmemek
te de aym derecede büyük günah vardır.
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Ana ve baba çocuklarına muhtaç oldukları zaman, çocukları, başta
kendileri olmak üzere herkesten önce onların hizmetine koşmalıdırlar.
Onları kendilerinden hoşnud etmek için her iyiliği yapmalı, onlara karşı
şefkatli çok saygılı, alçak gönüllü, edepli ve terbiyeli olmalıdırlar. Yap
tıkları iyilikleri onların başlarına kakmamalı, onlar ağır da söyleseler,
sözlerini güzel güzel dinlemeli, cevap vermek gerektiği zaman, yumuşak
ve güzel sözlerle cevap vermelidirler.
Ana baba ayrı bir evde oturuyorlarsa, çocukları onları sık sık ziya
ret etmeli, bir başka şehirde iseler, mektup ve hediyelerle onların hal ve
hatırlarını sormayı ihmal etmemelidirler, işte böyle davranıldığı zaman
ana ve babanın hakları bir dereceye kadar ödenebilir.
Anasına babasına surat edenler, söz ve davranışlarıyle onların kalp
lerini kıranlar, dünya ve âhırette rahat yüzü göremezler. Böyleleri, ana
ve babalarına ettiklerini kendi çocuklarından herhalde görürler. Bunlar
dan Allah ve Peygamberi de razı olmaz. Onun için her insan, sağlıkların
da ana ve babasının dualarını almaya bakmalıdır. Şunu da unutmama
lıdır ki, ana hakkı baba hakkından daha çoktur ve daha önce gelir. Nite
kim Peygamberimiz «insanlar arasında iyiliğe en çok lâyık olan kimseyi
soran birisine üç defa «anan, anan, anan» diye cevab vermiş, «anadan
sonra kim?» denilince de «baban, sonra da derecelerine göre diğer akra
ban» buyurmuştur. Bu bakımdan ana ve baba hakkı arasında bir ayırım
yapmak gerekirse, önce ana hakkı gelir. Fakat çocuklara düşen her ikisi
nin de haklarını ödemeğe çalışmaktır.
3. ANA VE BABALARIN ÇOCUKLARINA KARŞI GÖREVLERİ
Çocukların da ana ve babaları üzerinde bazı hakları bulunduğunu
bilmek gerekir. Her ana baba için çocuk dünyaya getirmek o kadar önem
li değildir; fakat asıl önemli olan iş, dünyaya getirdikleri çocuklara bak
mak, onların sağlıklarını gözetmek, ruh ve beden terbiyelerine dikkat et
mek, yurduna ve milletine faydalı birer insan olarak yetişmelerini sağ
lamak, dinini ve dinî görevlerini öğretmek, terbiye ve ahlâkını yükselt
mek, büyütüp yetiştirdikten sonra onları denkleriyle evlendirmektir. Bü
tün bunlar ana ve babaya düşen görevlerdir ve bu görevleri yerine getir
mek, onların boyunlarına borçtur.
Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, insan, ilk terbiyeyi aile ocağın
da ana kucağında alır. Onun için çocuklarını iyi terbiye edememiş, din
ve dünyaları için muhtaç oldukları bilgileri verememiş olan ana ve ba
balar, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemiş sayılırlar. Böyleleri,
bu ihmallerinden dolayı Allah'a karşı sorumludurlar ve âhırette bu yüz
den sorguya çekilirler, hesap verirler.
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4. KARDEŞLERİN BÎRBÎRÎNE KARŞI GÖREVLERİ
Kardeşlenin de birbirine karşı bir takım görevleri vardır; çünkü
kardeş vücudun bir parçası demektir. Onun için her insan kendisini nasıl
severse, kendisinden bir parça olan kardeşini de aynı şekilde sevmek zo
rundadır. Bu sevgi, tabii olarak, kardeşlere birbirine karşı bir takım gö
revler yükler. Meselâ, büyük kardeşe karşı saygılı olmak, kalbini kırma
mak, ona karşı gelmemek küçüğün görevlerindendir. Buna karşılık bü
yük kardeşin de küçüğünü sevmesi, koruması ve ona karşı şefkatli ol
ması gerekir. Kardeşler arasındaki bu sevgi ve saygı, aile bağlarının kuv
vetlenmesine yardım eder; servet, miras ve buna benzer maddî menfaat
ler yüzünden aralarında dargınlık, küskünlük ve kavga gibi kötü durum
ların çıkmasına engel olur. Birbirine sevgi ve saygısı olmayan kardeşle
rin, çok defa maddî menfaatlar yüzünden birbirine düştükleri, birbirine
düşman kesildikleri ve böylece aralarındaki bağların çözülüp ailenin pe
rişan olduğu sık sık görülen olaylardandır.
Kardeşlere olduğu kadar kardeş çocuklarına, amcalara, da, yılara, ha
lalara, teyzelere, süt analara, süt kardeşlere ve bunların çocuklarına, kı
sacası, bütün akrabaya hürmet etmek, iyilik etmek, şefkat ve saygı gös
termek, ziyaretlerine gitmek, mektupla hatırlarını sormak, her insan için
ihmal edilmemesi gereken en önemli görevlerdendir. Yukarıda da belirt
tiğimiz gibi, ancak böylelikledir ki, aile bağları kuvvetlenir: hiç bir hâ
dise karşısında çözülmez veya kopmaz. Aile bağları kuvvetli olan millet
ler de aynı derecede sağlam ve sarsılmaz olur.

5. BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE KARŞI GÖREVLER
Kim olursa olsun, kendisinden büyük olanlara karşı saygılı, küçük
lere karşı da şefkatli ve merhametli olmak, İslâm dininin yapılmasını em
rettiği görevlerdendir. Peygamberimizin şu mübarek sözleri bu gerçeği
açık bir şekilde ifade etmektedir: «Kendinden büyük olanlara itaat et
ve saygı göster ki, itaat ve saygı göresin. Büyüklerine karşı saygılı, kü
çüklerine de şefkatli olmayanlar bizden değildir.»

6. ÖĞRETMEN VE HOCALARA KARŞI GÖREVLER
İnsana bilmediklerini öğreten ve böylelikle onun ahlâk, ruh ve fi
kir yönünden yükselmesini sağlamış olanlar, onun öğretmenleri ve ho
calarıdır. İnsan, hayattaki başarısını çok defa onlara borçludur. Bu se
bepten, her insanın, kendisine bir kelime de öğretmiş olsa, böyle insan
lara karşı saygılı olması, boynuna borçtur.
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7. HİZMETÇİLERE KARŞI GÖREVLER:
Aileden olmasa bile o aileye hizmet eden kimselere karşı, her aiİe
ferdinin bir takım görevleri vardır. Fazilet ve insanlık dini olan müslümanlık, onları kat'ıyyen hakir bir duruma düşürmemiş, onları da aiîe
ferdlerinden saymıştır. Bu sebeple, her ailenin, yanlarında hizmet eden
kimselere, kendi yediklerinden yedirmesi, giydiklerinden giydirmesi, on
ların kalplerini kırmaması, islâm ahlâkının emrettiği bir görevdir. Aile
lerin bu göreve de dikkat etmeleri ve onu yapmaları boyunlarına borçtur.
OKUMA PARÇASI;

I

PEYGAMBERİMİZİN AİLE İÇİNDEKİ GÖREVLERLE
İLGİLİ BAZI HADÎSLERİ
1. Cennet anaların ayakları

altındadır.

2. Allah'a şirk koşmak, anaya babaya karşı gelmek, haksız
yere insan öldürmek, yalan yere yemin etmek, bir de Allah'ın adını \
anarak mahkemede yemin ederek, bununla, bir sineğin kanadı ka
dar da olsa, başkasının hakkını üzerine geçirmek en büyük günah
lardandır. Bunlar, insanın kalbinde, kıyamete kadar silinmez bir le- ı
ke bırakır.
3. Ananıza babanıza iyilik yapınız ki çocuklarınızdan iyilik gö II
i resiniz. İffetli olunuz ki, kadınlarınız da iffetli olsun.
4. Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için, ana ile baba
I nın rızasını ve sevgisini kazanmak gerekir.
5. Üç dua, hiç şüphesiz, Allah yanında kabul olunur :
a) Babanın evlâdına duası;
b) Misafirin duası;
c) Zulüm gören kimsenin duası.
6. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun, o kimseye ki
anası yahut babası, yakutta her ikisi o kimsenin yanında kpcar da |
(onlara iyi hizmet edemediği için) o kimse cennete giremez.
7. Babaya itaat, Allah'a itaattir; babaya karşı gelmek de j
I Allah'a karşı gelmektir.
8. Beni Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki,
anasına babasına karşı gelen kimse cennetin kokusunu koklayamaz9. Babanın dostlarıyle münasebeti devam ettirmek,
babaya
iyilik etmektir.
|
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10. Her kim babasını öldükten sonra ziyaret etmek isterse, ba
basının dostlarıyle buluşsun ve onlara iyilik etsin.
11. Anasının babasının kalbini kazanmış olanlara müjdeler ol
sun : Allah onların ömürlerini
bereketlendirecektir.
12. Çocuklarınız, Allah'ın size en güzel bir hediyesidir:
haram lokma ile beslemeyiniz*
13. Evlâd kokusu cennet kokusudur.

Onları

14. Çocuklarınıza suda yüzmeyi, ok atmayı, ata binmeyi öğre
tiniz.
15. Çocuklarınızı ahmak kadından emzirmeyiniz; çünkü onun
ahmaklığı süt ile çocuğa da geçer.
16. Allah'tan korkun ve çocuklarınız hakkında adaletten ayrıl
mayın.
17. Bir kinişe üç kız çocuğunu güzelce terbiye edip onları evlendirirse, o kimse cenneti kazanmış olut.
18. Babanın çocuklarına bırakacağı en büyük miras, onları gü
zel terbiye etmesidir.
19. Çocuklarınızın ahlâkının güzel olmasına çalışınız ki Al
lah'ın mağrifetine ensesiniz.
20. Çocuğun baba üzerindeki haklarından biri de, okuyup yaz
mayı, suda yüzmeyi, atıcılığı belletmesi, helâl ve temiz olan bir rızık
ile büyütmesidir.

46.

DERS

KARI, KOCA ARASINDAKİ GÖREVLER
Karı koca, «nikâh» ile birbirine bağlanmış olan kadınla erkek de
mektir. İkisi arasındaki bu bağ, önemsiz bir bağ olmayıp çok kutsî bir
bağdır. Ailenin ve milletin temeli de, böyle kutsal bir bağla birbirine bağ
lanmış olan karı kocadır.
Karı ile kocanın da birbirlerine karşı dinî ve ahlâkî bir takım gö
revleri vardır. Aile yuvasının bozulmaması ve tam bir ahenk içinde de
vam etmesi için, her iki taraf da üzerlerine düşen görevleri kusursuz bir
şekilde yapmak zorundadır. Nikâh ile bağlandığı kocasını evin ve yuva
nın reisi tanıyarak ona itaat etmesi, onun izninden çıkmaması, malım
mülkünü koruması, iffet ve namusu üzerine titremesi, kadının boynuna
borçtur. Kocası ister yanında bulunsun, ister bulunmasın, kadın bu gö
revleri yapacak, kocasının kazandığını saçıp savurmayacak, istemedığ ;
ve razı olmadığı şeyleri yapmayacaktır. Hattâ kocası izin vermedikçe na
file oruç bile tutmayacaktır. Evine, yuvasına sahip olmayan ve kocasını
saymayan bir kadın, islâm dininin nazarında iyi bir kadın değildir. Kı
yamet günü, kadının önce namazından, sonra da kocasına itaat edip et
mediğinden sorulacaktır. Namazını kılan, orucunu tutan, nefsini haram
dan koruyan ve kocasına itaat eden kadının gideceği yer, her halde cen
net olacaktır. Bu, Peygamberimizin böyle olan kadınlara müjdesidir.
Erkeğe gelince, o da, nikâh ile kendisine bağlanmış olan kadının yi
yeceğini, giyeceğini, kısacası, geçindirmek zorunda olduğu evinin her ih
tiyacını karşılamakla görevlidir. Eşine, çocuklarına ve evine bakmak, er
keğin boynuna borçtur. Bunları yapmayıp da karısına yaptırmak zulüm
dür, haksızlıktır. Erkek evin reisi, kadın ise onun yardımcısıdır. Herke
sin kendi görevini yapması ve kendi borcunu ödemesi zorunludur. Ayrıca
erkeğin de, tam anlamıyle evine, eşine ve çocuklarına bağlı olması, aile
nin şeref ve haysİ3^etini kıracak davranışlarda bulunmaması gerekir. Şu
da unutulmamalıdır ki, kadınlar, yaratılışları itibariyle çok defa sinirli
ve alıngan olurlar; bu halleri onların bazan aşırı sözler sarfetmelerine se202

bep olabilir. Bu gibi durumlarda erkeğin ağır başlılığım koruması ve eşi
ni hoş karşılaması gerekir. Yuvanın devamım ve ağız tadının bozulma
masını sağlamak için bu şarttır. Aksi halde karı koca arasında geçimsiz
lik başlar, aile bağları çözülür ve bazan da aile ocağı söner. Oysa evliliğin
gayesi, bu kutsal bağın ölünceye kadar çözülmemesi ve her gün bir kat
daha kuvvetlenmesidir. Bu bağı gevşetecek söz ve davranışlardan daima
kaçınmak gerekir.
OKUMA PARÇASI:
PEYGAMBERİMİZİN AİLE İLE İLGİLİ
BAZI HADÎSLERİ
1. Sizin hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır. Ben de aileme
karşı sizin hayırlınızım. Kadınlarına karşı yumuşak ve nazik davra
nanlar, iyi ve kerîm olan erkeklerdir. Kadınlarına karşı kötü davra
nanlar ve onlara ihanet edenler ise, kendini bilmez kötü huylulardır.
2. Başkalarının kadınlarına kötü gözle ve kötü niyetle bak
mayınız ki kendi kadınlarınız da iffetlerini koruyabilsinler. Babala
rınıza iyilik ediniz ki, siz de evlâdınızdan iyilik göresiniz.
3. Kadınlar erkeklerin yarısı, yani onların tamamlayıcılarıdır.
4. Kadınların eksiklerini ve hatalarını araştırmayınız.
5. Namuslu bir kadına zina, yahut zinaya benzer bir şey isnad
etmek, yüz senelik ibadeti yokeder.
6. Evlenen, imanının yarısını kemale erdirmiş ve
korumuş
olur. Diğer yarısını da helâl rızık aramakla korusun.
7. Evlenin, boşanmayın; çünkü boşanmadan arşı âlâ titrer.
8. Evlenin ve çoğalın; çünkü kıyamet günü ben sizin çoklu
ğunuzla diğer ümmetlere
övünürüm.
9. Müminlerin iman yönünden en üstünleri, ahlâk yönünden
güzel ve ailesine karşı yumuşak ve nazik olanlardır.
10. Evlenmeye kudreti olup da evlenmeyenler bizden değildir
11. Evlilik bereket, çocuk da rahmettir.
12. Evli olanın iki rek'at namazı, bekâr olanın yetmiş rek!at
namazından hayırlıdır.
13. Soysuz ve fakat güzel bir kadın, çöplükte biten ve görü
nüşü güzel olan bir yeşilliğe benzer; görünüşü güzel de olsa mayası
kötüdür. Söyleşinden sakınınız*
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DEVLETE KARŞI GÖREVLERİMİZ
Devlet, çeşitli kuruluşlarıyle, bir arada yaşayan insanların canlarını,
mallarını, ırzlarını, namuslarını, haklarını ve ülkelerini korumak ve ra
hatlarını sağlamakla görevli bağımsız bir güçtür.
Dışarıdaki düşmanlara karşı ülkemizi korumak, ülke içinde haksız
lığa meydan vermemek, hırsızlık, soygunculuk ve adam öldürmek gibi
kötülükleri önlemek, yurdu mamur etmek, bilgisizliği kaldırmak, haklıyı
haksızı ayırmak, hep devletin görevlerindendir. Bütün bu işler, yine dev
let tarafından görevlendirilen memurlar tarafından yürütülür. Meselâ,
devlet, haklıyı haksızı ayırdetmek ve haksızlığı önlemek için mahkemeler
kurmuştur. Hırsızlığın, soygunculuğun ve diğer kötülüklerin önünü al
mak için jandarmalar, polisler yetiştirmiştir. Ülkeyi düşmanlara karşı
korumak için ordu beslemek, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşıla
mak için fabrikalar açmak, yollar, hastahaneler yaptırmak da devletin
görevleri arasındadır.
Devlet bir takım görevler yaparken, bazı görevleri de bizlere yük
lemiştir. Bu görevleri yapmak da bizim boynumuza borçtur. Meselâ, dev
lete karşı yapmamız gereken bu görevlerin başında, onun kanunlarına
saygılı olmak ve hiç bir bahane ile bu kanunlara karşı gelmemek bulu
nur. İkinci önemli görevimiz, devlete vergi vermektir. Bu vergi iki çeşit
tir. Birincisi mal vergisi, ikincisi de can vergisidir. Devlet, yukarıda say
dığımız bazı işleri yapabilmek için elbette paraya ihtiyacı vardır. Bu pa
ranın bir kısmını belirli miktarlarda bizlerden alır ki, buna mal vergisi
deriz. Bir de yurdumuzu, ona göz diken düşmanlara karşı korumak ve
gerektiği zamanlarda düşmanla çarpışmak ve göğsümüzü düşmana siper
ederek onu yurdumuza sokmamak gerekir. İşte bu gibi durumlarda dev
let bize bir çeşit vergi ödeme görevi daha yüklemiştir ki, buna can vergisi
veya askerlik denir. Eğer devlete bu vergiler ödenmezse, yurudumuz ma
mur olamaz. Ne yollar, köprüler, hastahaneler yapılabilir; ne de okullar
açılabilir. Yurdun içinde hırsızlık, uğursuzluk ve her çeşit ahlâksızlık yay
gınlaşırken, dış düşmanlar da yurdumuzu bölüp parçalamak ve yutmak
için harekete geçerler. Bütün bunları önlemek, ancak bizim devlete karşı
olan görevlerimizi iyi bir şekilde yapmamız, devletin de bizim yaptıkları
mızı aynı şekilde değerlendirmesi sayesinde mümkün olabilir.
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Herkes bilir ki, insanlar dünyada tek basma yaşayamazlar. Herkes
birbirinin yardımına muhtaçtır. Bir lokma ekmeğin nasıl meydana geldiği
düşünülecek olursa bunu anlamak kolaylaşır. Önce tarladan buğdayı kal
dıracak bir çiftçinin bulunması gerekir. Tarladan kalkan buğdayı un ha
line getirecek bir değirmenci, unu yoğurup pişirecek bir fırıncı, fırına
odun gerek. Bütün bunları bir kişinin yapması mümkün değildir. Ayrı
ayrı işleri yapacak bir çok insanın bir araya gelmesi ve muhtaç olduğu
muz bir lokma ekmeği yapmaları gerekir. Fakat insanın muhtaç olduğu
şey sadece bir lokma ekmekten ibaret değildir. Sırtına giyeceği elbise, ya
tıp kalkacağı, kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunacağı bir ev ve bunun
gibi daha bir çok ihtiyaç maddesi, insanların ancak el birliği ile meydana
getirebilecekleri şeylerdir. îşte bu sebepledir ki insanlar bir arada yaşa
mağa mecburdurlar. Ne var ki, bir arada yaşayan insanlar arasında, bazan geçimsizliklerin, kavga ve gürültülerin çıktığı da görülmektedir. Bazan bir kimse kendi hakkına razı olmaz, bir başkasının hakkına göz di
ker, yahut onu elde etmeğe çalışır. Bu ise, bir takım haksızlıkların ortaya
çıkmasına yol açar. İşte devlet, kanunları ve çeşitli kuruluşlariyle bu çe
şit haksızlıkları önler, haklıya hakkını vererek haksızı cezalandırır.
Devlet bu işleri yaparken pek çok memur kullanır. Polis, jandarma,
mahkemelerde hakim, savcı, hepsi de devlet tarafından görevlendirilmiş
birer memurdur. Fakat devletin görevi, sadece insanlar arasındaki hak
sızlığı önlemek de değildir. Cahillikle savaşmak için okullar açmak ve
bu okullara öğretmenler tayin etmek, hastalıklarla savaşmak için hastahaneler açmak ve buralara doktorlar ve hasta bakıcılar göndermek, şe
hirler, köyler ve kasabalar arasında gidiş gelişi kolaylaştırmak için yol
lar, köprüler, demiryolları yaptırmak ve buraları yapacak işçileri, usta
ları ve mühendisleri görevlendirmek, yurd savunması için bir taraftan
hazır ordular beslerken, diğer taraftan bu orduların ihtiyacı olan uçak,
tank, tüfek gibi çeşitli silâh ve cephaneleri sağlamak, kısacası bir arada
yaşayan insanları rahat yaşatmak için ne lazımsa onu yapmak devlete
düşen görevlerdendir. Şu varki bunların hepsi de çok masraflıdır ve bü
yük rakamlarla ifade edilen para ile gerçekleştirilir. İşte bu paranın bir
kısmını bizim devlete vergi olarak vermemiz boynumuza borçtur. Şunu
da unutmamak gerekir ki, verdiğimiz bu paralar boşa gitmemekte, yine
bize ve bizim rahatımız için sarfedilmektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, devlete vergi vermek, kanunlarına itaat
etmek, memurlarına karşı gelmemek, bizi askere çağırdığı zaman koşa
koşa askere gitmek, öl dediği yerde ölmek, bizim devlete karşı olan görev
lerimizdendir. Bunların hepsi boynumuza borçtur. Allah Ta'âlâ da Kur'ân-ı Kerîm'de böyle emretmiş ve buyurmuştur k i :
j
«Ey mü'minler! Allah'a itaat ediniz, Peygambere itaat ediniz, sizden
olan ulülemr (devlet idarecileri)'e de...» (Nisa sûresi, 58).
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VATAN SAVUNMASI ALLAH EMRÎDÎR
Hepimiz biliriz ki, insan oğlunun yaratılışında hırs denilen kötü bir
huy vardır. Bu hırs dolayısıyledir ki bazı insanlar kendi haklarına razı ol
mazlar, başkalarının hakkına da göz dikerler. Karşılarmdakini zayıf bul
dukları zaman da onların haklarını hemen ele geçirmek isterler. Bu hırs,
bazı milletleri, komşu milletlerin ülkelerine saldırmaya ve bu ülkeleri de
işgal etmeye sevkeder. Böylece, zayıf olan milletler, saldırgan milletlerin
esiri olurlar ve yalnız onların çıkarları için çalışmaya başlarlar. İşte in
sanların yaratılışında böyle haksızlıklar vardır. Bu yaratılışta olanlar, ya
şama hakkının yalnız kuvvetlilere ait olduğu, zayıfların ise yaşama hak
ları bulunmadığı inancı içindedirler, insanlar ve onların meydana getir
dikleri milletler, bu yaratılışta olunca, bize düşen iş, daima kuvvetli ol
mak ve düşman kuvvetlerini her an için defedebilecek bir durumda bu
lunmaktır. Ancak böyle olduğumuz zamandır ki, kendi haklarına razı ol
mayan haris insanların hırslarını durdurabilir, gerektiğinde de onlara
hadlerini bildirebiliriz.
Vatan savunması ve ülkenin korunması için gereken şeyleri hazırla
makta gevşek davrananlar, ülkelerini coşkun bir sel gibi basmak isteyen
hırslı düşman saldırısının önüne geçemezler; böylece, hem ülkelerini,
hem de kendilerini en büyük felâkete sürüklemiş olurlar. îşte bunun için
dir ki, ülkeyi düşman saldırısına karşı koruyabilmek ve bu saldırıya mey
dan vermemek, aynı zamanda ülkenin yükselmesine, her yönden ileri git
mesine engel olan şeyleri kırıp atmak, ülke içinde hür ve bağımsız bir
şekilde yaşabilmek için daima kuvvetli bulunmak gerekir. Yakın ve uzak
komşularımız nasıl çalışıyor ve süratle yükseliyorlarsa, bizim de aynı şe
kilde çalışmamız ve yükselmemiz lâzımdır. Allah Ta'âlâ da Kur'ân-ı Kerîm'de bize bunu emretmiş ve şöyle buyurmuştur:
«Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve (savaş için)
atlar (savaş araçları, jipler, kamyonlar, tanklar, uçaklar, toplar, füzeler
ve her türlü savaş malzemesi) hazırlayınız ki, bunlarla Allah'ın düşman
larını, sizin kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz
diğer düşmanları korkutasmız. Siz Allah yolunda ne verirseniz, karşılı
ğını tam olarak görür, hiç haksızlığa da uğratılmazsınız» (Enfal sûresi
60.)
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Allah'ın bu emri ne kadar önemlidir Bir taraftan «kuvvet» hazırla
mamızı ve ülkemizi, ancak bu kuvveti hazırlamakla düşman saldırısına
karşı koruyabileceğimizi ve onları ancak böyle yıldırabileceğimizi bildi
riyor ; diğer taraftan hazırlanacak bu kuvvetin ne olduğunu açıklamıyor;
yani kılıç mı, ok, yay, süngü, mızrak mı yoksa top, tüfek mi olduğunu
söylemiyor; yalnız ülkenizde gözü olan ve bir fırsat bulduğu zaman
size hemen saldırmak isteyen düşmanlarınızı korkutmak ve onları bu iş
ten caydırmak için, az değil, fakat gücünüzün yettiği kadar çok çalışarak
nasıl olması gerekiyorsa o şekilde bir kuvvet hazırlayın ki, düşmanları
nızm cesareti kırılsın ve size saldırmayı akıllarından çıkarsınlar, diyor.
Allah Ta'âlâ'nm bu emrinin ne kadar kesin olduğu ve hazırlanacak kuvve
tin açıklanmamasında ne büyük bir hikmetin bulunduğu meydandadır.
Bu kuvvet zamana uygun bir kuvvet olacaktır. Düşman ne çeşit bir kuvve
te sahip ise, biz de ona sahip olacağız. Düşmanın son sistem savaş silâhları
ne ise, bizim silâhlarımız da öyle olacak. Allah Ta'âlâ'nm emrinden, bu
açık bir sakilde anlaşılmaktadır.
Hiç şüphesiz, bir ülke ancak kuvvetle savunulur ve kuvvetle ko
runur. Kuvvet olmaksızın o ülkeyi düşman saldırısına karşı savun
mak ve korumak mümkün değildir. Kuvvet ise, zamana göre değişir.
Düşünceler değiştikçe, ilim ve fen ilerledikçe, kuvvet anlayışında da
değişmeler olur. Ok yay, kılıç kalkan, bir zamanın kuvveti iken, bugün
artık bunlar ortadan kalkmış, onların yerini füzeler, atom bombalan
ve bunları taşıyan ağır uçaklar almıştır. İşte bu sebepledir ki Allah
Ta'âlâ şunu veya bunu hazırlayın dememiş, fakat zamanın gerektir
diği silâhlara delâlet etmek üzere sadece «kuvvet» hazırlayın buyur
muştur. Allah Ta'âlânm buyurduğu «kuvvet» kelimesinin anlamı Pey
gamberimize sorulduğu zaman, o da «iyi biliniz ki, kuvvet atmaktır,
kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır» demiştir. Böylece Peygamberimiz
de «kuvvet» in ok mu,yay mı, top veya tüfek mi olduğunu açıklamamış,
fakat zamanın en üstün silâhı ne ise ona işaret etmiştir. /
O halde biz, bir müslüman olarak, Allah'ın yukarıdaki emrine uy
mak zorundayız; bu emre uymak üzerimize farzdır. Hür ve bağımsız bir
millet olarak şerefimizle yaşamak için kuvvetli olmalıyız. Uzak veya ya
kın komşu devletler, nasıl çalışıyor ve en modern silâhlarla silâhlanıyor
larsa, bizim de aynı şekilde çalışıp aynı silâhlara sahip olmamız gerekir.
Halk arasında dolaşan bazı atasözlerimiz vardır: «Adamın dostu bir ise,
düşmanı bindir», «su uyur düşman uyumaz», «düşman bir de olsa düş
mandır», «düşman karınca da olsa küçük görme.» Bu sözler bize her in
sanın veya her milletin bir veya bir çok düşmanı olabileceğini, bu düş
manlara karşı daima hazırlıklı olmak gerektiğini göstermektedir. Onun
için gaflete dalıp düşmanı umursamamazlık, bazan bir milletin felâke207

tine sebep olabilir. Böyle bir felâkete düşmemek için her an düşmana
karşı koyabilecek şekilde en üstün kuvvetle hazır olmak gerekir. Bugün
savaşlar, hem karada, hem denizde, hem de havada yapılmakta ve bütün
devletler kendilerini bu üç yerde de savaşabilecek şekilde hazırlamak
tadırlar. Öyle ise biz de onlardan geri kalmayacak ve hattâ onları geride
bırakacak şekilde hazırlanmalıyız. Bunun Allah emri olduğunu da unut
mamalıyız. Biz, Türk milleti olarak, çalıştığımız takdirde akıllara dur
gunluk verecek şeyler yapabiliriz. Bundan hiç şüphemiz olmamalıdır.
Yeter ki çalışalım. Fakat bugün biz, sırf tembelliğimiz yüzünden geri
kalmışız. Bir çok ağır silâhımızı yabancılardan almak zorundayız. Bir
gün bu yabancıların bizim düşmanımız oluvereceklerini düşünürsek, her
hangi bir savaş halinde silâhsız kalmamız işten bile değildir. O halde çok
çalışmamız ve başkalarına muhtaç olmadan kendi silâhımızı kendimiz
yapmamız gerekir. Dinimiz, kitabımız da bunu emretmekte ve bizden
«kuvvet» hazırlamamızı istemektedir. Silâhlarımızı kendimiz yapmadık
ça, hem yarınımızdan emin olamayız, hem de dinimizin emrini yerine
getirmediğimiz için günahkâr oluruz.
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ASKERLİK MUKADDES BİR GÖREVDİR
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Asker, düşmanlara karşı yurdumuzu, canımızı, ırz ve namusumu
zu koruyan ve bu uğurda canını fedaya hazır olan silâhlı bir kuvvettir.
Vatan ve millet uğrunda, her ferdin sarfedeceği gayret ve fedakârlık ne
kadar büyük olursa olsun, bunun hiç birisi askerliğe denk olamaz, as
kerin gayret ve fedakârlığına ulaşamaz. Çünkü askerlik kan ve can vergisidir ve bu yönden çok mukaddes bir görevdir. Allah'ını, Peygambe
rini, vatanını ve milletini seven, ırz ve namusun kıymetini bilen her insan, seve seve askerlik yapar. Dinimizde askerliğin "mertebesi çok yük
sektir : Asker, ölürse şehîd, sağ kalırsa gazidir.
Peygamberimiz «askere çağırılmca hemen git» buyurmuştur. Bu
emre uymak ve askere çağırılmca koşa koşa ve sevine sevine gitmek
boynumuza borçtur. Askere çağırıldığı halde bu mukaddes görevden
kaçanlar, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmiş olurlar; bunlardan Al
lah razı olmaz, Peygamberimiz de hoşnud olmaz.
Tarihin her devrinde insan zekâsı, kendi cinsini daha mutlu bir
hayata kavuşturmak için var gücü ile çalıştığı halde, yine aynı insan ze
kâsı, hemcinslerini öldürüp yok etmek ve ülkelerini ele geçirmek için
akla durgunluk verecek silâhlar icad etmişlerdir. İnsan hayatı ile bir
likte başlayan hekimlik (tıp) tarihi, insan sağlığını korumak için çetin
ve uzun çalışmaların sonuçlarını ve bu sahada ulaşılan başarılan ser
gilerken, harp tarihi, insanların birbirlerini öldürmek için uyguladık
ları savaş plânlarını ve kullandıkları çeşit çeşit öldürücü silâhları kay
deder. Medeniyet ilerledikçe savaşların yeryüzünden kalkacağım sa
nanlar, bunda ne kadar aldanmış olduklarını anlamışlardır. Zaten dini
miz de, insanlar arasındaki bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini,
bu sebeple dini ve vatanı düşmanlara karşı koruyabilmek için daima
kuvvetli ve uyanık olmak gerektiğini bildirmiştir.
Bir milletin asayişi, hürriyeti, şeref ve namusu, her türlü hakları,
menfaatları, başkaları tarafından çiğnenmek istendikçe, bunları saldır209f: 14

ganlara karşı koruyacak olan kuvvet, yalnız askerdir. Böyle zamanlar
da yurdumuzu çiğnenmekten ve haklarımıza tecavüz edilmekten koru
yabilmek için, devletin, kara, deniz ve hava ordularına ve bu orduların
kullanabileceği en modern silâh gücüne ihtiyacı vardır. Milletin her
ferdi, bu ihtiyacı karşılamak için el birliğiyle çalışmak zorundadır.
Peygamberimizin bir hadîsinde açıklandığına göre, İslâm'ın önemli
şartlarından biri de cihad, yani düşmana karşı savaşmak, bunun için de as
ker olmaktır. İslâm'ın bu şartı tam yerine getirilmedikçe, diğer şart
ları yerine getirmek mümkün olmaz. İşte bu sebepledir ki dinimizde
askerliğin mertebesi çok yüksektir. Vakti zamanı gelince askere gitmek
ve harp sanatını öğrenmek hepimizin boynuna borçtur. Zaten İslâm'da
her ferd bir askerdir. Erkek olsun kadın olsun, her ferdin bu görevi yap
ması dinî bir vecibedir. Bu sebeple askere gitmemek için bir takım ba
haneler uydurmak, hasta olmadığı halde kendisini hasta gösterip asker
likten kaçmağa çalışmak, alçaklık ve bayağılıktır. Böylelerine insan de
mek mümkün değildir. Hele silâh altına alındıktan sonra şuraya buraya
kaçanların, yahut kaçmak isteyenlerin cezaları çok daha büyüktür. Bun
lar yakalandıktan sonra, çekecekleri cezalar, askerî ceza kanunlarında
gösterilmiştir. Fakat bunların bir de âhırette çekecekleri ceza vardır. Al
lah Ta'âlâ, silâh altına çağırıldığı zaman kaçanların çok şiddetli bir azab
göreceklerini haber vermiştir. Halbuki sevine sevine askere gidenlerin
hem dünyada, hem âhırette görecekleri nimetlerin haddi hesabı voktur.
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Yurdunu Allah'a bırak, çık yola;
«Cenge!» deyip çık ki vatan kurtüla.
Böyle müyesser mi gaza her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git,
Bak ne diyor ceddi şehidin, işit:
«Durma git evlâdım, uğurlar ola.
Durma git evlâdım açıktır yolun.
Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun.
Uğrun açık olsun, uğurlar ola.'
Yerleri yırtan sel olup taşmalı!
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git evlâdım, uğurlar ola.
Düşmana çiğnetme bu toprakları,
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın... bayrakları!
Kahraman evlâdım, uğurlar ola.

I

I

Eş hele bir dağları örten karı,
Ot değil onlar, dedenin saçları!
Dinle: Şehid sesleridir rüzgârı!
Durma levend asker, uğurlar ola.
r

*

Ey vatanın şanlı gaza mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Huda yaveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.
Mehmed Akif

î
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ASKERLİKTE ÎTAAT
ı. İTAATIN ÖNEMI
Asker ocağına gelen bir askerin en büyük görevi, komutanına ve
rütbesi kendisinden yüksek olanlara itaat etmektir. Allah'ın ve Peygam
berinin emirleri böyledir. Nitekim Allah Ta'âlâ «Allah'a, Peygambere ve
âmirlerinize itaat ediniz», Peygamberimiz de «Âmirlerine itaat eden bana
itaat etmiş olur; âmirlerine itaat etmeyen ise, bana itaat etmemiş sayı
lır.» buyurmuşlardır. Bundan anlaşılıyor ki, kim kendisinden rütbece üs
tün olan ve emretmek durumunda bulunan bir kimseye itaat etmez, ona
karşı gelirse, Hazreti Peygambere itaat etmemiş ve ona karşı gelmiş sa
yılır. Bu sebeple, görevini iyi yapan, âmirlerine, yahut komutanlarına
itaat eden bir asker, hem dünyada, hem de âhırette büyük nimetlere ka
vuşur, itaatsiz bir askerin ise, dünya ve âhırette göreceği ceza da çok
ağırdır.
Askerin görevi, her şeyden önce âmirine itaat etmektir. Âmiri neyi
emretmişse onu yapmak zorundadır. Âmirin «dur» dediği yerde, asker du
racak, «git» dediği yerde de gidecektir. Askere emreden kumandanın izni
olmadıkça, asker hiç bir yere kımıldayamaz. Eğer bunun aksi düşünüle
cek olursa, yani asker kumandanın emirlerine kulak asmayacak olursa,
bu hal ordunun bozulmasına ve bir savaş halinde vatanın felâketine yoi
açar. Bundan dolayıdır ki itaat, askerin başta gelen görevidir.
Asker, verilen emirleri düşünmek durumunda değildir. Düşünmek,
kumandana aittir. Kumandan, düşünür, taşınır, ölçer biçer; sonra kara
rını vererek yapılması gerekeni askere emreder. Asker de hiç düşünme
den kumandanın emrini hemen yerine getirir. Vatanın, milletin, din ve
devletin selâmetini isteyen her insan, silâh altına çağırıldığı zaman, se
vinerek ve koşarak gitmeli, asker ocağına girdikten sonra da, kumanda
nın «öl» dediği yerde hiç düşünmeden ölecek şekilde itaatli olmalıdır.
2. ÎTAATLA ÎLGÎLÎ BAZI ÖRNEKLER
Hicretin sekizinci senesinde, bazı kabilelerin, Medine'ye ve müslümanlar üzerine ansızın bir baskın yapacakları haber alınmıştı. Bunun
üzerine Peygamberimiz, Amr Ibn Âs kumandasında bir müfreze çıkardı.
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Müfreze yalnız geceleri yürüyerek düşmana iyice yaklaştı. Fakat düşma
nın, tahminin üstünde çok ve kuvvetli olduğunu anlayan kumandan, Me
dine'ye bir asker göndererek yardım istedi. Bunun üzerine Peygamberi
miz, 200 kişilik bir kuvvet hazırlayarak bunu Ebû Ubeyde kumandasın
da yardıma gönderdi. Bunların arasında Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti
Ömer gibi ashabın büyükleri de vardı. Ebû Ubeyde kuvvetleriyle birlikte
Amr îbn Âs'm konakladığı yere geldi ve namaz vakti olunca da kendisi
namazda imam olmak istedi. Fakat Amr Ibn Âs onu bırakmadı ve «Sen
yardım için geldin, burada asıl kumandan benim; imam olmak da benim
hakkımdır.» dedi.
Ebû Ubeyde ashabın büyüklerinden ve büyük Bedir savaşında bu
lunup cennetlik olduğu müjdelenen ilk müslümanlardandı. Sonra, Haz
reti Peygamber Ebû Bekr ve Ömer gibi İslâm'ın direği sayılan iki büyük
sahabîyi de Ebû Ubeyde'nin kumandası altına vermişti. İşte Ebû Ubey
de böyle bir sahabî olmasına rağmen Amr Ibn Âs'm imamlığı ona bırak:
maması, biraz yakışıksız gibi görünürse de, iş aslında böyle değildir.
Çünkü burada asıl kumandan Amr îbn Âs'tır ve orada bulunan askerle
rin nizam ve intizamından o sorumludur. O zamanlar namazları da daima
kumandanlar kıldırdığı için, imam olma hakkı da Amr Ibn Âs'a aittir.
Eğer Amr Ibn Âs imamlığı bir başkasına bırakmış olsaydı, kumandanlık
yetkisini azaltmış olurdu. Halbuki bir kumandanın kendisine ait yetkiyi
azaltması doğru değildir. Bunu anlayan Ebû Ubeyde «Peki, sen bana uy
maz ve arkamda namaz kılmazsan ben sana uyarım.» »dedi ve Amr îbn
Âs'm arkasında namaz kıldı, işte bu hâdise, Ebû Ubeyde gibi büyük bir
sahabînin, kumandan durumunda olan bir başka sahabîye itaatinin eş
siz bir örneğini teşkil eder.
Bunun bir başka örneği daha vardır: Arabistan çöllerinde gündüz
ne kadar sıcak olursa, gece de aksine o kadar soğuk olur; araplar da azı
cık bir soğuktan titremeğe başlarlar. Böyle soğuk bir gecede, Ömer'in ya
nında bulunan askerler üşümüşler ve ısınmak için ateş yakmak istemiş
lerdi. Bunu haber alan kumandan Amr, ateş yakılmasını yasakladı ve
«Kim emrimi dinlemez ateş yakarsa, onu yaktığı ateşin içine atarım.» de
di. Askerler bu yasağın sebebini anlayamadıkları için, gidip Hazreti
Ömer'e şikâyet ettiler. Hazreti Ömer de birden parladı ve «Ne demek?...
Bu adam, bu kadar insanı soğuktan öldürmek mi istiyor?» diye söylen
di. Fakat yanı başında bulunan Hazreti Ebû Bekir «Yâ Ömer! Peygamber
onu bize kumandan tayin etti. Kumandanın işine karışılmaz. O ne derse
itaat etmek gerekir.» deyince sesini çıkarmadı.
Aslında kumandanm ateş yakılmasını yasak etmesi, düşmana yer
lerini ve kuvvetini belli etmemekti. Nitekim onun bu tedbiri sayesinde
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düşman müslümanların durumunu anlayamamıştı. Sabah olunca müslümanlar, sayıca düşmandan daha az olmalarına rağmen, yaptıkları şid
detli bir hücum neticesinde düşman askerlerini darmadağın etmişler ve
bir çok ganimet ile Medine'ye dönmüşlerdir. Amr'm ateş yakılmasını ya
saklaması olayı Peygamberimize anlatılınca da Peygamberimi/ onun bu
hareketini takdir etmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki, bir ordunun başa
rısı, kumandanların emirlerine mutlak surette itaat etmeye bağlıdır. Bu
nun için her askerin, kalbini Allah'a, kulağını da kumandanlarının emir
lerine vermesi ve bu emirlerin dışına çıkmaması gerekir.
OKUMA PARÇASI:
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CENGE GİDERKEN

Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk oğluyum, evde durmaz giderim'
Yaradanın kitabını kaldırtmam;
Ertuğrulun bayrağını aldırtmam;
Vatanıma ben düşmanı saldırtmam,
Tanrı evi viran olmaz, giderim'
Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı.
İşte vatan, işte Tanrı kucağı...
Ata yurdun alan olmaz, giderim1
|
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Mevlâm şahid, duracağım sözümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde;
Milletimin sevgileri özümde...
Yar yatağın alan olmaz, giderim.
Ak gömlekle göz yaşımı silerim:
Vatan için yücelikler dilerim.
Kara taşla bıçağımı bilerim.
Bu dünyada kalan olmaz giderim.
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Mehmed Emin
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TALÎME ÇIKMAK, NÖBET VE KARAKOL BEKLEMEK
Dünyada her şey bilgi ve hüner sayesinde olur. Bilgisiz, talimsiz hiç
bir şey yapılmaz. Meselâ, ekmek yapmak, yahut pişirmek birer iştir; bu
işlerin nasıl yapılacağım önceden öğrenmeden, bu konularda bilgi sahibi
olmadan ne ekmek yapılabilir, ne de yemek pişirilebilir. Çiftçilik de
böyledir, berberlik veya terzilik de! Her şeyin kendine göre bir usulü,
bir yolu vardır; onu öğrenmek gerekir.
Herkes bilir ki, askerlik büyük ve eşsiz bir meslektir. Yurdun, di
nin, ırz, namus, şeref ve haysiyetin korunması, ancak askerlik sayesinde
mümkün olur; askerlik olmadıkça, veya askerliğin gereklerini bilmedik
çe, bunların hiç birisi korunamaz. Bu sebepledir ki, askerliğin gerektir
diği bütün bilgileri öğrenmek her askerin üzerine farzdır. Bu bilgilerin
öğrenilmesi ise, ancak talim ve tatbikatla mümkündür. Bir asker ne ka
dar çok talim yaparsa, askerlik bilgisini o kadar sağlam elde edebilir.
Yürüyüş talimi, silâh talimi, taarruz ve savunma tatbikatları, askerliğin
temel unsurlarıdır.
Peygamberimiz, sık sık, «Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve
at yarışlarını, denizde yüzmeyi öğretiniz; asker yürüyüşünü talim ediniz.»
der, bunları öğrenedikten sonra da unutmanın günâh olduğunu söyler
di. Daha önce de anlattığımız gibi, dinimiz, düşmanı korkutmak ve sin
dirmek için «kuvvet» hazırlamayı emretmiştir. Dinimizin bu emrini ye
rine getirmek için zamanın en ileri ve en modern silâhlarını hazırlamak
gerekir. Fakat iş, sadece silâh hazırlamakla bitmiş olmaz. Hazırlanan bu
silâhların nasıl kullanılacağını da öğrenmek ve bilmek lâzımdır. Dini
mizin «kuvvet» hazırlamakla ilgili emrinde, hazırlanan bu «kuvvet» i iyi
değerlenedirebilme anlamı da vardır. Eğer hazırlanan «kuvvet» in nasıl
değerlenedirileceği bilinmezse, o «kuvvet» in hiç bir faydası olmaz. îşte
bu sebepledir ki, asker sahip olduğu silâhı iyi kullanmasını bilmelidir,
Eğer onu kullanamazsa, silâh o askere bir ağırlık olmaktan başka işe ya
ramaz. Silâhı iyi kullanmak ise, o silâh üzerinde çok talim etmekle müm
kün olur. Bu sebepten Kur'ân-ı Kerîm'in emri gereğince askerin talim ve
terbiyesi farzdır; aynı zamanda bir askerin talime çıkması büyük bir iba
det sayılır. Talim, Allah'ın sevdiği, Peygamberimizin hoşlandığı iyi amel
lerdendir. Talimden kaçmak ise, en önemli bir görevi terketmek, işi be215

nimsememektir. Dinini ve ülkesini seven bir asker, hiç bir zaman talim
den kaçmaz. Hele talime çıkmamak için yalandan hasta olmak, yahut
başka bahaneler uydurmak çok büyük günahtır. Bunu yapan bir asker,
hem Allah'ın haram kıldığı yalanı irtikâb etmiş, hem de Peygamberimi
zin talim hakkındaki emirlerine karşı gelmiş olur. Allah'ın ve Peygam
berin emirlerine karşı gelen bir insanın da, dünya ve âhırette basma ne
ler geleceğini artık herkesin bilmesi gerekir. Damarlarında Türk kanı ta
şıyan hiç bir müslümanm bu gibi çirkin şeyleri yapmayacağı muhakkak
tır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu gün dost olsun, düşman olsun,
diğer milletlerin elinde ne çeşit modern silâhlar varsa, onların bizim eli
mizde de bulunması için, bunları bizzat kendimizin yapabilmesi için çok
çalışmamız, dinlenme zamanlarını bile çalışmaya ayırmamız lâzımdır.
Vatanımızı, dinimizi, ırz ve namusumuzu ancak böyle davrandığımız za
man koruyabilir ve yarınımızdan emin olabiliriz. Silâhımızı kendimiz
yaptıktan sonra da, bunları en iyi bir şekilde kullanabilmek için her çe
şit talimi yapmalıyız. Mademki talim dinimize göre bir ibadettir; bunu
da seve seve yapmamız gerekir.
Askerlikte bir de nöbet beklemek vardır. Dinimizde nöbet bekle
mek de talim gibi bir ibadet sayılır. Peygamberimiz bu hususta şöyle bu
yurmuştur :
«İki göze ateş dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan
göz; diğeri de Allah yolunda gece vakti karakol bekleyen ve düşman göz
leyen göz.»
[ j
Peygamberimizin bu mübarek sözlerinden anlıyoruz ki, gece vakti
uykuyu feda ederek karakol beklemek, büyük bir ibadettir. Ancak şunu
ununtmamak gerekir ki, her ibadette olduğu gibi nöbetin de iyi niyet ve
samimiyetle ifa edilmesi lâzımdır. Nasıl namaz kılacağı yerde oturup
uyuyan bir kimse namaz kılmış sayılmazsa, nöbet beklerken uyuyan bir
asker de bu önemli görevi yapmamış sayılır. Bu bakımdan nöbette uyu
yan bir askerle nöbetten kaçan asker arasında hiç bir fark yoktur; her
ikisi de görevlerini yapmamış ve günaha girmiş olurlar. Nöbette uyu
mak, bulunduğu karakolu düşmana teslim etmek gibi büyük bir hiyanettir. Dini bütün bir müslüman asker, böyle bir hiyaneti irtikâb etmez.
Ona yaraşan, biraz önce zikrettiğimiz Peygamberimizin hadîsinde de görül
düğü gibi, gözünü açmak ve cehennem ateşinden kurtulmaktır.
Nöbet beklemenin başka faziletleri de vardır. Seve seve, can ve gö
nülden bir gece nöbet beklemek, sevab niyetiyle bin gün nafile oruç tut
maktan ve bin gece nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Bunu Pey
gamberimiz müjdelemiş ve şöyle buyurmuştur:
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«Allah rızası için düşman karşısında bir gece nöbet beklemek, ge
cesi namaz, gündüzü oruçla geçen bin geceden daha hayırlıdır. Bir gün
hudut boyunda Allah rızası için nöbet beklemek, bir ay oruç tutup na
maz kılmaktan hayırlıdır. Eğer nöbette iken ölürse, kıyamete kadar hu
dutta beklemiş gibi sevab kazanır; şehîdlere vadedilen rızk, kıyamete ka
dar kendisine de verilir; kabir azabından kurtulur, sorguya çekilmez;
kıyamet günü kabrinden şehid olarak kalkar.»
«Kıyamet gününde her göz ağlayacaktır. Yalnız harama bakmayan,
Allah yolunda nöbet bekleyerek uyumayan, bir de Allah korkusundan
yaşlar döken göz ağlamayıp sevinecektir. Allah korkusundan ağlayan,
Allah rızası için uyumayıp nöbet bekleyen, harama bakmayan ve Allah
yolunda savaşırken sakatlanan, yahut çıkan göze ateş haramdır. Allah
bu gözlere cehennem ateşini göstermez. Atıcılığı öğreniniz; çünkü iki he
def arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.»
Her asker Peygamberimizin bu mübarek sözlerini tekrar tekrar ve
dikkatle okumalıdır. Seve seve talime çıkan ve gece uykularını nöbet
beklemek için feda eden askerlere, bu mübarek sözlerde ne güzel müj
deler vardır!
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ŞECAAT VE CESARET
1. ASKERLİKTE MANEVİYATIN ÖNEMİ
Askerlikte, uçak, tank, top, tüfek, mermi gibi silâhların meydana
getirdiği maddî kuvvet, ne derece önemli ise, başta Allah inancı olmak
üzere kahramanlığın temelini teşkil eden şecaat ve cesaretin meydana
getirdiği manevî kuvvet de o derece ve belki ondan da önemlidir. Çünkü
manevî kuvveti olmayan bir ordunun, maddî kuvveti ne kadar üstün
olursa olsun, yine de hiç bir kıymeti yoktur. Zira maddî kuvvet, ancak
manevî kuvvetle birlikte faydalı olur. Birinci dünya savaşından sonra
yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı başlattığımız İstiklâl savaşımız,
bunun en açık örneklerinden birini teşkil eder. Maddî gücümüzün yok
denecek kadar az olduğu bu savaşta biz, maddî güç yönünden çok üs
tün olan düşmanlarımızı, hemen hemen yalnız manevî gücümüzle mağ
lûp ve perişan etmişizdir.
Askerlikte maneviyatın önemi, dünyaca tanınmış kumandanlar ta
rafından da açık bir dille itiraf edilmiştir. Meselâ bu konuda Napolyon
şöyle demiştir: «Savaşın temel unsurlarının yarıdan çoğunu manevî kuvteşkil eder.»
General Dragomirof da şunları söylemiştir: «Bana ölümden kork
mayan askerler veriniz (ki size dünyanın en mükemmel askerî harekâ
tını göstereyim.»
General Sovarof ise, Allah inancının önemine işaret etmiş ve şöyle
demiştir: «Bir asker, azim sahibi, ciddî, hakikat sever ve dindar olmalı
dır. Ey asker, Allah'a ibadet et! Çünkü bizi sevk ve idare eden kuvvet
ilâhî kuvvettir; en büyük kumandan yalnız Cenabı Haktır.»
Almanya'yı manevî yönden kalkındıranlardan ve son asrın büyük
filozoflarından Fihte de şunları söylemiştir: «Bir orduyu zafere götüren
şey, ne onun kuvvet ve heybeti, ne de silâhlarının üstünlüğüdür; fakat
ona zaferi sağlayan şey, kalb ve ruh kuvvetidir.»
Tanınmış şahsiyetlerin bu sözlerinden de anlaşılıyor ki, manevî
kuvvet olmadıkça maddî kuvvetle iş görmek mümkün değildir. Manevî
kuvvetin başında da hiç şüphesiz, Allah'a bağlılık ve ölümü hiçe saya218

cak kadar kuvvetli bir iman gelir. İşte şecaat ve cesaret dediğimiz üstün
fazilet de bu imandan doğar. Bir başka ifade ile, şecaat ve cesaretin kay
nağı, üstün Allah inancıdır. Bundan dolayı îslâm dininde şecaat ve cesa
ret, büyük bir fazilet ve yüksek bir ahlâktır; dinimiz tarafından da daima
övülmüştür. Cesaretin zıddı ise korkaklıktır ve îslâm ahlâkına yakışma
yan kötü bir huydur.
Cesaretin, bir de birden bire parlayıp atılıvermek tarafı vardır ki
bu da makbul değildir. Bir hadise karşısında insanın gözü kararır; işin
önünü sonunu düşünmez; birden parlar ve atılır. Burada insan, akıl,
irade ve düşüncenin kontrolünden çıkmış, âdeta robotlaşmıştır. Böyle
bir cesaretin insana, faydasından çok zararı dokunur. Oysa asıl şecaat
ve cesaret, korkaklıkla irade dışı parlamanın ortasıdır. Bu bakımdan me
selâ, cesur bir asker, emir vermek durumunda olduğu zaman, hiç kork
madan ve telâşa kapılmadan etraflıca düşünür ve sonra emrini verir.
Bu emre uymak durumunda bulunan cesur bir asker ise, verilen emi r
ne kadar ağır olursa olsun, düşünmeden ve fakat iradesini kaybetmeden
ve telâşa kapılmadan onu yerine getirir.
Şecaat, kalbin kuvveti, iradenin sağlamlığı demektir. Kalbi kuv
vetli, iradesi de sağlam ve sarsılmaz olan kimseye de cesur denir. Dün
yada her şey cesaret ve şecaatla elde edilebilir. Herhangi bir hakkın ko
runması da ancak bununla mümkün olur. insanları bulutlar üstünde
uçuran, denizlerin dibinde gezdiren de budur; yani kalbin kuvveti ve ira
denin sağlamlığıdır. Dünyada karşılaşılan her türlü elem ve kedere irkil
meden ve metanetle karşı koyabilmek de ancak bu üstün fazilet sayesin
de olur.
Şecaat denilen bu üstün fazilete her insanın sahip olması gerekir.
Buna sahip olanlar, hiç bir şeyden korkmazlar; şereflerini hiç kimseye
çiğnetmezler. Fakirlik de zenginlik de onlar için birdir. En büyük felâ
ketleri bile hiç sarsılmadan, tam bir metanetle karşılarlar. Şecaat, bir
çok üstün ahlâkın anası, yahut temeli olduğundan, bu fazilete sahip ol
mayanlar, ahlâk yönünden eksiktirler.
Askerlik, baştan başa bir kahramanlık ve şecaat işidir. Bu bakım
dan asker demek, hiç bir şeyden yılmayan bir kahraman, düşman ile kar
şı karşıya geldiği zaman kalbinin kuvveti, iradesinin sağlamlığı, kısacası
cesaret ve şecaatıyle kükreyen bir arslan ve gözü pek bir yiğit demektir.
Bu bakımdan, düşmanla karşılaşıldığında yılgınlık getirmemek, ne kadar
kuvvetli olursa olsun ondan korkmamak ve telâşa kapılmamak, yani
iradeyi kaybetmemek, bir askerin en belirli özelliğidir. Cesur olmayan
bir askerin içinde korku olur. içinde korku olan asker ise, silâhını iyi
kullanamaz; çünkü iradesini kaybedip telâşa kapılır; bu halde iken silâ219

hm ne işe yaradığını bile düşünemez, ve dolayısıyle kendisini ölümün
pençesine düşürür. Oysa cesur bir asker, Allah'ına bağladığı kuvvetli
kalbi ile düşmana karşı metin bir kale gibi dayanır; korkuya ve telâşa
kapılmadan onu yener ve savaştan zaferle çıkar. Ona bu kuvvetli kalbi
ve sağlam iradeyi kazandıran şey, Allah ve Kitap inancıdır. Çünkü Al
lah, Mukaddes Kitabında «Allah'ın yazdığı dakika gelmedikçe hiç kimse
nin ölmeyeceğini, ecel gelince de bir saniye bile duramayacaklarını» ha
ber vermiştir. İşte buna inanan müslüman Türk askeri, düşman karşı
sında onun kurşunu ile değil, Allah'ın takdir ettiği eceli ile öleceğini
bilir ve içinde ecele karşı hiç bir korku duymaz. O yalnız Allah'tan kor
kar; başka korkular onun kalbinde yer bulamaz. Cesaret ve kahraman
lık, Türk askerinin en belirli özelliğidir. Zaten neden korksun ki, korku
nun ecele faydası yoktur; ve neden cesur ve kahraman olmasın ki, en
sevgili Peygamberi, onun ölürse şehîd, kalırsa gazi olacağını ona müjde
lemiştir.
2. ŞECAAT VE CESARET ÖRNEKLERİ
İslâm ve Türk tarihleri şecaat ve cesaret örnekleriyle doludur. İb
ret almak için bunlardan bazılarını burada kısaca anlatmak her halde
faydalı olur.
a) Peygamberimizin ashabından Hakim İbn Cebele isminde kah
raman bir zât vardı. Bir savaş esnasında bu sahabînin ayağı kesildi ve
koptu. Fakat ayağının kopmuş olması onun cesaretini hiç kırmadı ve
kopuk ayağı eline alarak kendisini bu hale sokan düşmanın kafasına bu
ayakla vura vura onu öldürdü. Bu sırada da şöyle diyordu: «Ey benim
ayağım! Sen hiç telâşlanma, elim bana yeter.»
Bu büyük kahraman, bir ayağını kaybetmiş olmasına rağmen der
manı kesilinceye kadar savaşa devam etti; dermanı kesildiği zaman da
kendisini vuran adama dayanıp onu destek yaptı ve savaşa o halde de
vam etmeğe çalıştı. Savaş esnesmda «Seni kim vurdu?» diye soranlara,
«dayandığım yastık» diyor ve şakayı da bırakmıyordu. İşte her askerde
bulunması gereken cesaret, her halde böyle olmalıdır.
b) Bir çok savaşlarda, bozulmaya ve geri kaçmaya yüz tutan or
dunun yeniden derlenip toplanmasında ve düşmana daha büyük bir güç
le saldırıp zafer kazanmasında, cesur kumandanların askeri savaşa teş
vik eden sözlerinin büyük rolü olmuştur. Aslında her savaşta askerin
başlıca görevi, düşmana nisbetle her yönden zayıf bile olsa, bunu düş
mana belli etmemek aksine, kendisinin daha kuvvetli ve daha cesur ol
duğunu göstermektir. Şunu hiç unutmamalıdır ki, cesur asker, düşmanı
daima korkutup sindirir; korkak asker ise düşmana cesaret verir ve
kendi üzerine saldırtır.
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İslâm'ın çok erken devirlerinde Afrika'nın kuzeyi ve bir müddet
sonra da Endülüs, yani şimdiki İspanya, müslümanlarm eline geçmişti.
İşte İspanya'nın bu fethi sırasında, İspanyollar müslümanları ülkeye
sokmamak için büyük bir kuvvet hazırlamışlar ve müslümanlarm karşı
sına dikilmişlerdi. Müslümanlar bu kuvvet karşısmda telâşa kapıldılar.
Düşmanla başa çıkıp çıkamayacakları hususunda içlerine bir şüphe düş
müştü. İşte bu sırada, ordusunun telâşa düştüğünü farkeden büyük ku
mandan Tank, sahilde bulunan bütün gemilerini yaktırdı ve askerin geri
dönme imkânını ortadan kaldırdı; sonra askerlerine şöyle hitap etti:
«Ey gaziler! söyleyiniz şimdi nereye gideceksiniz? Nereye kaçacak
sınız? Önünüz düşman, arkanız deniz. Ne tarafa dönseniz kurutluş yolu
yoktur. Şimdi size yakışan, cesaretinize dayanarak meydanda durmak,
Allah'ın vadettiği zaferi isteyerek düşmanı yok edinceye kadar onunla
çarpışmaktır. Başka kurtuluş yolu yoktur.»
Kumandanın bu konuşması üzerine asker toparlanmış ve düşman
üzerine büyük bir cesaretle saldırarak onu perişan etmiştir.
c) Fatih Sultan Mehmed, ordu karargâhını Edirne'den İstanbul'a
naklettiği zaman şöyle (demiştir:
«Ölüm insana bir defa gelir. Korku ise ölüm gelene kadar her vakit
geleceğinden, korkaklara her an bir ölüm acısı tadtınr. Bundan dolayı
dır ki, korku, ölmekten hem zor, hem de acıdır. »
i
d) Belgrad savaşında Fatih Sultan Mehmed yaralanmış, orduda
da bu yüzden bir moral bozukluğu ve telâş baş göstermişti. Bunu fark
eden Fatih, hemen atma atladı ve askerlerine şöyle seslendi:
«Askerler! Düşman mermileri korkanlarla saklananlara erişir. Bir
ara ben saklanır gibi oldum; mermi beni hemen buldu. Bakınız, şimdi
göğsümü gererek önünde dolaşıyorum da bana ilişmiyor; sanki mermi
ler benden korkuyor. Zaten cesur kimselerden korkarlar. Ulvî cisimlere
süflî maddeler erişemez.»
Koca Fatih, askerlerine bunlan söyledikten sonra tekrar savaşa
girmiş ve gösterdiği cesaretle düşmanlarını perişan ederek büyük bir za
fer kazanmıştır.
İşte cesaret böyle harikalar yaratır. Allah'ını bilen, Allah'ına daya
nan ve cesaretini kaybetmeyen, itaatli ve göğsü imanla dolu olan bir or
du «Allah Allah» diyerek düşman üzerine bir defa kükredi mi, artık o
orduya ne düşman topları, ne süngüleri, ne mitralyözleri, ne tankları ne
siperleri, hiç bir şeyi tesir etmez. Düşmanın üzerine saldırdıkça, düşman
şaşırır, bocalar ve kaçacak yer arar; bu hale geldikten sonra da, Türk
süngüsünün yakıcı ucundan kendisini kurtaramaz. Bu sebepledir ki, Pey221

gamberimiz cesur olanlara «Allah'ın kılıcı» derdi. Böyle bir kılıcın kar
şısında hangi düşman durabilir?
Kumandanıyle ve eriyle «Allah'ın kılıcı» olan ordular, dünyayı ye
rinden oynatır. Misal için çok uzaklara gitmeye ne hacet. İşte Çanakkale
ve işte İstiklâl savaşları! Dünyanın en güçlü devletleri, zırhlıları, toplan,
tüfekleri, uçakları ve son sistem silâhlarıyle üzerimize saldırmışlar, fa
kat Türk'ün manevî gücü karşısında, şecaat ve cesareti sayesinde kar
gibi eriyip yok olmuşlardır. Allah'ın kılıcı karşısında kim durabilir!
Kahraman Türk askeri! Sen, tarih boyunca, kalbinde taşıdığın Al
lah ve Peygamber inancı ile «Allah'ın kılıcı» olmak bahtiyarlığına eriş
tin. Kıyamete kadar da böyle olacaksın. Silâhın kabzasını sıkı kavra, son
ra da Allah'a güven ve O'ndan yardım dile. Maddî gücünü manevî güçle
bir kaç kat artırmayı ihmal etme! Unutma ki, maddî gücün ne kadar
üstün olursa olsun, manevî güç olmadıkça, hiç bir fayda sağlamaz.
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53.

DERS

CESARET VE KAHRAMANLIK ÖRNEKLERİ
Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi, cesaret ve kahra
manlık, bir ordu için bitmek tükenmek bilmeyen manevî bir kuvvet kay
nağıdır. Tarihimiz, hak yolunda, Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda
gösterilmiş kahramanlıklarla doludur. Çünkü dinimiz böyle emretmiş,
her insanın, malı ile ve canı ile kahramanlık göstermesini ve fedakârlık
etmesini en büyük meziyet saymıştır.
İnsanlığın en yüksek ve en mükemmel bir örneği olan Peygamberi
miz Hazreti Muhammed (s. a. s.) den terbiye görmüş, feyiz almış ilk
müslümanlar, şüphe yok ki, en büyük insanlardı. Onların büyüklüklerini
ve yaptıkları işlerin yüksekliğini, her zaman, tarih kitaplarından okumak
mümkündür.
Peygamberimizin devri, bu gün bizim hayretle karşılayabileceğimiz
bir çok harikalar ve mucizelerle dolu olmasına rağmen, o günün müslümanları, bunları çok tabii ve sade görürlerdi. Peygamberimiz Mekke'
den Medine'ye hicret ettiği gece, evi müşrikler tarafından sarılmıştı. Haz
reti Ali bunu bildiği halde, ölümü göze almış ve Peygamberimizin yata
ğına girerek düşmanları böylece uzun zaman meşgul etmekten ve Pey
gamberin Mekke'den uzaklaşması için ona zaman kazandırmaktan
çe
kinmemiştir. Geçen derslerde de gördüğümüz gibi, Bedir, Uhud, Tebük
ve Huneyn savaşları, insanı hayrete düşüren bir çok kahramanlıklarla
doludur. Şimdi bunlardan, sonra da Türk tarihinden bazı kahramanlık ör
neklerini anlatmaya çalışacağız.
1. UHUD SAVAŞI
Uhud savaşında kumandana itaatsizlik yüzünden müslüman ordusu
bozulduğu zaman, Peygamberimiz etrafında bulunan on kahramanla
yapayalnız kalmıştı. Bu kötü geçen dakikalarda herkes Peygamberin vu
rulmuş olduğunu sanıyor ve bu yüzden ne yapacağını bilmez bir halde
sağa sola kaçışıyordu. Bu sırada Hazreti Ali ve bir kaç arkadaşı da dur
madan kılıç sallıyor ve düşmanı birer birer yere seriyorlardı. Ne var ki
Allah'ın en sevgili kulu Hazreti Peygamberin yüzünü bir türlü göremiyorlardı.
•
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Bu sırada Hazreti Enes'in amcası îbn Nadir da «Peygamber öldü
ise biz bu dünyada niçin yaşayalım?» diyerek düşman saflarına dalmış ve
dövüşe dövüşe şehîd düşmüştü. Sonradan cesedi ölüler arasında bulun
duğu zaman, vücudunda seksen kılıç, ok ve mızrak yarası görülmüştür.
Hazreti Peygamber ise, miğferi başında kılıcı elinde durmadan düş
mana saldırıyordu. Müşrikler onu öldürebilmek için basma üşüşmüşlerdi. Her taraftan kılıç sallıyorlar, sağnak halinde ok yağdırıyorlardı. Fa
kat Hazreti Ali, Ebû Ducâne, Talha, Sa'd îbn Ebî Vakkas gibi bazı sahabîler de Peygamberin etrafında bir daire teşkil etmişler, kendilerini
düşmanın kılıç ve oklarına kalkan yaparak Peygamberimizi korumuş
lardır.
Bu savaşta yalnız erkekler değil, kadınlar da büyük kahramanlıklar
göstermişlerdir. Hazreti Aişe, Hazreti Enes'in anası Ummu Suleym, Ebû
sa'd'm anası Ummu Suleyt bunlardan bazılarıdır. Vücutlarını Peygam
berimize siper yapan kadınlar da vardı.
Hazreti Hamza'nm şehîd olduğunu ve vücudunun parça parça edil
diğini görenler, bunu kız kardeşinden saklamaya ve Hamza'nm cesedini
ona göstermemeye çalıştılar. Fakat Safiyye onlara «Kardeşimin şehîd ol
duğunu biliyorum. Zararı yok; bu, Allah uğrunda büyük bir fedakârlık
sayılmaz.» dedi ve Hamza'nm cesedi başında sadece «innâ lillah ve innâ
ileyhi râci'ûn» diyerek Cenabı Hakkın af ve mağfiretini niyaz etti.
Ensardan bir kadın da bu savaşta babasını, kardeşini ve kocasını
kaybetmişti. Bunlar kadına birer birer söylendikçe, o Hazreti Peygam
beri sormuş ve onun selâmette olduğunu öğrenince de yanma gitmiş ve
«Sen selâmette olduktan sonra her felâket bir hiçtir.» demiştir.
Bütün bunlar, kahramanlık ve fedakârlığın eşsiz birer örneğidir Bunu yapabilmek için kuvvetli ve sarsılmaz bir imana sahip olmak gere
kir. Bu iman olmadıkça ne kahramanlıktan, ne de fedakârlıktan hiç bir
eser kalmaz.
Uhud savaşında müşrikler büyük bir başarı elde edememişlerdi.
îki taraf kuvvetleri birbirinden ayrılıp müslümanlar Medine'ye, müşrik
ler de Mekke'ye dönerlerken, bazı müşrik reisleri müslümanlarm üzerine yürüyüp işlerini bitirmediklerinden pişmanlık duymuşlar, kendi ara
larında yaptıkları müzakerelerden sonra tekrar Medine üzerine gitmeğe
karar vermişlerdir. Müşriklerin bu kararı Medine'de duyulunca Peygam
berimiz bir tellâl çağırtmış ve «Dünkü savaşta bulunanlar silâhlanıp gel
sinler; düşman üzerine gidilecektir.» diye müslümanlara haber salmıştır.
Uhud gazileri birer birer gelip mescid önünde toplanmağa başlamışlar
dır. Ancak bunların çoğu bir gün evvelki savaşta yaralanmıştı. Araların
da on, onbeş, yirmi ve hattâ Talha îbn Abdullah gibi yetmiş yerinden
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yara almış olanlar da vardı. Talha'nm yedi tane yarası göğsünde bulun
duğu ve kılıç tutacak sağ elinin iki parmağı kopmuş olduğu halde bun
lara önem vermiyor, sadece Peygamberimizin yaralarını düşünüyordu.
Çünkü Peygamberimiz de alnından, yanaklarından, dudağından ve dizkapakları ile omuzundan yaralı idi. Dişlerinden biri de kırılmıştı.
Başta kumandanları Peygamberimiz olduğu halde çoğu yaralı olan
600 kişilik kuvvet, düşmanla tekrar savaşmak için Medine'ye sekiz on
mil mesafede buluan ve Hamrâu-1 Esed denilen yerde konaklamıştır. Fa
kat müslümanlarm savaşa hazır bir vaziyette beklediklerini haber alan
müşrikler, «başlarını yeni bir belâya sokmamak için» korkup Mekke'ye
doğru kaçmışlar, Peygamberimiz de Medine'ye dönmüştür.
Uhud savaşından alınması gereken pek çok ders vardır: Uhud'da
bozulmuş, kahramanlarından bir çoğu şehîd düşmüş, bir çoğu da yaralı
olan İslâm ordusu, eğer bu halinden ümidsizliğe düşerek ikinci günü düş
mana karşı çıkmaktan vazgeçmiş olsaydı, düşmanın yapacağı bir baskın
la tamamen yok olabilirdi. Fakat düşmana karşı çıkıldığı takdirde kur
tulma ümidi çok daha kuvvetli idi. İşte Peygamberimiz bunu düşünmüş,
karar vermiş ve düşman üzerine yürümüştür. Bu bir avuç yaralı müslümanm cesareti müşrikleri büsbütün korkutmuş ve bu korku içinde kur
tuluşu kaçmakta bulmuşlardır. Bundan da anlaşılıyor ki, ordu bozulmuş
bile olsa, kumandanın ümidsizliğe düşmemesi, eli böğründe şaşırıp kal
maması gerekir. Ona düşen iş, bütün gayreti ile kuvvetini yenilemek ve
düşmana karşı durmaktır.
Bu savaştan alınacak diğer bir ders, askerin kumandana itaatidir.
Bir gün evvel Uhud'da savaşmış, çoğu şehîd düşmüş, çoğu da yaralan
mış olan asker, düşmana karşı çıkmak için Hazreti Peygamberin dave
tini aldığı zaman «Biz daha dün savaş yaptık; çoğumuz yaralıyız; artık
biz sıramızı savdık.» dememiş, Peygamberimizin emrine itaat ederek ikin
ci bir savaş için ileri atılmıştır. Hattâ yürüyemeyecek durumda olanlar
bile, birbirine dayanarak ve bazan da biri diğerinin omuzunda savaşa
koşmaktan geri kalmamışlardır. Bunlar ikinci günü düşmanla savaşmamışlardır; fakat onların cesareti düşmanın korkup kaçmasına sebep ol
muştur. Bundan dolayı bu kahramanlar, davranışlarının mükâfatını bu
dünyada gördükleri gibi, âhırettede göreceklerini Kurân-ı Kerîm haber
vermiştir.
Bu savaştan alınacak bir başka ders de, dini bütün bir müslümanm,
silâh altına çağırılması halinde, hiç vakit kaybetmeden hemen asker oca
ğına koşmasının gerekli olduğudur. Ayrıca, bir asker savaş halinde iken
güç durumlarda kalabilir. Böyle hallerde yılgınlık göstermemesi, cesa
retini kaybetmemesi ve düşmana da böyle görünmesi gerekir. Böyle ya225
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parsa en güçlü düşmanı bile sindirebilir. Eğer düşman karşısında kor
kup sinerse, en korkak düşmanı bile arslan yapar. Nitekim üç bin kişi
lik müşrik ordusu, altı yüz müslümanın iman kuvveti ile gösterdiği ce
sarete dayanamamış, Medine'yi basmak isterken korkup Mekke'ye kaç
mıştır.
Bunun yakın tarihimizden bir çok örneklerini Balkan ve İstiklâl
savaşlarında görmek mümkündür. Balkan harbinde bazı kimselerin hı
yanetleri yüzünden bozulan ve Çatalca'ya kadar gerileyen Türk ordusu,
nihayet gösterdiği büyük bir azim ve gayretle Edirne'yi düşmandan geri
almıştır. Millî mücadelede ise, Anadolu'nun göbeğine kadar sokulan düş
man, Türk ordusunun iman dolu göğsüne çarpınca, son soluğunu ancak
Akdeniz'in suları içinde alabilmiştir.
2. MISIR'IN FETHİ
Mısır, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Amr İbn Âs kumanda
sındaki bir ordu tarafından fethedilerek İslâm ülkesine katılmıştır. Mı
sır'in fethi sırasında müslümanlar pek çok güçlüklerle karşılaşmışlar
dır. Bir ay süren çetin bir savaştan sonra kumandan Medine'den yardım
istemek zorunda kalmış, Hazreti Ömer de yeni bir kuvvet göndermiş, ay
nı zamanda kumandana da şöyle bir mektup yazmıştır: «Bu sefer sana
dört bin kişi gönderdim; aralarında her biri bin kişiye bedel dört kahra
man vardır: Zubeyr, Mikdad, Ubâde ve Mesleme.»
Bu yeni kuvvetle muhasarayı şiddetlendiren kumandan, bir taraf
tan mancınıklarla kale içine taş yağdırıyor, bir taraftan da kale etrafın
daki hendek kenarlarından ok yağmuruna tutuyordu. Bununla beraber
kaleye yaklaşıp onu zabtetmek mümkün olmuyordu. Nihayet Hazreti
Ömer'in sonradan yardım olarak gönderdiği kuvvet arasında bulunan
dört kahramandan biri, Zubeyr, kumandana «Bana müsaade ediniz; şu
kaleye tırmanacağım. Ya içeriye gireceğim, ya da Allah yolunda can ve
receğim.» dedi Kumandanın müsaade etmesi üzerine Zubeyr bir merdi
venle önce hendeği geçmeyi başardı sonra merdiveni kale duvarına da
yayıp üstüne çıktı. Elinde kılıç ile «Allahu ekber» diye nâra atarak iç ta
rafa atladı. Bunu gören islâm mücahidleri de hemen hendeğe atılarak
merdivene sarıldılar ve kale duvarına tırmanmaya başladılar. Düşman,
yukarıdan başlarına bir belâ gibi inen ve elindeki kılıçla ölüm saçan Zu
beyr'i görüp, dışarıdan dalga dalga yükselen «Allahu ekber» sadalarım
duyunca şaşırıp kalmış ve oraya buraya kaçışmaya başlamıştı. Zubeyr'in
kale kapısını açıp da diğer müslümanl^rm içeri girmeleri üzerine, artık
kurtuluş ümidinin kalmadığını anlayan Mısır hükümdarı Mukavkıs, sulh
istemekten başka bir iş yapamadı. Sulh isterken, müslüman askerlerden
her birinin, kendi askerinden yüz kişiye bedel olduğunu da söylemekten
geri kalmıyordu.
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Böyle bir kale fethi de, Uhud savaşında vücudunu Peygamberimize
kalkan yapan ve atılan okları kendine şaplattıran Ebû Ducâne sayesinde
gerçekleştirilmişti. Düşman bir kaleye kapanmış, yukarıdan müslümanlar üzerine ok yağdırıyordu. Buna karşılık müslümanlar bir şey yapamı
yorlar, sıcak altında daha günlerce beklemek düşüncesi ile büyük sıkıntı
çekiyorlardı. Buna mutlaka bir hal çaresi bulmak gerekiyordu. İşte bu
sırada Ebû Ducâne ortaya atıldı ve arkadaşlarına «Allahmızı severseniz
beni şu kalenin içine atm; ben bir kolayını bulur kapıyı açarım.» dedi.
Onun bu teklifine olmaz diyenler çıktı ise de, nihayet duvarın münasip
bir yerinden onu içeri attılar. Bu, akıllara durgunluk verecek bir cesaret
örneğiydi. Kale içinde kılıç, kargı, taş, ateş ve her türlü silâhı ile düş
man Ebû Ducâne'ye vızgeliyordu. Aslında düşman olmasa bile, bir insa
nın duvar üstünden atılması bile tehlikeli idi. Nitekim Ebû Ducâne du
varın öbür tarafına düşünce bir ayağı hemen kırılmıştı. Fakat onun buna
aldırdığı yoktu. îş, kapıyı açmaktı. Düşman ise, önce duvar üzerinden
aşan bir insanın yere düşüşünü görüp şaşırmış, sonra onun bir ayağım
sürüyerek kapıya doğru ilerlediğini görünce toparlanıp üzerine atılmış
lardır. Ebû Ducâne, bir taraftan üzerine gelenleri kılıcı ile defetmeğe ça
lışırken diğer taraftan bir ayağı üzerinde sekerek ve bazan da sürünerek
kapıya yaklaşmaya başlamıştır. Nihayet bu işi de başarmış ve kapıyı, dı
şarıda neticeyi merakla bekleyen müslümanlara açmıştır.
Bu çeşit kahramanlıklar tarihimizde hiç eksilmeden bugüne kadar
devam etmiştir. Kalbimiz Allah inancı ile dolu olduğu müddetçe de de
vam edecektir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın.
3. KANİJE MUHASARASI
Türkler Kanije kalesini muhasara ettikleri zaman, düşman kurtu
luş ümidi kalmadığını görerek kaleyi teslim etmeğe karar vermişti. Bu
kararı bildirmek ve teslim şartlarını görüşmek üzere bir elçi gönderdi.
Bu elçi kale teslim edilinceye kadar ünlü gazilerden Peçevili Koca Sinan
Çavuşun rehin olarak kaleye gönderilmesini istedi. Fakat Türk ordusu
kumandanı bu teklifi kabul etmedi. Düşmanın Sinan Çavuşu bir bahane
ile öldürmesinden korkuyordu.
Bunu haber alan Sinan Çavuş, öfke ve hiddetten kükremiş bir aslan
gibi kumandanın huzuruna çıktı ve eteğine sarılarak şöyle seslendi: «Pa
şa, yarın Allah'ın huzurunda da senin eteğine böyle sarılacak ve senden
davacı olacağım. Sana bir kale veriyorlar da, sen benim gibi bir ayağı
çukurda olan bir ihtiyarı rehin etmeyi kıskanıyorsun! Bir kale uğruna
beni feda etmekten ne çıkar?»
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Sinan Çavuşun cesaret ve kahramanlığını bu şekilde ortaya koyma
sı, başta kumandan olmak üzere, orada bulunanların gözlerini yaşarttı;
hepsi de ağlıyordu. Nihayet kumandan Sinan Çavuş'a şöyle dedi: «Hak
kın var baba; Gerekirse ben de rehin olarak giderim. Allah yardımcımız
olsun.» Sinan Çavuş'un rehin olarak kaleye gönderilmesine kumandan
razı olmuştu. Böylece Kanije kalesi tarihte belli olan şartlarla Türklerin
eline geçmiş oluyordu.
4. ALPARSLAN
Büyük Selçuklu imparatorluğunun meşhur hükümdarlarından olan
Alparslan, bazı tarihlere göre 450/1058 senesinde hükümdar olmuş mert
ve mahir bir Türk kumandanıdır. İran'la Anadolu'nun bir kısmını elin
de bulundurduğu ve yeni fetihlerle ülkesini genişletmeğe başladığı bir
sırada, Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in kuvvetli bir ordu ile
Anadolu'nun doğu kısımlarını geri almak için harekete geçtiğini haber
almış ve Mısır fethinden vazgeçerek Bizans imparatorunu durdurmak
üzere geri dönmüştür. Bu sırada İmparator Romanos, Ahlat civarına gel
miş ve Malazgirt'i almış bulunuyordu.
Alparslan'ın, Bizans ordusuna karşı harekete geçtiği sırada, 40 bini
bulan süvari kuvveti, 10 bin gönüllü, 4 bin de Türk memlûkü olmak üze
re toplam 54 bin askeri vardı. Bizans imparatorunun muharip kuvveti
ise, bunun en az iki mislinden fazla idi.
Alparslan, hareketinden önce askerlerine şöyle dedi: «Nefsimi Allah
yolunda feda edip ecir bekleyeceğim. Eğer şehîd olmak bahtiyarlığına
erişirsem, uçan toz yığınından meydana gelecek olan kabrim cennette
olacaktır. Eğer sağ kalır zafer kazanırsam, ne bahtiyarım ki bugünüm
dünden hayırlı olarak geceye girmiş olacağım.»
İki ordu karşılaşmadan önce, Alparslan kan dökülmesini önlemek
için Bizans imparatoruna bir elçi göndermiş ve sulh isteyip istemediğini
sormuştu. İmparator buna «Rey kasabasında sulh yapacakları» cevabını
verdi. Bununla Türklerin elinde bulunan bütün yerleri işgal edeceğini
bildirmiş oluyordu. Alparslan imparatorun bu cevabına pek hiddetlenmişti. Bunu farkeden İmam Muhammed İbn Abdulmelik ona şöyle dedi:
«Sultanım, hiç müteessir olma. Senin dinin Allah'ın mü'minleri zaferle
müjdelediğini bildiren bir dindir. O'nun yolunda savaşıyorsun. Öyle umu
lur ki Allah senin adına bu zaferi yazmıştır. Şimdi Cuma günü öğleden
sonra savaşa gir ki, o saatte bütün hatipler minberlerde sana duâ ederler
ve o saatte dualar kabul olunur.»
O saat gelince Alparslan askeriyle birlikte namaz kıldı. Namazdan
sonra yaptığı duâ hem kendisini hem de onu dinleyen binlerce askeri ağ228

latmıştı. Bundan sonra askerlerine şöyle hitap etti: «Burada sultan yok
tur; şimdi ben de sizin gibi bir neferim. Eğer içinizde düşmandan çeki
nen ve ölümden korkan kimse varsa geri dönsün; Allah yolunda can feda
etmek isteyen varsa benimle beraber gelsin.» Atının kolanını sıktı; kılı
cını ve topuzunu eline aldı. Sırtına beyazlar giymişti. «Ölürsem kefenim
budur.» diyordu. Askerleri de onu takip ettiler. Hepsi onun gibi ölüm eri
olmuşlardı.
Ordu Allah yolunda savaşarak ya düşmanı yok etmek, ya da bu uğur
da şehîd olmaktan başka bir şey düşünmüyordu.
iki ordu karşılaştığı zaman Alparslan «Allahu ekber» diye kükreyerek düşman üzerine atıldı; askerler de onun gibi yaptılar ve tekbir ala
rak yürüdüler. Türk ordusu, kendisinden iki misli fazla olan Rum ordusu
nun içine dalmıştı. «Allah Allah» sadaları göklere yükseliyor, Arşı tit
retiyordu. Her kılıç parıltısı bir düşman askerinin düşüşünü gösteriyor;
cengi seyreden melekler gökten yere inip aslanların safına katılmak is
tiyordu. Malazgirt ovası kâfir cesedleriyle dolmuş, ölmeyenler de hep esir
edilmişti. Esirler arasında koca Bizans imparatoru Romanos da vardı.
Alparslan'ın huzuruna getirildiğinde her şeyin bittiğini anlayarak titriyor
du, Alparslan ona sordu: «Eğer sen galip gelseydin bana ne yapardın?»
Romanos şu cevabı verdi: «Esir aldığım askerlerinizi köpeklerle birlikte
hapseder, sizin için de bir fırın ateş yakardım.» Alparslan tekrar sordu:
«Benim sana ne yapacağımı sanıyorsun?» Romanos ümidsizce şöyle
dedi: «Ya öldüreceksin; ya da müslümanlar arasında beni teşhir ile rezil
ve rüsvay edeceksin. Beni mal karşılığında salıvereceğini hiç sanmıyo
rum.» Ovsa Alparslan'ın esirini öldürmeye niyeti yoktu. Ona «Ben senin
sanmadığın şeyi yapacağım.» dedi.
Gerçekten Alparslan Romanos'u öldürmedi. Birbuçuk milyon altın
ve ellerinde esir olarak bulunan bütün müslümanlarm serbest bırakılma
ları karşılığı onu salıvermeğe söz verdi. Ayrıca onunla elli senelik bir ba
rış anlaşması yaptı.
Romanos, Alparslan'ın karargâhında kaldığı sürece kendisine ikram
edildi ve hürmet gösterildi; on bin altın da harçlık verildi.
Bizans imparatoru, Türk hükümdarından gördüğü bu insanî mua
mele karşısında şaşırıp kalmıştı. Kendisine savaşta üstün gelen bu hü
kümdarın ahlâk yönünden de üstünlüğünü, bunun da ancak tslâm dini
nin öğrettiği edeb ve terbiye sayesinde olduğunu anlamakta güçlük çek
memişti. Müslümanların yöneldikleri Kabe'ye dönerek haç çıkardı.
Şâirler Malazgirt zaferinden sonra Alparslan hakkında pek çok şiir
ler söylediler. Halen söylenmektedir ve kıyamete kadar da söylenecektir.
Çünkü Malazgirt zaferi, dünyada eşine ender rastlanan zaferlerden biri
dir.
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OKUMA PARÇASI
ALPARSLAN VE KAYSER ROMANOS
Alparslan adını taşıyan hakan,
Olmuştu İran'da ulu bir sultan.
Onun buyruğuna her yer baş eğdi,
Şerefli sancağı göklere değdi.
Ordusu zaferden zafere daldı,
Bağdad'ı, Hicazı, Kudüs'ü aldı.
Bunların hepsinde adı okundu,
Bizans'a Kudüs'ün fethi dokundu.
Romanos denilen Kayser davrandı,
İki yüz bin kadar asker toplandı.
Kayserin gözünü gaflet bürüdü,
Bu korkunç orduyu çekti sürüdü.
Malazgirt'e kadar yürüdü ordu,
Yaktı, yıktı bütün geçtiği yurdu.
Bu geçiş etrafa dehşet salmıştı,
Alparslan Hoy'dayken haber almıştı.
Vakıa onun da askeri çoktu,
Lâkin o sırada yanında yoktu.
Başında on beş bin süvari vardı,
Düşman geliyordu vakit pek dardı.
On beş bin atlıyı çabucak derdi,
Onlara hareket emrini verdi.
O hafif süvari, o cirit atlı,
Birer yıldırımdı, ziya kanatlı.
Ahlat yanındayken bir kısmı onun,
Çarpıştı öncüsü iki ordunun.
Türklerin kılıcı düşmanı biçti,
Dikeni çiğnedi, ileri geçti.
Bizans'ın zırhları kana dalmıştı,
Galebe meydanı Türk'e kalmıştı.
Kan akmasın diye nafile yere,
Alparslan yolladı elçi Kayser'e.
«Payitahta gidip ordum girince,»
«Sulhu konuşuruz inceden ince.»
Cevabını alıp elçisi geldi;
Bu söz Alparslan'ın bağrını deldi.
230

Okunu yayını kaldırdı attı,
Kılıcı kınını kırdı, fırlattı.
Sırtına beyaz bir elbise giydi,
Ölüme giderken o kefeniydi.
Sıçradı atına, döndü askere,
Dedi kendisine bakan erlere :
Yiğitler; Bugün ben ölüm eriyim,
Sultanlık bertaraf, sizden biriyim.
Bildiğiniz hakan olmuştur şimdi
Gördüğünüz gibi bir «serden geçti.»
Zırhsız, otağsız bir «dalkılıç» im,
En sağlam siperim göğsümde hıncım.
Gideceğim böyle düşman üstüne,
İsteyen buyursun benle düğüne.
Şerefle ölecek geçsin ileri,
Yaşamak dileyen çekilsin geri.
Sözünü bitirdi, atını tepti;
Türk'ü coşturmaya bu, bir sebepti.
Yüreklerde erlik odu tutuştu,
On beş bin süvari hep birden coştu.
O asker değildi, aka ateşti,
Taşları eritti, dağları deşti.
Yanar volkan gibi düşmana aktı,
Her yandan kapladı, kavurdu, yaktı.
Az müddet içinde o koca ordu,
Yıldırım vurgunu bir tarla oldu.
Orduyla beraber bitince savaş,
Eğilmişti öne haşmetli bir baş.
Türk payihatına girecek olan,
Hakan karşısında kalmıştı hayran.
Evvelce olmuşken çenesi zağlı,
Şimdi duruyordu elleri bağlı.
Titriyordu, yere dikmiş gözünü;
Bekliyordu hakandan ölüm sözünü.
Bir kaç dakikacık bağrı üzüldü,
Lâkin birden bire bağı çözüldü :
Affı müjdesini ondan işitti,
Yerlere kapandı teşekkür etti.
Tahir Olgun

(Tahirülmevlevî)

5. HEREKE KALESÎ
Zamanında çok muhkem olan Hereke kalesi, düşmanın toplandığı bir
yerdi. Kendisine güvenen ve Türk kılıcından kurtulan sekiz dokuz yüz
kişi, oraya girerek müslümanlarm savaş harekâtına engeller çıkarmak
tan geri kalmazdı. Gazi Sultan Osman, İzmit'i fethetmeye kesin karar
verdiği sırada, yüz kadar seçme dilâveri ve Gazi Ali Bey'i Hereke kalesi
nin zabtı ile görevlendirdi. Gazi Ali Bey kaleye varır varmaz, oranın sağ
lam ve muhkemliğine, içindeki düşmanın çokluğuna, kendi yanında bu
lunan bahadırların azlığına bakmadan, hemen ayağının tozu ile «dinini,
devletini seven arkamdan gelsin*» diyerek kaleye hücum etti. Şan ve er
meydanında kimseden geri kalmamayı ahlâkî bir görev bilen Türk baha
dırları da Gazinin arkasından ayrılmayarak kaleye hücum ettiler. Dört
saat sonra kale alınmıştı. Hücum sırasında Gazi Ali Bey'in sağ gözüne bir
ok gelmişti. Cesaretin canlı bir örneği olan Ali Bey, hiç telâş etmeden gö
züne saplanmış olan oku eliyle çekip attı. İnsanın gözüne bir ok saplan
ması değil, bir çöp kaçması bile büyük bir işkencedir. Fakat Gazi Ali
Bey, bunun binlerce defa daha büyük acısına aldırış etmemiş, bir gev
şeklik göstermemiştir. Yanında bulunan genç bir gazinin buna biraz faz
laca telâş ettiğini görünce ona : «N'oldun yiğit! Bir başa bir göz elvermez
mi? İki göz olup da biriyle arkaya bakmaktansa, bir gözle bir yürek sa
hibi olup hep ileri bakmak daha hayırlıdır» diye mertçe ve kahramanca
sözler söylemiştir.
İşte Türk askerine yaraşan cesaret de budur.
6. MORA TABYALARI
Rahmetli Reşit Paşanın Mora savaşlarında, düşman tarafından ya
pılmış olan tabyaların alınmasına karar verilmişti. Bu karan gerçekleştir
mek için, hücuma geçileceği sırada, kumandanlardan birisi askerin önüne
çıktı ve şöyle seslendi: «Bu tabyaları almağa ve yürüyüşten yüz çevirme
meye gerçekten karar verdiniz mi? Eğer niyetiniz sahih, kararınız kesin
ise, bu iş, öyle uzaktan tüfek ve tabanca atmakla başarılamaz. Bunu an
cak kılıçlarımızı ve bıçaklarımızı düşmanın kafasına vurmakla gerçekleş
tirebiliriz, işte ben, tüfek ve tabancamın taşlarını attım ve kılıç da çektim;
düşman üzerine yürüyorum. Siz de benim gibi yapınız ve arkamdan yürü
yünüz.»
Kumandan bunları söyledikten ve askerlerini iyice heyecana getir
dikten sonra «Allah Allah» diyerek ileri atıldı. Askerler de onun peşini
bırakmadılar. Bir müddet sonra, alınması güç görünen tabyalar ve diğer
yerler, düşmanın kafası ezilerek ele geçirilmişti. Şüphesiz bu türlü kah
ramanlıklar yalmz Türklere mahsustur ve bunun binlerce örneği vardır.
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7. KANİJE KALESİNDE BÎR TÜRK ERÎ
Kanij e kalesinin Türkler tarafından kuşatılışmm on beşinci günü
kuşluk vakti idi. Kale içinde esir bulunan b^r Türk eri, Türklerin attık
ları bir gülle ile açılan gediği kapamakla görevlendirilmişti. O sırada düş
man cephaneliğinin kapısını açık bulan ve dini uğruna cenk eden bu yi
ğit asker, her nasılsa eline geçirdiği yanmakta olan bir fitili barut yığını
nın içine bırakmak fırsatını buldu ve böylece üç binden fazla düşman as
kerini cehenneme yolladı. Kendisi de, dini ve devleti uğrunda yaptığı bu
büyük fedakârlıkla cennete ve mevlâsınm rahmetine kavuştu.
İşte, cesaret ve kahramanlığın bir örneği de budur.
8. SIRP SINDIĞI
767/1365 yılma doğru idi. Papa beşinci Orben, Hazreti İsa'nın
mutlak vekili iddiasıyle yeni bir haçlı ordusu kurmak için hristiyanları
Türkler ve müslümanlar aleyhine kışkırtıyordu. Maksatları Türkleri Ru
meli'den sürüp çıkarmaktı. Papanın teşviki ile Macarlar ve Bulgarlar bir
leştiler ve 100 bin kişilik bir ordu ile, on bin kadar mevcudu olan Türk
ordusuna karşı harekete geçtiler.
Rumeli muhafızı, başkumandan Lala Şahin Paşa, bunu haber alın
ca, en tecrübeli kumandanlarından biri olan Hacı İl Bey'i, bu kuvvetli
düşman sürüsüne karşı 4000 süvariden ibaret bir kuvvetle yola çı
kardı. Hacı İl Bey, taşmış bir sel gibi Meriç ovasım kaplayan büyük düş
man kuvvetini uzaktan görmüştü. Fakat düşmanı çok görüp de kaçmak,
yahut tehlike karşısında geri dönmek Türklerin sanma, müslümanlığm
emirlerine uygun bir iş değildi. Bu sebeple Hacı İl Bey, düşmanı gördüğü
yerde durdu ve plân gereğince geceye kadar kendisini göstermedi.
Gece olmuş, karanlık her tarafı kaplamıştı. Bu sırada düşman asker
leri de şaraplarını içmiş, Meriç boyunca yayılmışlardı. Şüphesiz yüz bin
kişilik kuvvetli bir ordunun hiç bir şeyden korkusu olmaması gerekirdi.
Hacı 11 Bey, bir keşif kolu kadar az olan askerini, gece yarısı, düşmanın
dört tarafından hücum edecek şekilde dört ayrı yere tam bir sessizlik
içinde yerleştirir ve onlara belirli saat gelince «Allah Allah» sadalarıyle
hücum etmelerini emreder. Bu saat gelince, bir avuç fedakâr, plân gere
ğince Arşa kadar yükselen «Allah Allah» sesleriyle düşman üzerine dört
taraftan hücum eder. Bir kaç saat içinde koca ordudan, yalnız ölülerden
ve çadırlardan başka bir şey kalmamıştır.
Bu kanlı ve şanlı savaşın geçtiği yere halen «Sırp Sındığı» denilmek
tedir. Bu savaş, aynı zamanda, Allah'ın yardımıyle azın çoğa üstünlüğü
nün ve eşsiz kahramanlığın bir örneğidir.
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9. NÎĞBOLU KALESİ
791/1388 yılında Kosova'da tarih sayfalarını süsleyen büyük bir
meydan muharebesi kazanmıştık. Bu şanlı zaferden biraz sonra, Macar
kralı, diğer krallar ve prenslerle bir anlaşma yaparak Türkleri Rumeli'den
çıkarmak sevdasına kapılmışlardı. Bunu gerçekleştirmek için Ulah voy
vodası Mirce ile Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, isviçre, Venedik
ve Rodos şövalyelerinden büyük bir ordu kuruldu. Her boydan, her soy*
dan ve her dilden bir araya gelmiş olan bu ordu, Tuna'yı geçip Niğbolu
kalesini sardı. Bir kaç gün içinde bu arslan yuvasının teslim oluvereceğini sanıyorlardı. Bilmiyorlardı ki o yuvada Doğan Bey gibi bir arslan
muhafız bulunuyordu ve Yıldırım gibi bir kahraman da yardıma geliyor
du.
Kalenin önünde avını elde edeceğinden emin görünen düşman, çok
geçmeden tozu dumana katan bir fırtınanın koptuğunu, gözleri kamaştı
ran şimşekler çaktığını ve gökleri sarsan bir uğultunun başladığını farketti. Gerçekten Türk ordusu geliyor ve «Allah Allah» sesleriyle yeri göğü
inletiyordu.
Kısa bir zaman içinde haçlı ordusu perişan oldu ve başlarında bulu
nan bir alay şövalye reisi de esir edildi. Bunlar Türk kumandanın huzu
runa çıkarıldıklarında, Türklere karşı bir daha silâh kullanmayacaklar
rina yemin ettiklerinden affolundular.
10. ÇANAKKALE'DE KADÎROĞLU SADIK
17 Ağustos 1331/1912 Kerevizdere, Kurtkuyuları.
Gazi diyor k i : Harbin en müthiş ve en ateşli bir gününü yaşıyorduk.
Düşmanın piyade ateşine, bombalarına alışmıştık. Onlar artık bize oyun
cak gibi geliyordu.
Üzerimizden geçen kurşunları hemen el ile tutacak gibi idik.
Fakat bugün düşman, ölüm fırtınaları koparan koca mermilerini o
kadar çok savurdu ve o kadar çok torpil attı ki, nasıl olup da siperlerimi
zin altüst olmadığına onlardan çok biz şaşıyorduk.
Gece olmuştu. Bölüğümün birinci takım Çavuşu bana yaklaşarak
«Efendim, bizim takımdan Kadiroğlu Sadık şimdi siperden fırladı, düşma
nın gündüz attığı torpillerin patlamayanları var; onları kucaklıyor, düş
man siperlerinin önüne götürüp bırakıyor. Kendisine o kadar söyledik :
Etme be Sadık; Gel, bu iş tehlikeli, dedik. Fakat dinlemedi.» dedi ve eliy
le göstererek «işte, dedi, bakın..»
Meğer bizim Sadık, karanlıkta torpilleri tâ düşman siperleri önüne
taşıyıp yerleşetiriyormuş. Çağırdım: «Sadık ne yaptın? dedim. Yarın yi234

ne bize atsın diye mi düşmana torpil taşıyorsun?.»
dedi. Onları kendi kazdıkları kuyuya düşüreceğim.»
hane, mermi, torpil taşıyarak mı?» dedim. «Kusura
dedi. Bana yarın sabaha kadar müsaade et. O zaman
kazılacak kuyuları görürsün.»

«Hayır Beyefendi»,
«Nasıl? Onlara cep
bakma, Beyefendi,
düşman siperlerinde

Maksadını anlamıştım. Bu yiğit Türk'ü teşvik ederek «peki Sadık,
göreyim seni!» dedim.
Şafak söker sökmez düşmanın karşımızdaki iki siperi müthiş gürül
tülerle altüst oldu.
Sadık, gece yerleştirdiği torpilleri isabetli atışlarla patlatmağa mu
vaffak olmuştu. Hemen yanma gittim. «Aferin Sadık» diyecektim. O daha
evvel «Beyefendi bak, dedi. Akşam dediğim kuyuları görüyon mu ne ol
du?.» Ne yazık ki akşam üzeri bir kurşun, bu arslan çocuğu şehid etti. Ne
mutlu ona ki tarihe geçti. Böyle kıymetli evlâdları memleket unutmaz.
11. ÇANAKKALE'DE MUSTAFA ÇAVUŞ
Kanlısırt'taki düşmanın ileri siperlerinden birinde, tek bir makinah
vardı ki, fırkanın bütün cephesini rahatsız ediyordu. Siper yollarımızdan
bazıları da bu makinalmm ateşi altında idi. Arasıra acı haberler alıyor
duk : Üçüncü bölüğün emir neferi sipere gelirken vurulmuş... Dördüncü
mangadan bir nefer şehîd olmuş.. Yüzbaşı yaralanmış..
Artık bu makinah bizim için bir belâ olmaya başlamıştı; hatta bom
balardan, torpillerden daha büyük belâ. Çünkü bu silâhların az çok hu
yunu biliyorduk. Meselâ, büyük torpil makinesi haftada iki gün cephemi
zi ziyaret ediyordu. Bombalar, akşamdan sonraki ziyaretçilerimiz arasın
da idi. Fakat mel'ûn makinah öyle değildi. Her an kelle koparıyordu.
Bir gece toplanmış konuşuyorduk. Söz bu uğursuz silâhtan açıldı.
Bazıları «Ee.. Bu makinah yok edilmeyecek mi?» diyor, bazıları «siperle
rin çok yakın olduğunu ileri sürerek topçuların ateş edemeyeceklerini»
söylüyor, bazıları «hücum edilmesini» teklif ediyor, bazıları da «kuman
danın müdafaada kalmayı tercih ettiğini» söylüyordu. Aramızda Mustafa
Çavuş da vardı. «Sen ne dersin, Mustafa Çavuş; can sıkmağa başlamadı
mı bu makinah?» diye sorduk.
Çavuş önce cevap vermedi; derin derin düşünüyordu. Doğrusu ara
mızda babayiğidimiz o idi. Derken Mustafa Çavuş bir heykel gibi karşı
mıza dikildi. «Ben bunu gidip getiririm.» dedi. Çavuşun sözünü bir şaka
olarak kabul ettik ve biz de ona «satmıyorlarmış galiba» diyerek şaka yap
tık. Biz, onun «Ben o mitralyözü getiririm.» sözünü ciddîye almamıştık.
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Fakat o hiç tavrını bozmadı; gülümsemedi bile. Yalnız siperin üs
tüne fırladı. O zaman anladık ki, gerçekten makinalı tüfeği almaya gidiyor.
Kendisini en çok seven iki hemşerisi arkasından koştu. Biraz sonra bu üç
yiğit Türk, gecenin zifiri karanlığında kaybolup gitti.
Hepimiz sinirden sararmıştık. Bütün gücümüzle avuçlarımız arasın
daki tüfekleri sıkıyorduk Bu anda hücuma kalkmak için öyle dayanılmaz
bir arzu duyuyorduk ki... Hey yarabbi! Ya gidenler geri gelmeyecek olur
larsa!
Kulaklarımızı toprağa dayamış, karanlıklar içinde gittikçe artan
kurşun seslerini, bomba uğultularını dinliyorduk. Bu halde bir çeyrek
kadar bekledik.
İnanılmaz şey! Mustafa Çavuş, arkasında bir mitralyözle geliyordu.
Yanında bir kişi vardı. Sonra anladık ki, üç arkadaş görünmeden ilerle
mişler, mitralyözlerin bulunduğu sipere atlamışlar .Düşman baskına uğ
radıklarını sanarak dağılmış. Mustafa Çavuş da mitralyözü omuzlamış.
Dönerken arkadaşlarından birisi, alnına isabet eden bir kurşunla şehîd
düşmüş...
Mustafa Çavuş, sırtında taşıdığı makinalı tüfeği yanımıza bıraktı.
Gözleri yaşla dolu idi. Kaybettiği arkadaşının üzüntüsü içinde titrek bir
sesle «Alın şu uğursuzu; bana pahalıya oturdu.» dedi.
Cesur Türk askerleri! Allah sizi bu vatana bağışlasın.
12. ÜSTEĞMEN ZÂHÎD
1915 yılının sonlarına doğru idi. Çanakkale savaşlarındaki başarılan
ve yılmaz çarpışmaları ile ün salmış olan 62 nci Piyade Alayı Kerevizdere'de yine savaşta idi. Bu alayın birinci taburu ve hele bu taburun üçüncü
bölüğü Kerevizdere'nin Şühedâ tepesinde çok kanlı savaşlar yapmıştı. Ge
rek bu bölgede ve gerekse bütün alay cephesinde düşman siperlerine en
uzak mesafesi 30 metreye varmayan siperlerimiz, bazı yerlerde karşı tara
fın ilk hattına kadar yaklaşıyordu ve âdeta alman her nefes düşman tara
fından duyuluyordu. Düşman tarafındaki her ses ve her nefes de bizim
ilk hat siperlerimizden duyulmaktaydı. Buralarda her iki taraf arasındaki
siper mesafesi, bazan üç-dört metreye kadar indiği için, havada bir «hal
laç yayı» çizecek şekilde atılan her el bombası, karşı tarafın siperleri içi
ne düşüyor ve her bomba, bir kaç insanı savaş dışı bırakıyordu. Siperler
den siperlere sık sık süngü hücumları ve baskınlar yapılıyor, boğaz boğa
za çarpışmalar sürüp gidiyordu. Siperler ise, atılan el bombalarıyle yer
yer çöküyordu. Özellikle bizim siperlerimiz, düşman toplarıyle atılan «Karakedi» lerden bir hayli harap olmuştu, işte siperlerin böyle harap hale
geldiği bir sırada, 62 nci alayın 4 üncü taburundan bir bölük kumandanı
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da şehîd olmuştu. Onun yerine, yukarıda söz konusu ettiğimiz Şühedâ te
pesinde çok büyük başarılar göstermiş olan genç bir subay, 62 nci alayın
birinci taburunun üçüncü bölüğü takım kumandanlarından üsteğmen Za
hit, bu bölüğün kumandanlığına tayin olundu. Zahit, uzun boylu, sarışın,
çok genç, yakışıklı bir subaydı. Üst dudaklarını süsleyen, uçları yukarıya
doğru kıvrılmış sarı bıyıkları, bu «tığ gibi» delikanlının erkek güzelliğini
büsbütün artırıyordu.
Zahid emir ve komutasını yeni aldığı bölüğünde de yorulmak bilmez
bir tutumla işe başladı. Düşman tarafından yıkılmış olan bütün siperle
ri, kendisi de kahraman erleriyle birlikte çalışarak, bir gece içinde
onarttı. Fakat düşman, her gece onarılan siperleri ertesi günü tekrar yı
kıyor, harap ediyordu; Üsteğmen Zahit ise, geceleri uyumuyor, onları ye
niden yaptırıyordu. Böylece günler, haftalar geçti. Bir gün, yine bölüğün
bütün siperleri yıkılmış, fakat Zahit onları tekrar yaptırmıştı. Bu siper
lerden yalnız bir tanesi henüz yarı yarıya onarılabilmişti ki, alay komu
tanı Nazmi Bey (Milletvekili Nazmi Toker), 62 nci alayın ileri hat siper
lerini teftişe çıktı. Bu arada Üsteğmen Zahit'in yeni bölüğünün cephesine
de uğramış olan alay komutam, bu çalışkan ve yılmaz Türk subayının gö
revini pek güzel yapmış olduğunu, gezip gördüğü bir kaç siperden anla
mıştı. Teftiş sırasında Zahit ona şöyle dedi: «Kumandanım, yalnız bir si
perim yarım kaldı; onu da bu gece bitireceğim. Buyurun, şimdiki duru
munu göstereyim.»
Kumandanın önüne düşen Zahit, düşman siperlerine üç dört metre
mesafedeki bu siperlerden, düşmanın durumu, kuvveti, her türlü silâh
larının yeri hakkında bildiklerini ona anlattı. Zahit'in sırtını baba sevgi
siyle okşayan alay kumandanı, dar siperler içinde kıvrıla eğile geri döner
ken, alayın bu en kıymetli genç subayını nasıl dinlendirebileceğini düşü
nüyordu. Çünkü onun bulunduğu yer ve hele yarısı henüz yıkık olan siper,
düşmanın o kadar burnu dibinde ve ateşi altında idi ki, o kahraman gen
cin, tek siperi onarırken elden çıkmasından korkuyordu.
Alay kumandanı, savaş idare yerine varınca, ilk işi, Zahit'in bölüğü
nün ihtiyattaki bölükle değiştirilmesi için tabur kumandanı ile konuşmak
oldu. Tabur kumandanı bunu genç subaya anlatınca, yiğit delikanlı he
men cevap verdi. «Ben buraya alıştım; girdisini çıktısını iyice öğrendim.
Bizim yerimize gelecek olan bölük burada çok güçlük çeker. Alay Kuman
danının ellerinden öperim ve çok rica ederim, beni değiştirmesin. Bölü
ğümle burada çok iyi işler görebilirim. Eğer beni buradan alırlarsa çok
üzülürüm.»
İçten gelen bu cevap üzerine, onun bu ricasını kabul etmişlerdi. Ger
çekten, aradan geçen her gün, Zahit'in bu bölgede yeni bir başarısı ile so
na eriyor ve onun, o bölgenin en cesur subayları arasındaki ününe ün ka
tıyordu.
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Günün birinde kıtalara «daha dikkatli olmaları» için emir verildi;
çünkü düşman tarafında bir takım gizli hareketler seziliyordu. Zahit'in
düşman durumunda ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için küçük
baskınlar yapıp esir almağa çalıştığı bir gece, bölüğünün siperleri düşman
tarafından yoğun bir ateşe tutuldu. Bu ateş belki de, çekilmek üzere olan
düşmanın kaçırmaya hazırladığı büyük kuvvetlerini kurtarmak için yap
tığı gayretleri örtmek maksadıyle yapılmakta idi. Bundan şüphelenen Za
hit, vakit kaybetmeden başına geçtiği bölüğünü hücuma kaldırmıştı. Gök
ler «Allah Allah» sesleriyle inliyordu. Bölük cephesinde çetin bir çarpışma
oluyor, tüfek, bomba, makinalı, tabanca ateşleri arasında göğüs göğüse
gelen iki tarafın çelik süngüleri çatırdıyordu. Bir taratan «hurra» sadaları, öte taraftan «Allah Allah» sesleri göklere yükseliyordu. Birini devi
rip ötekine saldıran, kaçanı kovalayan, düşmanın gırtlağına sarılan, ken
dinden geçmiş bir halde yalnız zaferi düşünen insanlar arasında, «denize,
denize! Peşlerini bırakmayın, denize sürün» diye arkadaşlarını gayrete ge
tiren yaralılar ve bunların en başında da Üsteğmen Zahit görülüyordu.
Yüzü gözü toz toprak, üstü başı kan içinde...
Halinden belliydi ki yarası ağırdı. Biraz önce başında koştuğu bölü
ğünü, şimdi artık, ancak gözleriyle takip edebiliyordu. Gittikçe donuklaşan bakışlarında ne gam vardı, ne keder. Göklere dikilen gözleri sanki gü
lüyordu. Çünkü artık düşmanın aylarca süren inadı kırılmış, Çanakkale'
nin öz Türk toprakları temizlenmiştir. Yurdumuza saldıranlar, Türk Ça
nakkale'den geçilemiyeceğini anlamışlar, çetin savaşlardan artakalan kuv
vetlerini kurtarmak sevdasına düşmüşlerdi. îşte tam bu sırada ruhunu
Allah'a teslim eden Zahit, Çanakkale'nin son şehîdlerindendir. Onun şehîd
ruhundan hem yetim, hem öksüz kalan cesedini gömmeden önce ceplerini
arayan arkadaşları, üzerinden bir vasiyetname buldular. Bu vasiyetname
açıldığı zaman, içinde karısına yazdığı bir mektup çıktı. Bu mektubun
zarfı açıktı; bu sebeple içinde yazılı şeyleri, Çanakkale'nin son ve büyük
zaferini o gün tadan bütün alay subayları öğrenebildiler. Zahit, mektu
bunda eşine şöyle diyordu:
«Bugünlerde her zamankinden daha önemli savaşlara gireceğim. Bi
lirsin, her savaşa giren ölmez. Fakat, eğer ben ölürsem sakın gam yeme!
Beni ve seni yaratan Allah, bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse,
benden şehîdlik rütbesini esirgemediği takdirde, elbette ruhlarımızı da
birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehîd olursam bana ne mutlu.. An
cak sana vasiyetlerim var : Birincisi, benim için katiyyen ağlama! İkincisi
eşyanın listesi ilişiktir. Bunları sat, ele geçecek paradan mehrini al; üs
tarafıyla bana bir mevlûd okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse
hakkını helâl et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma!.»
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Bu mektubun içinde kırmızı kordelâya bağlı bir de saç demeti çık
mıştı. Saçın tazeliğinden, bunun mini mini bir yavrunun başından kesil
miş olduğu anlaşılıyordu. Nitekim sonradan, bu saç demetinin, Zahit'in
Nadide ismindeki yavrusunun saçları olduğu öğrenildi. 62 nci alayın en
itaatli ve uysal, fakat en cesur, en vakarlı, terbiyeli ve ince ruhlu subayı
olan kahraman Zahit'in evli olduğunu alayda hemen hemen hiç kimse
bilmiyordu. Çünkü o, bu cepheye gelmezden önce de, ne bir gün olsun izin
isteyerek evine gitmeyi düşünmüş, ne de söz arasında evinden bahsetmiş
tir. Yurdun tehlikeye düştüğü bu savaş halinde, onun kahraman ruhu, yal
nız bölüğündeki ve cephedeki görevine bağlı kalmış, bütün düşüncesi, düş
manın vatan topraklarından sürülüp atılmasını görmek olmuştur.
Zahit, şehîdlik mertebesinin büyüklüğüne iman etmiş bir Türk ço
cuğu idi. Onun içindir ki, Kerevizdere'nin en tehlikeli siperlerinden ayrıl
mak istememiştir. Fakat o, şehîd olmayı sadece düşman karşısında ölmek
sananlardan da değildi. Vatan uğrunda büyük işler görmek için savaşır
ken ölmenin ancak şehîdlik olacağını iyi biliyordu. Allah, kahraman Za
hit'in gönlüne göre verdi ve onu, Çanakkale zaferinin kazanıldığı gün, bö
lüğü ile düşman üzerine saldırdığı bir sırada şehîdlik rütbesine eriştirdi.
13. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA GÖZCÜ ALÎ
Gaİiçya'da 17 Eylül taarruzunda, sahra bataryalarımızdan birisi, ile
rideki sık ormanlığa bir gözcü göndermişti. Gözcü Ali Onbaşı, yüksek bir
ağaç seçti; üzerine çıktı. Bu yüksek yerden düşmanın siperlerini ve taar
ruz edecekleri sahayı, bir kartal gibi gözetiyor ve neticeyi telefonla batar
ya komutanlığına bildiriyordu.
Öğleye doğru düşman piyadesi taarruza geçti. Bunun üzerine kıtala
rımız düşman taarruzunu boşa çıkarmak maksadıyle ileri araziyi terketmiş ve geri çekilmişlerdi. Çekildikleri siperler de, Ali onbaşının hayli geri
sinde idi. Piyadelerle pek fazla temas etmeyen Ali Onbaşı, işte burada ya
nılmıştı. O bizim piyadeleri daha ilerideki siperlerde sanıyordu.
Bir aralık ormandan bir takım sesler gelmeğe başladı. Ali onbaşı bu
nu evvelâ bizim kıtalardan biri zannetti. Kulak verdi; fakat söylenen söz
ler hiç de Türkçeye benzemiyordu. Belki Avusturyalı ve Almandır diye bi
raz daha bekledi. Bir de ne görsün, sürü sürü düşman piyadesi, bulundu
ğu ağacın biraz ilerisinden ilerleyip gitmiyor mu?
İlk önce içine hafif bir ürperme, bir korku düştü. Bu binlerce düş
manın içerisinde tek başına ne yapacağını, «Şimdi telefon telini bulurlar
da benim ağacın altına gelirlerse ne işlerim.» diye düşündü; bir kaç sa
niye durakladı. Fakat o sık ve minare boyu ağaçlar arasında ne farkedilmesi, ne de ince telefon kablosunun görülmesi ihtimali bulunmadığına ka«
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naat getirdikten sonra, her topçu gözcüsünün görmesi mümkün olmayan
bu manzaradan istifade etmeyi düşündü. Telefonu eline aldı, yavaşça düğ
mesine bastı. Arı sesini andıran bir vızıltı işitildi. Demek ki bataryası ile
halâ bağlantısı vardı. Gayet yavaş sesle konuşmaya başladı:
—
—
—
—
—
—

Alo, komutanım.
Ne var Ali Onbaşı?
Ben düşman içinde kaldım komutanım.
Nasıl düşman içinde?
Yani Rusların arkasında, yanımdan bölük bölük geçiyorlar.
Sen neredesin Ali Onbaşı?

— Şu Kocadere'den tabur karargâhına inerken sol tarafa, hani kır
mızı topraklı bir kıvrım yok mu? Oradan yukarı çıkınca en yüksek ağaç
lar var ya, işte onların üzerindeyim.
— Hay Allah iyiliğini versin be çocuk. Sen ne arıyorsun oralarda?
Bizim piyadenin oradan çekildiğini bilmiyor mu idin?
— Bilmiyordum komutanım.
— O halde orada bekle, ben o civara ateşe başlayacağım; diğer batar
yalara da haber vereceğim. Sen oradan ateşimizi idare eder ve bize ma
lumat verirsin.
— Başüstüne komutanım. Yalnız benim ağacı gözetleyin.
Kapalı ormanda hiç bir taraftan görülmediklerini sanan, rahat rahat
ilerleyen düşman piyadesi, bir top mermisinin ansızın civarlarına düşme
sini hayretle karşıladılar ve bunu tesadüfen düşmüş sandılar. Fakat mer
miler gittikçe yaklaşıyordu. Çünkü ağaç üstündeki Ali Onbaşı boyuna
«yüz metre daha uzalt, elli metre daha kısalt» diye yavaş sesle seslenip
duruyordu.
Beşinci ve altıncı mermi tam düşman yürüyüş kolunun içerisine
düştü ve Ali Onbaşı artık kendini tutamayarak bağırdı: «Tam isabet, ar
tık grup ateşine geçin.»
Ali Onbaşı'nm bataryası gurup ateşine başladı. Dört top hiç durma
dan ateş püskürüyordu. Batarya komutanı, gözcüsünün düşman gerisin
de bulunduğunu ve ateşi oradan tanzim ettirdiğini diğer bataryalara ha
ber vermişti.
Hedef görmedikleri için düşmanın ileri siperlerimize çatmasını ses
sizlik içinde bekleyen Türk, Alman ve Avusturya bataryaları da birden
ateşlerini bu sahaya çevirmişlerdi.
Ali Onbaşı, şimdi bu müthiş ateşin, düşman hücum kollarını orman
da nasıl çil yavrusu gibi dağıttığını görmekle neşeden kabına sığamıyor,
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bir taraftan da boyuna komutanına bağırıyordu: «Aman komutanım, altundaki ağaç zıngıldıyor, bahtına düştüm gayri.»
Bu sırada Ali Onbaşının sesi birden kesildi. Telefon ziline mütema
diyen basıldığı halde artık ondan bir cevap alınamadı.
O gün akşam yaklaştığı için, bizim karşı taarruzumuz da ertesi güne
kaldı.
Ertesi sabah başlayan karşı taarruzumuz, düşmanı önüne katarak
ilerideki yüksek ağaçlıklı ormandan da silip süpürdüğü zaman piyade kı
taları yukarıdan bir ses işittirler. Ağaç üstünde bir adam gördüler ve ses
lendiler :
— Sen kimsin hemşeri?
— Ben, yanılıp da yanıma geldikleri için dehe şuracıkta zıbarıp kal
mış o düşmanların canına ot dıhayan topçu gözcüsü Ali Onbaşı.
14. TAYYARECİ YÜZBAŞI FADIL
Tayyareciliğin en büyük ve en ileri adımlar attığı yıllar İkinci Dünya
Savaşından sonraki yıllardır. Bundan elli altmış sene önce Fransa ile İn
giltere arasındaki Manş denizini uçakla aşabilmiş olmak, o zamanın en
büyük başarısı sayılıyordu. Geçmişte, kara ve deniz silâhlarının yapımın
da daima ön safta yer almış olan Türk'ün havacılıkta da geri kalmaması
gerekirdi. Nitekim havacılığın başladığı senelerde Avrupa'nın en ileri gi
den havacılarına, Fethiler, Sadıklar, Nuriler, Salimler ve Kemaller de İs
tanbul'dan Mısır'a uçmak için havalanarak cevap vermişlerdir.
Manş denizinden daha geniş olan Marmara'yı aşan ve Bursa yakın
larına inen Mehmet Aliler çıkmıştır. Havacılığın ilerlemesi ve insanlığa
büyük hizmetlerde bulunmak imkânını kazanması yolunda Fethisini, Sadıkmı, Nurisini Suriye topraklarında şehîd veren Türk havacılığı, daha o
zamanlar Toroslan aşmışlar ve Mısır'a ulaşarak, uzun uçuşta dünya üçün
cülüğünü elde etmişlerdir.
Birinci Dünya Savaşının çıkması üzerine, ağabeylerinin kahraman
lıklarına daha üstün örnekler katmak isteyen yeni yeni Türk gençleri, on
ların izinde yürüyerek, o savaşta, yokluk içinde büyük varlıklar göster
mişlerdir. İşte bunlardan biri Yüzbaşı Fadıl'dır.
1918 yılı sonbaharmdayız. Birinci Dünya Savaşı artık sona ermek
üzeredir. Bunu, cepheleri ve cephe gerileri bozulan savaş ortaklarımızın
durumlarından anlıyoruz. İstanbul'un Yeşilköy'ü civarındaki Safra kö
yünde bir uçak alanı. Buraya İstanbul'u ve civarını korumakla görevlen
dirilmiş bir uçak bölüğü yerleşmiştir. Bölükte, o zamanın en kuvvetli avcı
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uçaklarında Foker - 9 1ar da var. Fakat bu uçaklar, bizim savaş ortakları
mızdan birinin havacılarına ayrılmış. Bizimkilere daha eski tipler veril
miş.. Aylardan Ekim, günlerden Cuma'dır. Alana acele bir haber geliyor:
«Bir düşman hava filosu İstanbul üzerine uçmaktadır...»
Hava alanında konuşmalar... Motor gürültüleri... Bir kaç dakika
içinde üçlü bir av filosu havalanıyor ve biraz sonra istanbul yönüne doğ
ru uçmağa başlıyor. Motor gürültüleri şehir halkının başlarını göğe çevirmiştir. Bu sırada Safra köyünden gelen uçaklar Sarayburnu üzerlerin
de beş düşman uçağı ile karşılaşırlar. Fakat... Tuhaf şey!.. Uçaklarımızdan
ikisi filodan ayrılıyorlar. Acaba ne oldu?... Belki bir motor bozukluğu...
Bunlardan birisinde, hem de en kuvvetli av uçağında savaş ortaklarımız
dan birinin bir subayı vardır. Fakat şimdi başka şeyler düşünmeğe vak
timiz yok; gözlerimiz tek başına kalan uçakta.. Bu 1917 tipi bir Albatros
D-3 avcı uçağıdır ve böyle olmasına rağmen düşman keşif uçaklarından
pek üstün yapıda değildir. O kadar ki, böyle bir uçakla hava savaşma gi
rişmek değil, uçuşa çıkmak bile bir cesaret işidir. Acaba o da bozuk mu?
Fakat hayır... İşte düşmanın beş uçağının ortasına doğru saldırıyor. Bi
zimkinin tek silâhına karşı, şimdi düşmanın beş makineli tüfeği işlemeğe
başlamıştır. Havada bir kaçma kovalama yarışıdır gidiyor. Tek Türk av
cısı beş tehelikeli avın kâh üstlerine çıkıp tepelerine dikiliyor; kâh arka
larına dolaşıp yanlarından saldırıyor ve üzerlerine makinelisinin mermi
lerini boşaltıyordu. Bu sırada düşman uçaklarından biri, birdenbire, yana
yatar gibi olmuş ve keskince bir dönüş yaparak geldiği tarafa doğru dö
nüp uzaklaşmıştı. Derken bir ikincisi... Şimdi İstanbul halkı bu tek Türk
uçağını candan alkışlıyordu. Fakat işiten kim? Onu kullananın gözleri düş
man uçaklarında, kulakları ise motöründe. Düşman makinelilerinin ateş
lerinden, uçağının tahta gövdesinde birçok delikler açılmış.. Fakat o bun
lara aldırmıyor ve üçüncü düşman uçağına saldırmak üzere manevra yap
mağa çalışıyor. Âlâ... Fakat bu da ne? Lövyeyi ve âletleri tutamıyor. Göz
atınca bir de ne görsün? Elleri kan içinde değil mi? Ayrıca kuvvetten düş
tüğünü de hissediyor. O zaman dişlerini sıkıp düşman uçaklarına baka
rak «Ah! Bari parmaklarım yaralanmasaydı, gösterirdim ben size! Fakat
ne çare? Makine artık bana itaat etmiyor.» diyor. O bu sözleri söylerken
ne yapacağını da kararlaştırmıştır: Mademki çarpışmaya devam edemiye<:ektir; dönmek, iyileşmek ve yeni bir hava savaşma hazırlanmak lâzım!
Bu kararını, vücudunun en son kuvvetini ve ruhunun çelik kudretini kul
lanarak yerine getiriyor: Şimdi uçağıyle Safraköy üzerine doğru süzül
meğe başlamıştır. Bu hava kartalının kendilerini rahat bırakması öteki
düşman uçaklarına rahat bir nefes aldırmıştır. Şimdi onlar da, taşıyıp ge
tirdikleri bir kaç bombayı İstanbul üzerine boşaltarak geriye dönüyor ve
biraz sonra gözden kayboluyorlar.
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Bu sırada Safraköy hava alanmdakiler telâş içindedirler. Çünkü sü
züle süzüle gelip meydana konan uçak, her zamanki gibi uçmuyordu; onda
yaralı bir kartal hali vardı. Biraz sonra koşarak onun yanma gelenler, bu
iyice eskimiş tipteki uçağın içinde kanlara bulanmış ve baygın bir halde
yatan Yüzbaşı Fadıl'ı güç halle dışarıya çıkardılar. Safraköy hava istas
yonunun hekimi Yarbay Eyüb'ün eliyle onun yaralarını dikkat la sardık
tan ve hayatını kurtardıktan sonra, kendisini Gülhane hastahanesine getir
diler. Fadıl, o gün beş düşman uçağından ikisini kaçırmıştı. Bunlardan bi
rinin pilotu da aldığı yaralardan, sonradan ölmüştü.
Kısa bir zaman sonra imzaladığımız Mondros mütarekesiyle Birinci
Dünya Savaşı bizim için de sona ermiş, İstanbul'a yabancı askerler ayak
basmıştı. O günlerden birinde, Gülhane Hastahanesinin kapısından içeri
ye yabancı hava subaylarından dört kişi giriyordu. Bunlar doğruca has
tane başhekiminin yanma giderek: «Biz burada yatan yaralı Türk hava
subayını görmeğe geldik.» dediler. Biraz sonra havacı Fadıl'ın yatağının
başı ucundaki iskemlelere yerleşen yabancı subaylar, ona hayranlıkla ba
kıyorlardı. Nihayet «Tebrik ederiz; bizimle iyi dövüştünüz.» dedikten son
ra sormağa başladılar : «Beş uçağa karşı hücumunuz çok tehlikeli bir şey
di. Hem artık savaş da bitmek üzere idi; bunu siz de biliyordunuz; neden
bu tehlikeye atıldınız?»
Fadıl, onların bu sorularını yersiz bulmuş gibi hafifçe gülümsedikten sonra cevap verdi: «Savaşları hükümetler ilân ederler, bittiklerini de
askerlere onlar bildirirler. Bizim görevimiz, ateş kes, emerini alıncaya ka
dar çarpışmaktır. Hem, beş uçağa karşı tek uçakla hücum size güç mü
geliyor?.. A canım, biz karada olsun, denizde veya havada olsun, ne za
man başbaşa kuvvetle savaştık ki?... Sonra siz yurdumuza saldırıp bom
balar atarken, biz size «Hacı Bekir Şekeri» mi ikram edecektik?.. Görev
savaşmaktı; onun için havalanmıştım. Ya ölecek, ya öldürecektim; başka
ne yapabilirdim?.. Şimdi mademki hükümetlerimiz «ateş kes» emrini ver
diler ve bir mütareke imzaladık, inşallah namuslu bir sulha varırız... Bu
yurun size bir sigara vereyim.»
Yabancı hava subayları, Fadıl'ın bu sözlerini dinlerken başlarını eğ
miş düşünüyorlardı.
Karalarımızda, denizlerimizde, beşe, ona, hattâ yirmiye karşı bir ki
şiyle saldırıp bize zaferler kazandıran adları, sanları bilinen ve bilinme
yen dünkü kahramanlarımızın içinde, barışta insanlığa, savaşta ise yurda
hizmette karacı ve denizcilerimizden hiç de geri kalmayan havacılarımız
vardır. İşte kahraman Fadıl bunlardan biridir. Bugünün yeni yetişmiş
olanlarıyle, yetişmekte bulunanların da, ağabeylerinin yerlerini tutmağa
ve gerektiği anda tarihimize şanlı kahramanlık destanları yazmağa ha243

zırlanmakta olduklarını biliyor ve Türk havacılığının parlak yıldızı Fa
dıl'ın aziz ruhunda, havacıları, denizcileri ve karacıları ile birlikte, bütün
aziz şehîdlerimizi bir defa daha saygı ile anıyoruz. Allah hepsinden razı
olsun.
15. «EBEDÎ KAHRAMAN»
Benim neslimin büyük günahı, tarihini bilmemek, tarihine inan
mamak ve bilhassa tarihinde kendinden bir şey devam ettiğine inanma
maktı. Gördüğümüz feci terbiyenin tesiri altında bir mezar ve bütün va
kaları birer cesed gibi düşünüyorduk. Mazimiz bir dağdı: Onu çıkmıştık,
şimdi inmekle meşgul idik, ve talihin bizi iniş tarafında dünyaya getirdi
ğine kızmaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Kendimizle mağrur ol
maktan utanıyor gibiydik, fakat bunlar öyle suçlardır ki, eğer bu savaş
olmasaydı, belki yokuşu tamamlamakla cezasını görecektik.
Denebilir ki bu millet gerçekten bir savaşa muhtaçtı. Fakat buna
arazi kazanmak, fazla bulduğu bir takım insanları feda etmek için değil,
sadece kendisine inanabilmek için ihtiyacı vardı. Ve hiç bir şey bu zaman
da Çanakkale kadar, Irak kadar, Mukaddes Kafkasya kadar bize faydalı
olamazdı. Şimdi tamamen mağrur olarak söyleyebiliriz ki, bütün dünya
bize inandı ve biz de kendimize inanıyoruz.
Şüphesiz bu neticeyi, yalnız Çanakkale, Irak, Kafkasya hududu gibi
üç yuvarlak kelimeden çıkarmıyoruz; aynı zamanda o korkunç günlerin
binlerce teferruatını, asîl sevgiler için pervasızca ölen insanları ve bu in
sanların mukaddes menkıbelerini düşünüyoruz.
İşittiğimiz menkıbeler bize anlatıyor ki, yalnız tarih değil, esatir
bile henüz ölmemiştir. Gerçekten savaş hatlarında çarpışan ordunun öy
le vak'aları vardır ki, bir şâirin dediği gibi, tarihi aşıp esatir (efsane) e
karıştı.
28 Haziran 332 tarihli Tanin Gazetesini alınız; onun yarım sütun
ile, sade cümleler ve basit kelimelerle anlattığı bir menkıbe var: Harp
saflarında kurşunla vurulup "düşen bir subayın son nefesi anlatılmak
tadır. Bu subay, hayat ile, insanlar ve dünya ile veda dakikasında olduğu
nu hissetmişti. Bu his korkunçtur. Maddî ıztırab yanında bütün manevî
ıztırablar; aile, çocuk ve geride bırakılan şeylerin ıztırabları duyulur.
Fakat o subay, bütün meleklerini, bütün neş'elerini ve ızdırablarmı yal
nız iki noktaya toplamıştı: Din ve Vatan.
Zaten kahraman olmak için bu lâzımdı. Maksad uğruna ölmek için
her şeyden evvel bütün ölümlerin yekûnunu, maksatta mağlûb olmak acı
sının yanında hiçe saymak ve bütün düşüncelerini, duygularını, ümit ve
ihtiraslarım bu maksat etrafma toplamak lâzımdı, istanbullu Muzaffer
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Bey böyle bir insandı. Son nefesinde sesinin artık çıkmadığı, gözlerinin
artık bir şey anlatamadığı dakikada cebinden bir zarf çıkardı ve üzerine
yazdı: «Kıble ne tarafta?» Evvelâ Beytullah ile, dini ve mukaddesatıyle
karşı karşıya kalmak istiyordu. Onu kıbleye çevirdiler; sonra yazmağa
devam etti: «Bölük intikamımı alsın!» Şimdi gözünün önünde Vatan, ona
son nefesini bile ateşle, duman ve kanla boğulmuş havasından veren top
rak vardı. Bu subayda en büyük kahramanların en büyük kudreti olan
feragat ve nefsi feda duyguları yaşıyor. O maksat için ölüyor ve ölürken
bir insanın dünyadan çekildiğini düşünmüyordu. Mukaddes gayenin müdafasız kalmasından korkuyordu ve devam etti: «Bölük intikamımı al
sın!» O zaman bölük ateşler içinde, ayakları kana saplanmış ve alnı du
manla kararmış, onun cesed olmaya başlayan vücudu etrafında çarpışı
yordu. Üçüncü cümlesini imzalamak isterken istanbullu Muzaffer Bey
hayata veda etti.
v
Muzaffer Beyin son nefesiyle toprağa, bu toprağın tarihine, yaşayan
nesle ve yaşayacak nesillere yaptığı hizmet, milyonlarca insamn bütün
hayatlarıyle yapacağı hizmetlerden büyüktür.
Bir çocuğunda bu kadar asîl heyecanlar yaşatmağa muvaffak olan
bir tarih devam etmek, mazisi ile istikbali arasında kazılmış uçurumları
hiç endişe ve müşkilât hissetmeden atlamak hakkını ve kuvvetini kazan
mış demektir.
Irak'ın ateşli seması altında son nefesini vatan ve maksat ayrılığı
ile teneffüs eden bu genci ve Çanakkale'de, Kafkasya'da aynı duygu ve
emellerle nefislerini feda eden vatan gençlerini unutmayalım; onlar ken
di fedakârlıklarıyle bizim fani insanlığımızı, şu toprağı, şu tarihi ve çok,
pek çok ağlayan millî namusu kurtarıyorlar ve ebedîleştiriyorlar.
F. R.
16. MÎLLÎ MÜCADELE VE «ALEMDAR»
Zonguldak, Millî Mücadelemizin hedef tuttuğu kurtuluş yolunda bir
çok engellere göğüs gere gere ilerlerken, günün birinde, direğinde şanlı
Türk bayrağı dalgalanan küçük bir gemi limana girmişti. Bu, Alemdar
isimli ufacık bir kurtarma gemisiydi ve istanbul'dan gelmişti, istanbul
limanının o sırada bir çok yabancı devletlerin harp gemileriyle dolu oi
duğunu ve büyük küçük bir çok geminin boğazlardan bu yabancıların izni
olmadan girip çıkmadığını bilenler, bu küçük teknenin nasıl olup da ora
dan çıkabildiğine halâ hayret ederler. Geminin, o zamanlar, orta yaşlı bir
denizci olan süvarisi Ahmet kaptan, geminin ateşçisi, çarkçısı, serdümenı,
makinisti ve bir iki kişiden ibaret mürettebatı ile sözleşip anlaşarak ve
düşman çemberini yararak gemisiyle Karadenize açılmış ve bir gün Zon245

guldak limanına demir atmıştı. Gemi limana demir atar atmaz, Ahmet
kaptan, evvelâ Zonguldak ve dolayları Jandarma Komutanı binbaşı Rem
zi Beyi, ondan sonra da Mutasarrıf Nusret Bey'i görmeğe gitmişti ve şöyle
diyordu: «Türk'ün Millî Mücadelesine yalnız'kara kuvvetleri değil, da
marlarında Barbaros'ların, Turgut'ların kahraman ve asîl kanlarını taşı
yan Türk denizcileri de katılmalıdırlar. Ben gemimle Karadenizin dost
limanlarından ordumuza silâh cephane taşımaya geldim.»
Ahmet kaptanın bu teklifi hemen Ankara'ya bildirilmiş ve alınacak
talimatı yerine getirmeğe yarayacak tedbirlere başvurulmuştu.
Bu sırada Alemdar'm istanbul'dan kaçışı, oradaki yabancı kuvvet
ler tarafından haber alınmış ve Zonguldak'taki Fransız kuvvetleri komu
tanlığına bildirilmiş olacak ki, harp gemiciliği dilinde şassör (chasseur)
adı verilen ve şimdiki hücumbotların daha küçüğü olan toplu ve makine
li tüfekli bir motor, liman sularını yara yara bu fedakâr teknenin üzerine
doğru gelmiş, birden bire ona rampa etmişti. Motörden çıkan silâhlı,
süngülü, tabancalı yabancı askerler geminin içine atılmışlar; hem Ahmet
kaptanı, hem de bütün mürettebatı kıskıvrak bağlamışlardı. Bunun üze
rine Yüzbaşı Tilly ismindeki Fransız subayı, emrindeki denizci erlerle
birlikte, Alemdar'm idaresini eline almış ve gemiye, istanbul'a doğru dü
men kırdırmıştı. Maksat, gemiyi ve onu istanbul'dan kaçıranları oradaki
düşman kuvvetlerine teslim etmekti. Şimdi Zonguldak'taki Fransız ko
mutanlığından Istanbul'dakilere müjde telleri çekiliyor, Alemdar'ı götü
ren yabancı subaylarla askerler de gidecekleri yerde geçirecekleri eğlen
celi günlerin hülyasına dalarak gemide yan gelip yatıyorlar, keyif çatıyor
lardı.
Bu esnada Zonguldak ve dolayları Jandarma Komutanı Binbaşı
Remzi Bey, Kastamonu dolayları komutanlığına şifreli tel çekerek şunu
bildiriyordu: «Düşman kuvvetleri Alemdar'ı ele geçirdiler; istanbul'a gö
türüyorlar. Kefken civarında bulunan İpsiz Recep milis müfrezesi, elin
deki motorlu takalarla gemiyi önlesin ve kurtarsın.»
Bu şifreli tel Kastamonu'ya çekile dursun; Zonguldak'taki yabancı
kuvvetlerin karargâhından denizi dürbünle seyredenlerin gördükleri man
zara şuydu : Alemdar birdenbire rotasını değiştirerek istanbul yolundan
ayrılmış, iskeleye dümen kırıp Ereğli'ye doğru yol almağa başlamıştı.
Bunun üzerine, bir kaç saat önce Zonguldak limanında Alemdar'ı
bastırmış olan şassör, motorunu tekrar işletmiş ve saatte 18 mil yolla
onun peşine takılmıştı. Alemdar, kazanlarını fayrap edip bacasından kı
zıl dumanlar çıkara çıkara kaçıyor, şassör de denizi yara yara onu kova
lıyordu. Fakat belliydi ki, kaçanın hızı kovalayanmkinden azdır. Çünkü
denizin yüzünde kayıp giden şassörün çizdiği beyaz köpüklü iz, Alem246

dar'm bacasından çıkan kızıl dumanlara gittikçe yaklaşmaktaydı. Bu ko
valama ve kaçma uzun sürmedi; az zaman sonra şassör avına yaklaştı, far
kat birdenbire ateşle karşılandı. Bunun üzerine o da 37 milimetrelik to
punu ve makineli tüfeklerini Alemdar'a çevirdi, ateşe başladı. Bu çarpışma sürüp giderken, Alemdar 'm bacası bir top mermisiyle uçmuş, şassörde de iki kişi ölmüştü. Fakat ne kaçan «pes» etmek, ne de kovalayan
vazgeçmek niyetindeydi. Böylece Ereğli'ye doğru yaklaşıyorlardı. Fakat
biraz sonra Alemdar 'm bordasından atılan kurşunlar, bu düşman motöründekileri adamakıllı bunaltmıştı. Bu hal, motördeki kargaşalıklardan
anlaşilmaktaydı. Derken motor, bu deniz çarpışma alanını topsuz, maki
neli tüfeksiz Alemdar'a bırakarak birdenbire geriye dönüp geldiği tarafa
doğru bütün hızıyla kaçmağa başlamıştı.
Ne olmuştu? Alemdar'ı istanbul'a götürmek üzere gemiyi Zonguldak
limanında bastıran ve idaresini eline alan yabancı subayla yanındaki as
kerler neredeydi? Bunu uzun sözlerle anlatmaya lüzum yoktur. Onlar
şimdi, Alemdar'm bir köşesinde, elleri ve kolları bağlı, yatıyorlardı. Biraz
evvel onların şimdi bulundukları durumda olan Ahmet kaptanla arka
daşları ise, tekrar kendi şerefli komuta ve idare yerlerine yerleşmişler,
gemiyi ereğli önünde demirlemişlerdi.
Tarihin büyük korsanlarını imrendirecek kadar becerikli bir idare
ve büyük cesaretle başarılan bu işte Türk'ün en uzak dedelerinden en son
torunlarına şerefli bir miras halinde akıp gelen denizcilik ruhunun ve
geleneğinin kuvvetini, kudretini sezmemek mümkün müdür? Elleri, kol
ları bağlı bir halde düşmanın süngülü nöbetçilerinin gözü önünde yere
yatan Ahmet kaptanla, çarkçı, ateşçi, serdümen ve bir iki kişilik tayfa,
bu durumdan nasıl kurtulmuş ve gemiyi ellerine tekrar nasıl geçirmiş
lerdi?
Bunların hepsi, yerde upuzun yatıyorlardı. Fakat Karadenizin azgın
dalgalarıyle çarpışa didine büyümüş olan bu çetin Türk çocukları, kaş
göz işaretleriyle çabucak anlaşabilmişler; bir fırlayışta bağlarıyle birlik
te ayağa kalkıp, küme halinde, süngülü nöbetçilerin üzerine saldırmış
lardı. Böylece şaşıran nöbetçileri yere yuvarlayarak gırtlaklarına çöküp
onların süngüleriyle kendi bağlarını kesmişler; bu bağlarla çabucak nö
betçileri bağlayıp ötekilerin üzerine saldırmışlardı. Bunların da hakkın
dan geldikten sonra, hepsi eski yerlerine koşmuşlardı. Şimdi yabancı as
kerleriyle bunların subayları, esir olarak yerde yatıyorlardı. Üstelik düş
man siâhlarmı da bizimkiler ellerine geçirmişler, gemilerini savaş ede
bilecek duruma sokmuşlardı. Şu bir kaç satıra sığdırılan bu işin yalnız
dile kolay geldiğini söylemek elbette mümkündür. Fakat böyle bir çar
pışmaya girişmek için insanda Türk yüreğinin bulunması gerekir. Gemi
yi tekrar ele geçirmekle iş bitmiş olsaydı neyse. Arkadan, bir de toplu,
247

makineli tüfekli şassörün hücumunu püskütmek zorunda kalmıştı. Bu
çarpışmada Alemdar'm —yazık ki ismini öğrenemediğimiz— Rizeli ser*
dümeni vurulmuş, bu deniz savaşının biricik şehidi olmuştu. Böylece ge
minin hem içinden, hem de dışından hücum eden düşman kuvvetlerine
karşı çetin birer savaş yapmış ve sonunda ikisinden de zafer ve şan kaza
narak çıkmış olan Alemdar'm kahramanlığını ellerindeki binbir çeşit sılâhlarıyle kıyıya üşüşmüş olan Ereğli halkı seyretmekteydi. Buna sebep
de, bu fedakâr geminin, düşman tarafından ele geçirildiğinin Zonguldak
ve dolayları Jandarma Komutanı Binbaşı Remzi Bey'in Ereğli Jandarma
Komutam Üsteğmen Arife bildirmiş olmasıydı. Bu genç subay, «şayet
Alemdar, Ereğli'ye uğrarsa, onu halkın yardımıyle zaptetmek lâzımdır.»
kararını vermiş ve ona göre tedbirler almış, halk da bu karara candan
katılmıştı.
Gemi demirledikten sonra, içindeki yabancı subay ve askerleri ka
raya çıkarmışlar, Ereğli'nin köylerinden birine göndermişlerdi. Bunlar
şimdi orada, istanbul'da içeceklerini düşündükleri şampanya yerine yağlı
ayran içiyorlardı.
Bir kaç zaman sonra, Zonguldak limanı önüne istanbul'dan Valdek
Ruso (Valdeck - Rousseau) isimli büyük Fransız harp gemisi gelerek de
mirlemişti. Bu gemide Dumenil (Dumenyl) isimli bir Fransız amirali var
dı. Gemisinin büyük çaplı toplarına güvenen amiral, yapılan işlerden do
layı mutasarrıflığa şiddetli bir protesto yollamış ve ayrıca da haber gön
dererek mutasarrıfla birlikte Zonguldak ve dolayları Jandarma Komuta
nı Remzi Bey'in gemiye gelmelerini istemişti. Maksat seziliyordu: Ereğli
köylerinden birinde misafir edilmiş olan Fransız subayı ile erlerini ser*
best bıraktırmak için mutasarrıfı ve komutanı tuzağa düşürüp harp ge
misinde alıkoymak istiyordu. Zonguldak'm çok yurtsever ve becerikli
mutasarrıfının düşman gemisinin toplarından kılı bile kıpırdamamış,
amiralden haber getirenlere bir taraftan «Görüşmek istiyorsa kendisi bu
raya gelsin.» cevabını gönderirken, diğer taraftan da düşmanın şehre ateş
açması halinde yapılacak işler hakkında gerekenlere emirler vermiş, icap
ederse çarpışmaya girişmeyi göze almıştı.
Bütün bu işlerden Ankara'ya, Millî Hükümete de haber verilmiş ve
oradan alınan cevapta «mutasarrıfın yaptıklarının beğenildiği» bildiril
miş; hattâ Fransız amiraline çok acı bir protesto yazılarak bunun ken
disine verilmesi mutasarrıftan istenmişti. Mutasarrıf ise, yabancı kara ve
deniz kuvvetlerinin hiç bir hareketini gözden kaçırmıyor, ne düşündük
lerini âdeta onların yürüyüş ve bakışlarından anlıyordu. Zonguldak'taki
hazırlıkları gören karşı tarafın, gürültüye pabuç bırakılmayacağını sez
diğinin iyice farkına varmıştı. Yabancı kuvvetlerin başındakilerde yel
kenler yavaş yavaş suya iniyordu; bükemedikleri eli öpmeğe hazırlandık248

lan, kıymetli mutasarrıfın tecrübeli gözlerinden kaçmıyordu. Bunun için
o, Ankara'dan gelen ağır protestoyu hemen vermemiş, işi karşılıklı ko
nuşmalara dökerek, nihayet Fransız amiralini de ayağına getirtmiş ve bi
zim için çok elverişli siyasal sonuçlara yol açmıştı.
Kısa bir zaman sonra Zonguldak'taki yabancı askerler, burayı, asıl
sahiplerine bırakıp gidiyorlar ve Ankara'da doğan Millî Hükümetin kud
reti önünde boyun eğiyorlardı. İşin bu sonuca dökülüşünde Alemdar'in
hissesi pek büyüktü.
Gerek bu bakımdan, gerekse deniz çarpışmasında gösterdiği büyük
kahramanlık bakımından denilebilir ki, Alemdar, Türk denizciliğinin, Bar
baros'tan ve Turgut Reis'ten yüz yıllarca sonra, yeniden kalkınma ve ge
lişmesinin Millî Mücadele ruhuna lâyık ilk özlü adımını atmıştır.
Şurasını da unutmamak lâzımdır ki Alemdar, kendisini kovalayan
toplu, makineli tüfekli Fransız motöründen, ancak geminin içindeki ya
bancı askerlerin ellerinden alman silâhlar sayesinde kurtulmuştur. Türk'
ün, kendi alın terinin ve emeğinin kazancı ile silâh tedarik etmesini bi
len bir millet olduğunda kim şüphe edebilir?
17. GARRAF KAHRAMANLARINDAN MEMİK ÇAVUŞ
1915 - 1916 yılları arasında Irak cephesinde çok sürekli, çok kanlı
ve çok şiddetli savaşlar olmuştur. Bu savaşların şiddetini Sayın General
İsmail Berkok şöyle anlatıyor: «Dehşeti halâ hatırımda yaşayan, düşün
dükçe ve gözümün önünde canlandıkça beni heyecana düşüren...»
Sayın Korgeneral Nazmi Solok da o savaşlar hakkında şöyle diyor:
«52 gün devam eden Garraf Muharebelerinde öyle sahneler hasıl olmuş
tur ki, cehennem, o günlerin yanında belki cennet sükûneti gibi bir şey
ifade eder. Bunu mübalâğa sanmayınız. Bugün bile tüylerim ürperiyor,
gözlerim yaşarıyor...»
İşte aşağıdaki satırlar, o savaşa ait eşsiz kahramanlıklardan biridir:
1916 yılı Ocak ayının on ikinci günü idi. Üçüncü piyade alayının bi
rinci taburunun üçüncü bölüğü, cehennem ateşlerini gölgede bırakan şid
detli topçu, makineli tüfek ve tüfek ateşleri altında pek çok insan kaybı
na uğramış, âdeta erimişti. Bölük erbaşlarından, kıvraklığı ve cesareti
kadar nişancılığı ile de ün salmış olan Antepli Memik Çavuş kendi çabuk
ve isabetli ateşiyle bölüğün zayıflayan ateş kuvvetini tekrar arttırmağa
çalışıyor; mavzerini, sanki makineli imiş gibi, çabuk ve kolay kullana
rak düşmanın muharebe hatlarında gedikler iaçıyordu. Bu sırada düş
man da kâh ileri siperlerimizden birine giriyor, kâh üç beş erlik fakat
her biri birer bölüğe bedel grupçuklarm süngü hücumlarıyle geriye
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püskürtülüyordu. Bölüğün komutanı da, subaylarıyîe birlikte, kahra
man erlerine cesaret örneği oluyor; tabancası elinde, bu üç - beş erlik gu
rupların önünde düşman üzerine atılıyordu. Bu atılışların birinde, bö
lük komutanı, siperlerimizin önünde ağırca yaralanmıştı. Yüzbaşının bu
durumu Memik Çavuşun gözüne ilişmiş, onu bir an duraklatmıştı. Bu
duraklamanın sebebi, onun zihnini çelen şu soru idi: «Ateşini kesip bö
lük komutanını mı kurtarmalıydı, yoksa onu kendi haline bırakıp ateşi
ne mi devam etmeliydi?»
Memik Çavuş bu soruyu çabuk cevaplandırmak zorunda idi. Çünkü
savaş durumunun gecikmeye tahammülü yoktu. Bu durum şöyleydi:
Üç-beş kişilik Mehmetçik grupları süngüleriyle, kendilerinden se
kiz-on misli üstün olan düşman askeri üzerine atılmışlar; siperlerin
yirmi adım ötesinde, akıllara durgunluk verecek kadar kahramanca bir
süngü savaşma girişmişlerdi. Fakat bu sırada düşmanın yeni hücum
dalgaları yaklaşmakta idi. Memik Çavuş da, şimdi ateşini bu dalgalar
üzerine çevirmiş bulunuyor; bu suretle, çok üstün sayıdaki düşmanla
süngüleşmekte olan yiğitlerimizi korumaya ve yine düşman dalgalarının
gelip de öndekilere katılmalarına engel olmaya çalışıyordu. Ancak aklı
fikri bölük komutanmdaydı. Elleri, tüfeğini sanki kendi kendine doldu
rup omuzuna götürüyor; sağ gözü alışkanlıkla nişan alıyor; sağ elinin
şehadet parmağı tetiği kendiliğinden çekiyordu. Bir taraftan ateşini büs
bütün hızlandırarak her mermide bir düşman erini yere devirirken,
Memik Çavuş, kendi kendine şöyle söyleniyordu: «Allahım! Ne yapayım?
Ateşe devam edip komutanımı kendi haline mi bırakayım? Ya düşman
eline kalırsa? Yoksa ateşi kesip onu mu kurtarayım? İyi ama, o zaman,
kendi hücum dalgalarını kuvvetlendirmeğe gelen düşmanı kim ateşe tut
sun?»
Memik Çavuş, aklını çelen bu iki sorunun ikisinde de haklıydı. Çün
kü komutan düşman eline düşerse, bu, bölüğün namusuna dokunacak
tı. Kendi üstünü, hattâ her hangi bir silâh arkadaşını düşmana bırakmak
Türk'ün şanına yakışmazdı. Burası böyle.. Fakat Yüzbaşısını kurtarmak
için ateşini keserse iş nereye varırdı? Zaten süngü süngüye çarpışılan
düşman kuvvetleri sekiz-on misli üstün sayıdaydı. Güzel nişan alan ve
çabuk ateşiyle her nıermide bir düşman erini muharebe dışı eden Memik
Çavuşun tüfeği de susarsa, geriden gelenlerle 'büsbütün kuvvetlenecek
olan düşmanın üstünlüğü bire karşı yirmiye, otuza çıkmaz mıydı? O za
man bu süngü muharebesinin sonucu ne olurdu?
Memik Çavuş hem bunları düşünüyor, hem de gittikçe artan bir
hızla ateşine devam ediyordu. Bu sırada ağır yaralı bir erin, emekleye
sürüne siperlerimizden geriye doğru gitmeğe çabaladığı gözüne çarptı.
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Onun bu durumu, Memik Çavuşun 'kafasında şimşek gibi çakan bir fi
kir doğurdu ve hemen yaralı ere seslendi: «Yüzbaşı yaralandı. 15 adım
sol taraftaki kum yığını yanında yatıyor. Çabuk ona yardım et, sargı
yerine birlikte gidin! »
Birden, zaten kendi yarası yüzünden güçlükle hareket edebilen bu,
adını sanını bilmediğimiz yiğitin anlatılan tarafa doğru yaralı bir arslan gibi seğirttiği görüldü. Biraz sonra o, Yüzbaşısını sırtına yüklenmiş
yine emekleye sürüne, geriye doğru çekilmeye çalışıyordu. Bunu gören
Memik Çavuş'un yüzünde şimdi bir ferahlık belirmiş, beyninden ve vü
cudundan büyük bir ağırlık kalkmıştı. Etrafına düşen ve tozu dumana
katıp kum tanelerini yüzüne, gözüne fırlatan düşman topçu mermileri
nin patlayışları arasında ateşine, tekrar makineleşen bir hız verdi. Ken
di piyadelerinin süngü hücumunun sonuç vermediğini ve geriden yardı
ma sürülen yeni kuvvetlerin kolayca ilerleyip hücum dalgalarına katıla
madıklarını gören düşman topçusu, şimdi hemen bütün toplarının ate
şini burava çevirmiş; siperlerimizi hallaç pamuğu gibi atmağa başlamış
tı. Bu arada etrafa fırlayan kol, bacak ve gövdeler ,sanki göklerde birle
şen ruhlara ulaşmak istiyorlarmış gibi, havada uçuyorlardı. Derken.,
bir düşman ağır topçu mermisi Memik Çavuş'un bir kaç metre ötesine
düşmüş ve siperlerimizden birinin içini allak bullak etmişti. Merminin
patlayışı o kadar kuvvetli olmuştu ki, Memik Çavuş üstüne yığılan kum
ların altında kalmıştı. O, deprene deprene bu kum yığınının altından
güçlükle çıktığı zaman yanındaki son fişek bağlarının yok olduğunu gör
müştü; patlayan topçu mermisi, bunları kim bilir nereye fırlatmıştı?
Şimdi ne yapacaktı? Bu sırada siperlerin önündeki süngüleşme son hı
zını bulmuştu. Kahraman Mehmetçikler düşman hücum dalgalarında
yer yer gedikler açıyorlar; kâh süngüleriyle, kâh tüfek dipçikleriyle, sağ
larını sollarını saranlara karşı saldırışlarını büsbütün hızlandırıyorlardı.
Siperlerin önündeki göğüs göğüse çarpışmanın şiddeti arttıkça, iki taraf
tan da düşenlerin sayısı artıyor, lâkin geriye kalanların süngüleşmeleri
daha çetinleşiyor, daha çabuklaşıyordu. Şimdi Memik Çavuş yine güç
bir durumda kalmıştı; çünkü cephanesizdi. Bu durum içinde onun işlek
kafasından, bir anda şu düşünce geçti: Tüfeği kapıp süngü hücumuna
katılmak. Zaten sekiz-on kişiye bir Mehmetçik düsen bu çetin çarpış
mada kendisinin de yer alması elbette bizimkilerin yükünü hafifletecek
ti. İşin buraya kadarı iyi. Ama, ya arkadan gelip yaklaşmakta olan yeni
düşman hücum dalgalarını ne yapacağız? Eğer onları ateş altına alan ol
mazsa, on beş dakikaya varmaz, bunlar siperlerimizin önüne ulaşıp kendi
hücum saflarını desteklerlerdi. O zaman düşmanın sayı üstünlüğü üçdört misli daha artardı. Mehmetçikler zaten süngü, dipçik sallamaktan
yorgun düşmüşlerdi. Karşılarına böyle taze ve çok sayıda bir kuvvetin
çıkışı işleri birdenbire bozabilirdi

Memik Çavuş, bir kaç saniye süren bu düşüncesini bir karara bağ
lamak için savaş durumunu incelerken kendisinin kum yığını altında
kaldığı ve bu sebeple ateşinin kesildiği bir kaç dakikalık zaman içinde
yardımcı düşman kuvvetlerinin hayli ilerlemiş olduklarını gördü. Bu
kuvvetler o kadar ileriye yanaşmışlardı ki, artık bizim topçumuz da
bunları kolay kolay sıkı bir ateş baskısı altına alamazdı. Çünkü topçu
ateşleri için gereken emniyet mesafesi azalmıştı; kısa düşecek mermi
ler bizimkilere de zarar verebilirdi. Eğer piyademiz bu taze düşman kuv
vetlerini yakından ateş altına alıp kendi ateşleriyle durduramazsa iş iş
ten geçmiş olacaktı. Belki de süngü muharebesini kaybedecektik.
Issız çöllerde susuz kalmış insanın bir yudum suya olan hasreti
gibi Memik Çavuş'u da, şimdi cephanesizlik yakıyordu. O, bu hasretin,
içine acı kattığı ateşli bakışlarıyle son bir defa daha etrafına göz atmıştıki, birdenbire şu manzara ile karşılaştı :
Kendisini kum yığını altına alan büyük çaplı düşman topçu mer
misinin yaraladığı anlaşılan Seydişehirli Mustafa oğlu Halil, bir eliyle
ekmek torbasını işaret ediyor, pınarları yaşarmış gözleri de, Memik Ça
vuş'un dikkatini kendi üzerine çekmek ister gibi, ona bakıyordu. Memik
Çavuş, Mustafa oğlu Halil'in bakışlarındaki çekici kuvvete kendini kap
tırmış gibi, bir sıçrayışta onun yanma seğirtti ve hemen elini, yiğit de
likanlının al kanlarına bulanmış olan ekmek torbasına daldırdı. Torba
nın içi fişek dolu idi. Sevincinden Halil'in boynuna atılıp onun yüzünü
gözünü öpmeğe çalışan Memik Çavuş birdenbire irkildi. Gördüğü man
zara müthişti: Düşman topçu mermisi Seydişehirlinin kafa tasını uçur
muştu.
Siperler önündeki boğuşma her an kızışıyor, süngülerin çarpışma
sından, Mehmetçiklerin «Allah Allah» seslerinden, karşı taraftakiîerin
anlaşılmaz bağırtmalarından çıkan gürültüler etrafı kaplıyordu. Geri
den yanaşmakta olan yeni düşman hücum dalgalan ise artık yüz metre
nin berisindeydiler.
Memik Çavuş Seydişehirli Halil'in ekmek torbasından aldığı fişek
lerden iki bağı tüfeğinin haznesine sürüp ateşe başlar başlamaz, yaklaş
makta olan düşman hücum dalgalarında yeni boşluklar belirdi ve bütün
dalgalar yeniden yere kapandılar. Bu arada, tüfeğine yeni bir bağ sürmek
üzere olan Memik Çavuş'un gözleri yeni baştan Halil'e ilişmişti. Bu yi
ğidin demin pınarları yaşlı olan gözlerinde şimdi bir sevinç ışığı parlı
yordu. Memik Çavuş'un kendisine ilişen bakışlarını görür görmez Seydi
şehirlinin sağ eli, vücudunda kalmış olan son hayat kudretiyle, kalbinin
üzerine gitmiş ve aynı zamanda dudakları hafifçe kıpırdamıştı. O, gülüm
seyen bakışlarıyle ve kıpırdayan dudaklanyle Memik Çavuş'a teşekkür
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ediyordu; göğsünün sol tarafına götürdüğü eliyle de «artık rahat yürek
le ölebilir» demek istiyordu.
Memik Çavuş'a gelince, ölürken bile cephanesini silâh arkadaşına
teslim etmek suretiyle olsun, yurduna hizmetten başka bir şey düşün
meyen bu arslan yürekli Türk çocuğunun yanı başında şimdi daha çabuklaşan ve daha çok isabetli bir hal alan ateşiyle, yardımcı düşman kuv
vetlerini kırıp geçiriyordu. Üçüncü fişek bağını tüfeğine sürerken gözleri
yeniden ona ilişmişti: Halil geçici dünyadaki ödevini namusu ve alın
aklığı ile tamamlamış her insan gibi, gülümseyen bir çehre ile son nefe
sini Allah'ına teslim etmişti. Memik Çavuş, Halil'in gözlerini öptü, son
ra bu yiğitin temiz kanlanyle kızıla boyanan alnını bir öç anıtı gibi di
kerek, bir an kesilen ateşine tekrar başladı. Artık ince nişan almaya bi
le lüzum görmüyordu; küme küme hedeflere yönelttiği tüfeğinden çıkan
kurşunların her biri, en az bir kişiyi yere seriyordu. Düşmanın yardımcı hücum dalgalarında, böylece, yer yer sarsıntılar belirirken siperleri
mizin önünde süngüleşenler arasında birdenbire kargaşalık başgöstermişti. insan sayısınca bize sekiz-on misli üstün oluşunun da büyük te
siriyle, doğrusu, o gün çok cesur bir dövüş yapan düşman, siperlerimizin
bir kısmına atlamaya fırsat bulmuştu. Lâkin dakika geçmeden bir avuç
adsız kahraman bu siperlere girenlerin üzerine atılmış, Memik Çavuş
da şimdi buradaki tehlikeyi daha büyük görerek, onlara katılmıştı. Bu
atılış o kadar kuvvetli ve şiddetli olmuştu ki, süngüleşme çok uzun sür
memiş, siperlerimize giren düşman kuvveti geriye püskürtülmüştü.
Taze kuvvetleriyle sayısı büsbütün artan düşmanın yarısından faz
lası da, ölü ve yaralı olarak, siperlerimizin içinde ve önünde kalmıştı.
Bunların geriye püskürtüldüğü, siperlerimizin diğer kısımları önünde
halâ süngüleşmekte olan düşman kuvvetlerini de ürkütmüş ve şimdi on
lar da yüz geri etmişlerdi. Bu sırada geriye atılanların ardından kovala
ma ateşimiz başlamıştı. Bu ateş, düşmanın eski mevzilerine çekilmesine
kadar sürmüş ve topçumuz da işe karışmıştı. Artık piyade tüfeğine iş
kalmadığını gören ve komuta ettiği takıma, yeni bir düşman taarruzu
belirmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldıran; şehîdlerin gömülme
sini, kendileri yürüyemeyen ağır yaralıların sargı yerine gönderilmesini
sağlayan Memik Çavuş, artık bir dakika bile hatırından çıkmamış olan
bölük komutanını arama zamanının geldiğini sezerek onu otuz adım
kadar geride yarı baygın bir halde bulmuştu. Yüzbaşının yanında adsız
bir şehîd yatıyordu. Bu, kendi ağır yarasından akan bol kanların sebep
olduğu takatsizliğini bir an bile düşünmeden bölük komutanını oraya ka
dar sırtında taşımış olan kahraman Mehmetçikti. Komutanını daha ge
rilere götürmeğe takati yetmemiş ve oracıkta son nefesini vermişti. Onu
da temiz alnından öpen Memik Çavuş bölük komutanım sırtlayarak, sar253

gı yerine kadar götürmüş ve zaman kaybetmeden tekrar takımının başı
na koşmuştu. Artık akşam oluyor, ağır bir yenilgiye uğrayan düşmanda,
yeni bir taarruz hazırlığını belirtecek hiç bir hareket sezilmiyordu. O
günkü muharebenin ne kadar kanlı olduğunu anlatmak için uzun söze
lüzum yoktur. Şu kadarını söylemek yeter: Üçüncü piyade alayının bi
rinci taburunun ikinci bölüğünde sağ kalan insan sayısı, yalnız bir tek
erden ibaretti. Memik Çavuşun bölüğü de bir buçuk manga kuvvetine
düşmüştü.
Garraf muharebelerinin en büyük önemi, az insanla, az silâhla, az
malzemeyle, bol silâhlı, bol malzemeli çok üstün insan sayısındaki ordu
lara karşı kazanılmış olmasındadır. Cehennemi gölgede bırakan ateşlere
arslanca göğüs geren, en iyi kararları zamanı geçmeden verebilen Memik
Çavuşları, kafa tası uçmuş, bir kaç saniyelik ömrü kalmışken bile cep
hanesini arkadaşına teslim edip düşmanın önlenmesine hizmetten başka
bir şey düşünmeyen Seydişehirli Mustafa oğlu Halirieri; kendi ağır ya
ralarını hiçe sayarak yaralı komutanını düşmana bırakmamak için sır
tında taşırken şehîd düşen adsız Mehmetçikleri ve bunların milyonlarcasmı yetiştiren bir millet kendisini dünyanın en kahraman milleti olarak
tanıtmakta elbette haklıdır. Hele bu gerçeği bütün dünya da böyle bilir
ve bugünün dostları olan o zamanki düşmanlar bile bunu her fırsatta
böylece belirtirse
Allah Ta'âlâ hepsinden koşnut ve razı olsun. Burada, bütün şehit
lerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım.
18. KASAP RAMAZAN
Bitlisli kasap Ramazan, cezası tecil edilenler arasında hapishane
den çıkarılarak askerliğini yapmak üzere tabura verilenlerden olduğu
için, ona hiç kimse iyi gözle bakmamıştı. Yüzbaşı «Bu hapishane kaçkını
kimbilir nasıl şeydir? Onu ben bölüğe alamam. Ağırlığa gönderin.» de
mişti. Ağırlıkta da Ramazan'ın eskiden kasap olduğu anlaşılınca, iaşe su
bayı onu hemen tabura verilen koyunların arkasına takıvermişti.
Ramazan'da karşı gelme âdeti yoktu. Ne ağırlığa atılışına, ne ko
yunların arkasına takılışına, hattâ ne de aylarca bu işte kalışına bir şey
söylemedi. O, uzun yürüyüşlerde hem koyunları tabur ağırlığının arka
sından sürer, hem karınlarını doyurur, hem de akşam ve gece demez,
yorgunluk demez, varılan konakta taburun o gün kesilecek bütün koyun
larını keser, derilerini yüzer, ahçıya teslim ederdi. Bu işlerde b kadar uğ
raşırdı ki, bazan bir konaktan ötekisine gitmek lâzım geldiği vakit, Ra
mazan, henüz başını yere koymamış ve gözlerini kapamamış bulunurdu.
Buna rağmen o yine itiraz etmezdi; hemen kalkar, koyunlarını sürer ve
tabur ağırlığını gözünden kaybetmiyecek şekilde arkadan takip ederdi.
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Ramazan'm hizmeti asıl kışın anlaşıldı. Şark cephesinin karlı mev
simlerinde diğer bütün taburların hayvanları zayıflamış, ölmüş bir va
ziyette iken Ramazan'm koyunları besili, semiz ve bereketli idi. Karda
kışta insanların bile aç kalmaya başladığı o mevsimde, Ramazan, koyun
larının karnını yine doyurur, bir aşk halinde onlara bakar ve sonra sı
raları geldikçe kesip tabur ahçısma teslim ederdi.
Koyunlar kesile kesile bitti. Ramazan'a yenileri gelmez oldu. Bu
yolsuz arazide bir taraftan kışın soğuğu, öte taraftan açlık, insanları bi
le götürmeğe başladı; bölüklerin mevcudu azaldı ve nihayet geride işsîz
kalan Ramazan, Yüzbaşının aklına geldi. «Ne yapıyor o hapishane kaç
kını?» diye soruşturduğu zaman, kendisine «Ne yapsın? Garip iyi çalışı
yordu amma koyunlar kalmadı.» denildi. Yüzbaşı da «eh onu da bölüğe
gönderin» emrini verdi; Ramazan bölüğe geldi, eline silâhını aldı; bura
da da yine sessiz, itirazsız görevine başladı.
Bölük çok azalmıştı. Koca cepheyi, bu karda kışta bir avuç insanın
tutması, gerekiryor, neferlerin ileri karakolda, kar üstünde uzun zaman
beklemesi lâzım geliyordu. Bu görev Ramazan'a da düşüyor ve hattâ o,
sessiz ve itirazsız olduğu için ötekilerden biraz daha fazla bekliyordu.
Bunların hepsine boyun eğiyordu. Fakat bir şey vardı ki o, Ramazan'in
boynunu büküyordu: Açlık. Bütün arkadaşlarıyle birlikte o da açtı. Ge
riden gelen yarım kara ekmekle bir avuç bulgur pilâvı onun koca vücu
dunu beslemeye yetmiyordu. O da arkadaşları gibi yavaş yavaş, fakat
devamlı olarak eriyip göçüyordu.
Bir gün, karla örtülü sonsuz tepelerin üzerini güneşin pırıl pırıl
ışıldattığı bir gün Ramazan ileri karakolda nöbet bekliyor ve Yüzbaşı
da ileri karakoldaki neferleri teftiş ediyordu. Ramazan'm yanma geldi,
ilerideki düşmana dair bilgi sordu. Ramazan, gözleri ileriki yüce düşman
sırtlarında, eli sağ yanında tuttuğu tüfeğinin kundağında, memleketinin
katı ve erkek lehçesiyle hayli anlattı: «Şu sivri tepeden dört kişi geriye
gitti, yanındaki boyun noktasından bir top atıldı ve solumuzdaki bölü
ğün cephesine düştü, alevini gördüm. Top boyun noktasının hemen ar
kasındadır. Düşmanın bir devriyesi önümüzdeki dereye kadar indi, ateş
etti, geri çekildi...» Ramazan tekmilini bitirdi ve yine gözünü ve başını
düşman istikametinden ayırmadan sustu.
Yüzbaşı bu uzun kara bıyıklı, uzun siyah kirpikli, dağ parçası gibi
vücutlu neferinin de açlıktan solan yüzüne, çöken avurtlarına baktı, yü
reği sızladı, gayri ihtiyarî içini çekti ve sordu:
— E, sen nasılsın bakalım Ramazan?
Ötekisi duraladı; birden her gün alıştığı basmakalıp kelimeyi, iyi
yim efendim sözünü tekrar edemedi; o da içini çekti:
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—' Valla beğim, açım, dedi.
— Ne yapalım oğlum, hepimiz aciz; sabredeceğiz; şu gâvuru ataca
ğız; ancak ondan sonra memleket kurtulacak ve biz doyacağız.
— Valla beğim, sen istesen, sen müsaade etsen ben de
arkadaşlar da..

doyarım,

— O nasıl söz? Öyle bir imkân olsa ben müsaade etmez miyim?
— Valla beğim vardır.
Ramazan silâhını sol eline aldı, sağ eliyle Yüzbaşıya önlerindeki
düşman sırtının gerisindeki vadide görülen koyunları gösterdi, sen, şim
di müsaade et, ben gider onlardan birisini alır getiririm, dedi. ,
—. Ramazan, ben müsaade ederim amma, Ruslar müsaade etmez.
Açlıktan sen delirdin galiba; hiç düşman hattının gerisine güpegündüz
gidilir de koyun kaçınlabilir mi?
— Valle beğim ben yaparım, hemen sen müsaade et.
Yüzbaşı başını salladı:
— Diyorum ya Ramazan, ben müsaade ederim amma, Ruslar mü
saade etmez.
Ramazan fikrinden asla dönmüyordu:
— Valla beğim, sen müsaade et yeter, ötesi kolaydır.
Yüzbaşı başını salladı; açlığın vücudun her uzvuna tesir ettiğini
görmüştü ve biliyordu amma, beyin üzerinde de böyle kötü tesirler yap
tığını, hezeyanlara sebep olabileceğini hiç aklına getirmemişti. Nöbetçi
çavuşuna Ramazan'm nöbetini artık yeter görmesini ve değiştirmesini
emrettikten sonra bir daha derin nefes aldı ve öteki nöbetçilere doğru
yürüdü.
Bölüğün ileri karakol cephesi çok genişti, ancak yedi sekiz nöbetçinin bulunduğu bu hattın nihayetine varabilmek için, bu karlı arav.ide
tam iki saat yürümek gerekmişti. En son neferin yanma vardıkları za
man güneş de adamakıllı batıya yaklaşmıştı. Ortalıkta çıt yoktu. Derin
kar tabakalanyle kapalı bu dağlık arazide tabiat iki ordu arasında zorla
mütareke yaptırmış gibiydi.
Beyaz örtü ile kapalı tepelerin gerilerine doğru her iki tarafta da
siyah lekeler, yollar, kapılarının önü görülebilen zeminlikler göze çarpı
yordu. Fakat tesiri olmadıktan ve arkasından bir taarruz gelmedikten
sonra zaten güçlükle nakledilebilen cephaneleri israftan her iki taraf da
çekiniyordu.
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Yürümekten yorulmuş olan Yüzbaşı, son nefere de belli sorulan
sorduktan sonra kalın sopasına dayandı ve Rusların tesirinden kurtul
muş olan bölüğün iç düşmanla, açlıkla boğuşmasmdaki fecaati düşün
meğe başladı. Onun da gözü, neferinki gibi ileride, düşman tarafında ol
duğu halde fikri, kendi içinde, kendi arslan neferlerini için için solduran
hattâ sık sık aralarından alıp götüren açlığın korkunç neticelerine takılıp
kalmıştı.
Tam bu sırada sağ yanda bir piyade ateşi başladı. Bir iki tüfek ol
dukça ısrarlı bir ateş yapıyordu. Fakat bu ateş, tam düşman ileri kara
kollarının bulunduğu hatta değil de bunların gerisinde idi.
Yüzbaşı dürbününü gözlerine götürdü ve araştırmaya başladı; bir
den aklına Ramazan'ın deminki hezeyanı geldi; nöbetçi çavuşuna:
— Sen Ramazan'ı değiştirip geri gönderdin mi? dedi.
— Ramazan'ı değiştirdim amma o geri gitmek istemiyordu. Sizin
onu Ruslardan koyun almak için değiştirttiğinizi söylüyordu; ona bu iş
için müsaade etmişsiniz.
— E, sen de buna inandın mı?
— Tabii efendim.
— Desene ki hezeyan hepimizde başladı. Yahu bu güpegündüz, düş
man hattı gerisinden koyun getirebilir mi?
— Vallahi efendim, Ramazan bunu çoktan beri kafasına koymuş
imiş; fakat zâtınıza söylemekten çekiniyormuş; o herhalde ben gidersem
getiririm diyormuş. Hattâ dereye kadar inip kollamış, düşman içerisine
gizli olarak giden bir yol bile keşfetmiş; bu yolun üzerinde hiç Rus nö
betçisi yokmuş.
Yüzbaşı bir kaç defa «hay Allahım diye başını salladı ve dürbünü
nü yine gözlerine götürdü. Ateş iki saat evvel Ramazan'ın gösterdiği düş
man gerisindeki vadiden ve koyunların yanından geliyordu ve dürbün
de de burada bir kargaşalık görünüyordu.
Biraz sonra buradan iki hat arasındaki dereye doğru bir karaltı
nın koşmaya başladığı görüldü. Yüzbaşı dürbünle baktı; bu koşan şey
iki ayaklı olduğu için insan olması lâzım gelirdi; fakat kafa tarafında
insan başına benzer bir alâmet yoktu. Tostoparlak, yusyuvarlak bir şey
vardı.
Bu acayip mahlûk dereye gelebilmek için bir hayli koştu ve arka
sından bir hayli kurşun yağdı. Arada sırada yere yuvarlandı, yine kalktı,
yine durmadan koştu.
Dereye yaklaşınca bu defa yandaki sırtlardan tek ateş değil, maki
neli ateşi, mangaca, takımca yaylım ateşi başladı.
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Yüzbaşıyı bir telâş almıştı. Çavuşla beraber soluk soluğa sağ yana,
ateşin geldiği, acayip mahlûkun yaklaştığı dere parçasına doğru koşmaya
başladılar. Bereket versin tepeden aşağı doğru gidiyorlardı ve ileride
olup bitenleri görebiliyorlardı.
Ramazan'm tâ kendisi olduğunda artık şüphe kalmayan firârî, iki
taraftan gelen bu kesif ateşe rağmen ilerledi ve kendisinin evvelce keş
fetmiş bulunduğu gizli yola girdi, dik kayaların içinde kayboldu. Fakat
tehlike henüz atlatılmış değildi. Nitekim üç beş saniye sonra kendisinin
gösterdiği boyun noktasındaki batarya da ateşe ve bu yakın mesafede
kayaların altını üstüne getirmeğe başladı.
Nihayet çöken akşam karanlığı altında o da ateşi kesti. Tam bu sı
rada Yüzbaşı ile nöbetçi çavuşu ve arkalarına aldıkları iki nefer de de
reye yaklaşmış bulunuyorlardı.
Bir batarya topun darmadağınık ettiği, mermilerin taze barut ko
kuları hissedilen kayaların arasından yine iki ayaklı ve yine tostoparlak
yusyuvarlak bir şey taşıyan acayip mahluk ortaya çıktı. Fakat bu defa
bu yuvarlak şey, üstü yünlü örtülü bir koyun değil, derisi usulüne göre
yüzülmüş bir külbastılıktı.
Yüzbaşı, Ramazan'm bu delicesine cesaretine şaşmakla beraber, onu
bu usulsüz davranışından dolayı hafif de olsa cezalandırmıştı. Fakat
aradan bir hafta geçtikten sonra ordu kumandanlığından son durumun
anlaşılması için mutlaka sağlam bir esir yakalanması emri gelince, ak
lına ilk gelen de Ramazan oldu. Onu çağırttı:
— Ramazan, geçen sefer delice bir cesaret gösterdin amma bu niha
yet bir koyun yakalamak, arkadaşlarınla birlikte karnını doyurmak için
di; fakat şimdi, bak kumandan diri diri bir Rus yakalamayı emrediyor.
Bu, bütün ordu için çok lüzumlu imiş; ne dersin, bu işe hazır mısın?
— Hazırım beğim.
— Amma bak, bu koyun değil, silâhlı, tüfekli bir Rus askeri ola
cak; bu işi nasıl yapabilirsin?
— Sen emret beğim, ben ötesini yaparım.
Yüzbaşı emretti ve dünkü çoban Ramazan'm emrine bir de manga
verdi. Akşam karanlık bastıktan sonra da ileriye doğru da selametledi:
— Ramazan boş dönmek yok h a . . .
— Hayır beğim.
Manga Ramazan'm arkasından alaca karanlıkta dereye indi; Rus
ların geceleyin ileri karakollarının sürüldükleri hattı geçti; Ramazan'm
tahminine göre Rus bölükleri karakolları henüz ileri sürmemişlerdi.
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Bu hattı geçtikten sonra, ileri karakolların her gün gidip gelmesinden
hasıl olan ince yolu takip ederek düşman taraflarının yamacını tırman
maya başladılar. Ramazan önde, tüfeği elinde, diğer neferler yakından
onu takip ederek yürüyorlar, arada bir:
— Onbaşı, yahu Rus kafakolları nerede ise şimdi karşımıza çıkar;
böyle esir yakalanır mı? diyecek oluyorlar, Ramazan ise:
— Siz susun ve benim arkamdan gelin diyor başka lâf dinlemiyor
du.
Nihayet küçükçe bir kayanın yanma geldiyer. Şiddetli rüzgâr, ka
ya üzerine düşen karları silip götürmüş, onu bu bembeyaz saha ortasında
simsiyah heybetiyle bırakmıştı. Ramazan «geldik» dedi. Sonra neferle
rini bu kaya üzerine çıkartarak yerleştirdi; hiç kıpırdamamalarını, ses
çıkarmamalarını, hele hiç silâh atmamalarını, kendisi ne yaparsa onu
taklid etmelerini sıkı sıkı tembih etti ve sonra seslerini keserek bekle
meğe başladılar.
Bu dondurucu soğuk altında beklemek, bereket versin kî uzun sür
medi. Dar yolun üzerinde birbiri gerisinde on, onbeş kişilik bir müfreze
ilerliyordu. Havanın kapalı olmasına ve mehtap bulunmamasına rağmen
bu bembeyaz örtünün yıldızlardan aksettirdiği ışık gelenleri birer birer
ayırmağa yetiyordu. Önde bir kişi ıslık çalıyor, arkadan gelenler tüfek
lerini ellerine almışlar, öteki ellerini kaputlarının ceplerine sokmuşlar,
kulaklarını ve yüzlerini iyice kapatmışlar, donmuş yol üzerinde kaymamağa çalışarak tüfeklerinin dipçiklerini yere dayayarak yürüyorlardı.
Ramazan son dakikaya kadar ses çıkarmadı; gelenlerin çokluk olmasın
dan ürken bir iki arkadaşının kendi kaputunun ucunu çekmelerine aldır
madı, baştan ayağa dikkat kesilmiş bir halde gelenlere bakıyordu.
Rus müfrezesi kayanın tam altına geldi; iki kişi kayanın da hudu
dunu geçti ve dereye doğru inmeğe başladı; tam üçüncü düşman neferi,
kaya hizasına gelmişti ki, Ramazan üç metre yükseklikteki kayadan Al
lah diye kendisini aşağı bıraktı ve bir top gibi Rus neferinin omuzuna
oturdu.
Ramazan'm tepesine bindiği Rus bir pide gibi yere serilmişti. Fa
kat afallayan yalnız bu değildi. Bunun arkasındakiler ve öndekiler de,
bu kayadan kopan mahlukun ne olduğunu anlayamadılar, geriye doğru
kaçmağa başladılar. Ramazan'ın arkadaşlarının açtığı ateş bunları bütün
bütün şaşırttı ve dağıttı; her biri bir kovuğa girdi ve fakat Ramazan'm
yakasından yakaladığı nefer kendinden geçmiş, bitkin bir halde yerde
yatıyordu. Onu kaldırdılar ve dereye doğru geçmiş, hayretten oldukları
yere sinmiş, donakalmış bulunanları da yakaladılar ve bölük karargâhı
nın yolunu tuttular.
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Yalnız bir canlı esir isteyen Yüzbaşı, karşısında biri ezik diğer ikisi
dipdiri üç canlı düşman askeri görünce şaşaladı, Ramazan'in alnından
öptü; öteki:
— Beğim bu da bir şey mi? İstersen ben size her gün bunlardan bir
iki tane getiririm, diyordu.
Bu hikâyeyi anlatan ve Kafkastaki Ramazan'm bölük kumandan
lığını yapmış olan arkadaşım buraya kadar geldikten sonra sordum:
— Sonra ne oldu Ramazan?
Bu soru üzerine bir daha içini çekti:

j

— Onu hiç sorma, dedi. Ramazan'm sonu yürekler acısıdır. Dünya
da korku nedir bilmeyen bu kahraman çocuk, bir gün yine Rus karakollarıyle boğaz boğaza kapışmışken yaralandı ve yarası hayli ağır olduğu
halde arkadaşları onu sedye gibi tuttukları bir kaputun içine yatırdılar:
kanları sıza sıza geriye getirirken Ruslar halâ ateşi kesmemişlerdi ve
boyuna kurşun yağdırıyorlardı. Bir kurşun daha Ramazan'm tam kalbi
ne geldi ve bir daha açmamak üzere gözlerini kapadı.
Allah Ramazan'a rahmet etsin.
19. ÎKÎ ÇAVUŞLAR
Tabur kumandanı Mustafa Bey tabura ilk geldiği gün
sordu:
— Çocuklar, bölüklerinizde Bozkırlı var mı?

hepimize

— E,eksik değil efendim.
— O halde ne kadar Bozkırlı nefer varsa hepsini bana gönderin.
— Ne yapacaksınız efendim?
— Çavuşlarımı arayacağım; benim eski bölüğümün çavuşları, Ha
lil ile Mehmet.
Bozkırlı neferler toplandılar, tabur kumandanının karşısına çıka
rıldılar ve fakat Halil Çavuşla Mehmet Çavuşu doğru dürüst bilen çık
madı, yahut o kadar Halil Çavuş, o kadar Mehmet Çavuş bilen çıktı ki,
tabur kumandanı bu işin içinden çıkamadı.
Fakat Mustafa Bey bu araştırmadan hiç de yılacağa benzemiyordu.
Kaza kaymakamına, askerlik şubesi reisine mektup yazdı, diğer fırkala
ra tamimler göndertti, hulâsa dört bir tarafa haberler saldırıldı, arada
sırada biz:
— Efendim belki esir olmuşlar, hattâ belki şehîd olmuşlardır, de
dikçe:
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— Hayır hayır, diyordu. Ben esir giderken onlar bölüğün takımın
da idiler ve mutlaka kurtuldular; kalbim bana sağ olduklarını söylüyor.
Ve çavuşlardan haber çıkmadıkça d a :
— Ah birinin adresini yakalasam, öteki nerededir mutlaka haberi
vardır, diyordu.
Mustafa Bey'in dediği çıktı; neden sonra askerlik şubesi birisinin
bulunduğu yeri haber verdi; bir sürü muameleler başladı; resmen iste
dik vermediler. Mustafa Bey fırka, kolordu kumandanı demedi dolaştı,
Halil Çavuşu aldı, kanaat etmedi!
— Bu daha ziyade geri hizmetlere elverişlidir; muharebe için asal
Mehmet Çavuşu bulmalıyım, diyordu.
Halil Çavuş Mehmet Çavuş'un da yerini haber verdi, bir sürü uğraş
malardan sonra Binbaşı onu da tabura aldı ve ancak o vakit rahat edebil
di. Gece, gündüz, talim yaptırırken, hulâsa her an, her dakika iri ya-rı,
yağız suratlı çavuşlar Mustafa Beyin arkasından ayrılmazlar, bir gölge
gibi onu takip ederlerdi; o da fırsat düştükçe yavaşçacık kulağıma fı
sıldar :
— Bunların kıymetleri asıl sıkışık zamanlarda anlaşılır, derdi. Son
ra iki çavuşların hikâyeleri birbirini takip eder, Mehmet Çavuş'un yağ
mur gibi ateş arasında ilerideki takım subayına emrini nasıl ulaştırdığı
nı yaralanan subaylarını bir çocuk gibi kucağında nasıl geriye getirdikle
rini, Halil Çavuş'un en fena zamanlarda bile bölüğünü nasıl aç bırakma
dığını anlatır, anlatır bitiremez ve sonra da yine tekrar ederdi:
— Halil cephe gerisi, Mehmet cepöıe ilerisi için bulunmaz askerler
dir.
îki çavuşların terihizatı da ömürdü. Kendi seyis beygirlerinden baş
ka yedeklerinde çektikleri bir de mekâre vardı. Bu üç hayvanın üzerin
de yarım takımın kullanacağı kadar cephane, tabur karargâhının bir
kaç hafta muhasarada kaldığı zaman yeteceği kadar erzak, bir balta, bir
kazma ve bir kürek, testere ve bazı marangoz âletleri, ip, demir, halat
ve saire. Biz bunlara bakıp gülümsedikçe tabur kumandanı:
— Daha siz anlamazsınız. Sıkışık durum gelsin de o vakit benim
çavuşların ve bu teçhizatın neye yarayacağını anlarsınız, derdi.
Eh, istiklâl Savaşında sıkışık durumun kıtlığı yoktu ya. Başlangıç
ta hep Halil Çavuş'un ihtisasını teşkil eden cephe gerisi işleri çıkmağa
başladı. Tabur çok az olan nakil vasıtalarına rağmen boyuna yer değiş
tiriyor, bir cepheden ötekine, kuzeyden güneye ve tekrar güneyden ku
zeye çıkıyordu. O zamanlar yığılan cephane sandıkları veya koca bir
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öbek tutan erzak çuvalları karşısında tabur kumandanı hiç üzülmez ve
«siz Halil'e bırakın, o getirir», derdi. Ve biz rahat rahat Halil Çavuş'a bı
rakır, tasalanmadan, üzülmeden yeni görevimize giderdik. Halil kâh köy
lülerle ahbablık eder, yalvarır, kâh gâvur bastıracak diye korkutur, his
lerini canlandırır, kâh nokta çavuşunu kandırır veya olmazsa nokta ku
mandanı ile çekişir, kolordu kumandanının karşısına çıkarak şikâyet
eder ve fakat ne yapar yapar arkamızdan bıraktıklarımızı yetiştirirdi.
Bunların bu vasıtasızlık içinde ne güç şeyler olduğunu bildiğimiz
için, Binbaşının Halil Çavuş'u yanma almak hususunda neden bu kadar
gayret sarfettiğini yavaş yavaş anlamağa başlamıştık. Fakat bir gün Ha
lil Çavuş bütün bu faaliyetlerinin rekorunu yine kendisi kırdı:
Bizim kolordu Sakarya'nın kuzeyinde harekât yapıyordu. Bu hare
kât esnasında benim de dahil olduğum tabur karagâhı, kolordu karar
gâhı ile birleşmişti. Bir ara Sakarya üzerine fırkaların muhtemel bir ge
çit harekâtı için bir köprü kurmak lâzım geldi. Henüz elimizde köprücü
takımları olmadığı gibi, fırkaların istihkâm bölüklerini de bu bölgeye
çekmek istenilmiyordu. O vakit bizim Binbaşı hiç tereddüt etmeden ko
lordu kumandanına:
— Ben köprüyü yaptırabilirim dedi. Ötekisi hayretler içinde kaldı:
— Hangi bölükle?
— Benim iki çavuşla..
Bu cevap karşısında yalnız kolordu kumandam değil, fakat bizzat
işin içinde bulunan ben de şaşmış kalmıştım. Halil, iyi, becerikli, Meh
met Çavuş güzel yapılı ve cesur, fakat yüz metreden fazla köprü böyle
şeylerle olup bitmez k i . . .
Mustafa Bey kolordu kumandanının yanından ayrıldığı zaman ben
halâ hayretten kendimi alamamış, bu verilen sözün bu iki çavuşla nasıl
başarılacağını bir türlü kavrayamamıştım. Binbaşı hiç tasalanmıyordu:
— Bak nasıl ve ne kolaylıkla olacak diyordu.
Yarım saat sonra Binbaşı, ben, iki çavuş ve yedeklerindeki mekâre
Sakarya'ya doğru yola çıktık. İkindiye doğru yine bu dört kişi Sakarya
kenarına geldik. Düşman tarafından gaz dökülerek yakılan eski köprü
enkazının karşısında ben hazin hazin bakmırken Binbaşı da emirlerini
vermeğe başladı:
— Haydi bakalım Halil. Sen yakın köylere git, delikanlıları, usta
ları al getir. Mehmet Çavuş sen de şu baltayı al, kavakları devirmeğe
başla.
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îş bana halâ masal gibi geliyor, köyden gelecek delikanlılarla, devrilecek yaş kavaklarla bu koca köprünün nasıl yapılacağını aklım bir
türlü almıyordu.
Ertesi gün Halil'in getirdiği köylülerle köprü yeri bir panayır man
zarası almıştı. Onun şen, neşeli, kinayeli sözlerine, köy delikanlıları yük
sek perdeden gülüyorlar, ihtiyar dülgerler ayak keserleriyle kavakları
dört köşe kiriş haline koyuyorlardı. Biraz sonra Halil Çavuş beline kadar
soyundu; yine mekkâre üzerinde taşman yedek aletlerden zincir şeklin
deki portatif testereyi çıkardı ve Binbaşının tarifi üzere su hizasına ka
dar batmış olan köprü ayaklarının üst yüzlerini kesmeğe başladı. Niha
yet öğleye kadar geçen müddet, köprünün iki günde bilebileceğine bende
kanaat hasıl ettirdi. Halil Çavuş köylü babalarla delikanlıları coşturdukça coşturdu, meşalelerin aydınlığında gece de çalıştırdı ve ertesi günü
öğle üzeri eski köprü ayakları eklenerek, üzerleri döşenerek yapılan köp
rünün fırkaları geçirmeğe hazır bir vaziyette bulunduğunu bildiren Bin
başının raporunu Mehmet Çavuş bir rüzgâr gibi kolordu karargâhına
götürürken, Mustafa Bey b a n a :
— Sen asıl Mehmet Çavuşun marifetlerini görmelisin. Onun işi cep
hededir ve onun için de Halil'inkinden yamandır, diyordu.
Dedim ya, İstiklâl Savaşında sıkışık durumun kıtlığı yoktu. Meh
met Çavuşun marifetlerini de yakında göreceğimiz muhakkaktı. Geyve'
ye geldikten ve bizim tabur karargâhı alay karargâhına terfi ettikten
sonra, Osmaneli'ndeki bir çete alayının basma gitmiştik. Bunlar halis
muhlis nizamiye haline dönüştürüleceklerdi. Bu çete müfrezelerinde ala
bildiklerine, canlarının istedikleri şekilde kumanda etmeğe alışmış olan
milis kumandanlardan bazıları bu durumdan gocundular, el altından bir
çete taburunu bize karşı isyana teşvik ettiler. Başlarına gelen muvazzaf
subayları kabul ettirmediler. Tedip için elimizde yakın bir kıt'a yoktu;
tedbirle bu taburu yola getirinceye kadar beklemek zorunluluğu vardı.
Fakat bu esnada, yalnız bu çete taburunun değil, bütün alayın aleyhimiz
de olduğunu anlamak güç değildi. Binlerce çeteye karşı biz iki muvazzaf
subayla iki ahbab çavuş gerektiğinde müdafaa etmek ve kendi canımızı
korumak zorunda kalmıştık.
O günlerde Halil Çavuş'la Mehmet Çavuş'un ne bulunmaz arkadaşlar
olduğunu daha iyi anlamıştım. Bütün gece ikisinin gözüne uyku girmez,
tüfekleri kucaklarında otururlar veya birisi karargâh kapısının önünde
nöbet beklerken ötekisi bizim yattığımız yerleri gözetlerdi. Binbaşı yine
0 kat'î emniyetini takınmış:
— Sen uyu derdi. Mehmet'le Halil kapının önündeler ya.. Yeter.
Bütün çeteler hücum etseler ölmeden birisini içeri salıvermezler, der ve
kendisi hakikaten rahat rahat uyurdu,
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Ben bazı geceler kontrol edeyim derdim. Yatağından kalkmamla
çavuşlardan birisini karşımda bulmam bir olurdu.
Nihayet bu korkulu günler de geçti; alay tam manâsıyle kuvvetli,
diğer alaylar kadar itaatli ve cesur muvazzaf bir alay haline geldi. Büyük
taarruzda kuzeyden hücum eden ve Bursa üzerine yürüyen en yaman
kıt'alardan birisini de bu alay teşkil etti. Bütün taarruz müddetince
Mehmet Çavuş cephede ve tam kendi ihtisası olan işlerde dehşetli hiz
metler görmüş, kan ve ateşe boğulmuş taburlara boyuna emirler götür
müş, onlardan haber getirmiş, çok defa terkisinde bir yaralı veya önünde
bir kaç esirle dönmüştü. Fakat alay kumandanı onun halâ büyük cesare
tini gösterememiş, bunun için fırsat bulamamış olduğuna kani idi ki,
Mehmet Çavuş şu feci durumun karşısında kaldı:
tznik gölünün iki tarafındaki sarp dağların düşmesinden sonra ve
Bursa ovasına doğru inişin devam ettiği günlerden birinde idi. Alay ka
rargâhı önde, taburlar bunun gerisinde ilerliyor, düşmanın artık bir
muharebe vermesi ihtimali görülmüyordu. Tam bu sırada alay kuman
danının gözüne yolun yanında silâh çatmış oturan bir bölük göründü. Bu
bölüğün hangi kıt'aya mensup olduğu, nederı orada istirahat ettiği alay
kumandanmca bilinmiyordu. Belki yan tarafta yürüyüş yapan üçüncü ko
lorduya mensuptu da keşif maksadıyle kendi hududunu taşmıştı. Her ne
olursa olsun anlamak gerekiyordu. Arkasından hiç eksik olmayan Meh
met Çavuşa:
— Bak dedi. Şu bölük hangi kıt'adan ve niçin burada bekliyor?
Mehmet Çavuş atını koşturdu; az bir müddet sonra bölüğe yaklaştı;
yanlarına vardı. Bölük halâ eski vaziyetinde ve silâh çatılarının etrafında
oturuyordu.
Birden bir karışıklık oldu. Garip bir hisle bölükten şüphelendiği
için arkadaşından gözünü ayırmamış bulunan Halil Çavuş'un ağzından
gayri ihtiyarî bir ses çıktı. Alay kumandanı ile beraber yanındakiler de
başlarını Mehmet Çavuşa çevirdiler. Çavuş bir anda atını silâh çatanla
rın içine sürdü, bir kaç el silâh birden patladı, sonra bölük karıştı. Meh
met Çavuş içlerinde kayboldu; bölük hemen yere yattı ve alayın arkadan
gelen taburlarına karşı ateşe başladı. Bunun, yolunu şaşırmış bir Yunan
bölüğü olduğunu anladık. Biraz sonra bölüğün arkasından daha başka
düşman kıt'aları belirdi, onlar da geldiler, beriki bölüğün yanına yattılar.
Bizim alay makinelilerini indirdi. Taburlara yeni meydana çıkan
düşman kıt'alarma karşı hedefler gösterildi. Bizimkiler de yayıldılar, hü
cuma kalktılar; topçular mevzi aldılar. Ortaklık bir anda cehennem man
zarası aldı. Her taraftan tüfek, makineli tüfek, bomba ve top sesleri yük264

seliyordu. Bu esnada alay kumandanı bütün cesaretiyle kıt'alarını düş
man üzerine sevkederken diğer taraftan da boyuna söyleniyordu:
— Eyvah eyvah Mehmet Çavuş gitti!
Sonra yine muharebeye dalıyor, emirler gönderiyor veya yukarıya
raporlarını bildiriyor ve her fırsat düştükçe söyleniyordu:
— Çanakkale'den kurtul, Kafkastan kurtul, bütün İstiklâl Savaşını
yap da, tam zafer kazanıldığı gün, bir hiç uğruna git. Vah zavallı Mehmet
Çavuş, vah zavallı Mehmet Çavuş.
Alay kumandanım teselli etmeğe kimsede mecal yoktu. Bir kere
ölümü muhakkaktı. Koca bölüğün içerisine girmiş, kaybolmuş ve bir kaç
el de silâh patlamıştı. Sonra alay kumandanının bu emektar çavuşunu
evlâdı gibi sevdiği de malûm. Esasen bu cesur adamı sevmeyen de yoktu
ki...
Öğleye kadar hep bu düşünce ve kederle geçti. Düşman tuttuğu mevzilerden söküldü, daha gerilere atıldı. Muharebe faaliyeti biraz tavsadı ve
alay karargâhı bir sırt gerisinde oturup o sabahki muharebenin yorgun
luğunu gidermek üzere dinlenmekte idi ki yine Halil Çavuş bağırdı:
— Efendim Mehmet Çavuş geliyor.
Hepimiz gayri ihtiyarî Halil'in gösterdiği tarafa baktık. Hakikaten
Mehmet Çavuş'a benzeyen iri yarı bir adam, elinde silâhı terkisinde hey
besi at üstünde bize doğru ilerliyordu. Fakat yalnız kendi üstündeki âlbise ile atın rengi sabahkine benzemiyordu. Boz renkli bir elbise ile git
miş, şimdi koyu hâkî bir elbise ile geliyordu. Giderken atının rengi doru.
gelirken yağızdı.
E âhıretten dönüp gelenlere inanmış bir kimse olsaydım, bu haller
ve bu geliş karşısında mutlaka telâşa düşerdim. Mehmet Çavuş telâşsız,
acelesiz geldi, atından indi ve sonra alay kumandanının karşısında dura
rak selâm verdikten sonra:
*-—
—
—

Geldim efendim, dedi.
Nereden geldin Mehmet Çavuş âhıretten mi?
Ne âhıreti efendim? Basbayağı Yunan içinden.
İyi amma koca bölüğün içinden nasıl kurtuldun?

— Güçlük mü var? Bölüğe yaklaşınca baktım ki bizimkilerden de
ğil, meğer gâvurmuş... Eh dönmek olamaz, arkamdan kurşun atıp vura
caklar; kurşunu arkadan yemektense önden yemek daha iyidir dedim,
hayvanımı silâh çatılarının üzerine sürdüm. Hani ortalığı karıştırarak telâşeye vermek istedim. Bir taraftan da önüme gelenlere bastım kurşunu.
Tahminim yanlış çıkmadı; oturanlar şaşaladılar, yerlerinden bile kıpır265

daşamadılar. Yalnız ağaç altında oturan sarı benizli bir zabit davrandı
ve tabancasını bana doğru çevirmişti ki kurşunu yedi. Bölüğün nihayeti
ne varınca hayvan üzerinde durmanın artık tehlikeli olduğunu anladım;
kendimi yere attım ve bir hendeğin içine çömeldim. Yaklaşana bastım
kurşunu. Sizin taraftan da ateş açılınca beni boşladılar gayri. Hendekten
hendeğe sürüne sürüne bir selâmete çıktım. Fakat beygirim geride kaldı
ve vuruldu. Heybem onun üzerinde, üstüm başım parça parça oldu. Bu
vaziyette karşınıza gelmeğe doğrusu cesaret edemedim. Bekledim, gâvur
kaçtı, kendime bir elbise tedarik ettim; bir de Yunan süvari hayvanı ya
kaladım; heybemi buldum, işte karşınıza geldim.
O vakit alay kumandanı güldü, başını salladı ve bana döndü:
— Ben sana demiyormuydum ki Mehmet Çavuş asıl cevherini gös
termek için henüz fırsat bulmamıştır. Şimdi sen de inandın mı?

T •

...
:

266

VvK

7^

54.

DERS

MÜSLÜMANLIKTA HER FERD ASKERDİR
1. İSLÂM'IN İLK KADIN ASKERLERİ
İslâm'da yalnız erkekler değil, yerine göre, kadın erkek herkes as
kerdir. Bunun içindir ki, kadınlar da askerlik görevini yapmışlar ve cihad (din ve vatan uğrunda savaş) a katılarak savaş meydanlarının en bü
yük kahramanlığını göstermişlerdir.
İslâm'ın ilk zamanlarında cereyan eden Uhud savaşında, Hazreti
Âişe ile, Enes'in annesi Ummu Suleym, Ebû Sa'îd'in annesi Ummu Suleyt
olanca gayretleriyle çalışmışlar, sırtlarında kırbalarla askere su taşımış
lar, yaralıları tedavi etmişlerdi. Yine bu savaşta Nesîbe Hatun, savaş ala
nına atılarak kahramanca cenk etmiş, bahadırlığını herkese beğendirmiş
ve nice bahadırları utandırmıştı. Uhud günü, Hazreti Peygamberin öldü
ğünü sanan ashabın dağıldığı, İslâm askerinin mağlûb olduğu bir sırada,
Peygamberimizin etrafında kalan beş on mücahidin arasında Nesîbe Ha
tun da vardı. Peygamberimizin üzerine saldıran bir fırka düşmana karşı
koyan ve düşman fedailerinin bir kısmını öldüren, yine Nesîbe Hatun idi.
Düşmaıj ordusunun en azılı fedailerinden olup Hazreti Peygamberi
öldürmek görevini üzerine alan ve durmadan saldırarak onu bir kaç ye
rinden yaralayan müşrik İbn Kâmie'ye karşı çıkan, ona üç defa kılıç ça
lan ve onu yaralayan, kendisi de omuzundan yaralanan kadın da bu Ne
sîbe Hatun'dan başkası değildi. Bu asîl ve fedakâr kadın, bu savaşta daha
bir kaç yerinden de yara almıştı. Bununla beraber ve vücudundan kanlar
akarken, yine hiç korkaklık göstermemiş, üstelik, kocasını ve iki oğlunu
da durmadan savaşa teşvik etmiş ve bu yüzden Peygamberimizin takdir
lerini kazanmıştır. Peygamberimiz onun hakkında şöyle dua etmiştir:
«Yarabbî! Bu kahraman fedakârları bana cennette refîk eyle1-»
Hazreti Enes'in annesi Ummu Suleym ise, Huneyn savaşında da bu
lunmuş ve eline aldığı bir hançerle «Her kim bana yaklaşmak isterse, şu
hançerle karnını deşeceğim.» diyerek düşmana meydan okumuştu. Pey
gamberimizin zevcesi ve mü'minlerin sevgili anası cihada gider, düşmanla
dövüşür, mücahidlere caniyle başıyle yardım ederse, bugünün müslüman
kadınlarına da elbette din ve vatan uğrunda büyük görevler düşer. Yalnız
Peygamberimizin değil, bir çok ashabın zevceleri de savaş alanlarında
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çarpışırken, bazıları da ülkelerinde kalmışlar ve askerin geri hizmetlerini
sağlamışlardır. Peygamberimizle birlikte yedi defa savaşa gitmiş ve düş
manla savaşmış kadınlar vardır. Bunların hepsini burada anlatmak müm
kün değildir.
2. KARAFATMA
Kara Fatma, Erzurumlu bir Türk kadınıdır. Vaktiyle düşman ordusu
Erzurum'u kuşattığı zaman, Kara Fatma, Aziziye tabyasındaki Türk as
keriyle beraber bulunuyordu. Askere su, ve yiyecek getiren, askerin ya
ralılarını omuzunda taşıyan ve yaralarını saran bir Türk anası idi.
Saldırı ile ve zorla Türk'ün elinden tabyası alınmaz olduğunu an
layan düşman, hile yoluna sapmış ve gece yarısı askerimizin koğuşuna
yakın yere bir nefer sokarak tüfek attırıp koğuşun lâmbasını söndürmüş
ve askerimizi sabaha kadar birbirine kırdırmış ve bundan sonra gelip
tabyayı rahatça ele geçirmişti.
Bu acıya dayanamıyarak öc almak derdine düşen Kara Fatma, he
men Erzurum'a dönmüş, orada boş bulabildiği çocuk, ihtiyar erkek ve
kadın kim varsa başına toplamış, evlerden aldığı balta ve satırlarla Azi
ziye tabyasına hücum etmişti. Düşmanın gülle ve kurşun yağmuruna al
dırış etmeyen Fatma kadın ve yanındakiler, girdikleri tabyada doğramadık düşman komamış ve orayı tekrar ele geçirerek şehîdlerin intikamını
almışlardır.
Bugün Erzurum'un şehîd mezarlığında, yalnız erkek gönüllüleri de
ğil, nice kadın fedaileri de yatmaktadır. İşte Kara Fatma da bunlardan
biridir.
Millî Mücadele tarihimiz, biraz da bu mücadelede fedakârlık gös
teren kadınlarımızın tarihidir. Bu sebepten dünya bilir ve bilmeyenler
de bilmelidir ki, kadınlarımız da erkeklerimiz kadar arslandır ve onlara
dokunmaya ve hele onları kızdırmaya gelmez.
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ORDUDA KUVVET ASKERLER ARASINDAKİ
BİRLİKTEN DOĞAR
Asker, dinini, vatanını, milletini, memleketin şeref ve namusunu
düşmana karşı koruyan ve savunan bir kale demektir. Bu kalenin bir
taşı yerinden oynarsa, hattâ azıcık gevşerse, dayanma gücü azalır. Sağlam
bir kale nasıl olmak gerekirse, asker de erleri ve subayları ile övlece tek
bir vücut gibi olmalıdır. Müslümanlıkta birlik esastır; bu birliği boza
cak olan her şey bozgunculuktur ve dinimize göre yasaktır.
Ailede ve toplumda, fikir birliği, iman birliği ve iş birliği, Kurân-ı
Kerîm'in açık ve kesin emirlerindendir. Ailenin bütün ferdleri, taşlan
ve duvarları birbirine kurşunla kenetlenerek yekpare bir bütün haline
gelmiş bir bina gibi, birbirine sımsıkı bağlanmış olmalıdır. Aile böyle
olunca, şüphesiz, böyle olan ailelerden meydana gelmiş bir toplum da
böyle olacaktır.
Böyle bir toplumu her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan
askerin de, kuvvetli bir bağ ile birbirine bağlanmış, kenetlenmiş ve kay
naşmış sağlam bir saf teşkil etmeleri ve böyle bir saf halinde çarpışma
ları gerekir. Onları bu birliğe sokacak ve bir bütün haline getirecek ter
biye ve disiplin ne kadar gerekli ise, onların birbirlerini sevmelerini sağ
layacak tek bir gaye ve tek bir iman etrafında toplanmalarını sağlamak
da o kadar gerekli ve önemlidir. Buna göre oluşturulacak tek vücudu
zayıf düşürecek ve aradaki birlik ve sevgi bağlarını gevşetecek her şey
bir ahlâksızlıktır ve İslâm dinince haram kılınmıştır. Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı
Kerîm'de, savaş alanlarında düşmana galip gelmek için, bir orduyu teşkil
eden bütün ferdlerin birbirine sımsıkı bağlı olmaları gerektiğine işaret
ederek şöyle buyurmuştur:
«Haberiniz olsun ki, Allah, kendi uğrunda, (taşlan kurşunla) kenet
lenmiş bir bina gibi saflar bağlayarak çarpışanlan sever» (Sâf sûresi, 4).
Bu âyeti kerîmeden anlaşılıyor ki, bir orduyu zafere götüren başlıca
yol, asker arasındaki sevgi ve saygıdır; çünkü birlik ve beraberlik, ancak
bu sevgi ve saygıdan doğar; askerin birlik ve beraberliği ise, ordunun
başlıca kuvvet kaynağıdır. Eğer asker arasında sevgi ve saygı yerine ge
çimsizlik ve birbirini çekememezlik bulunursa, bu hal birlik ruhunu öl269
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dürür; çünkü geçimsizlik kavgaya sebep olur ve dirliği ortadan kaldırır.
Dirlik olmayan yerde birlik olmaz. Birlik kalmayınca da kuvvet yokolur
ve düşmana karşı durulmaz, işte bunun içindir ki, asker arasında birbi
rine hased etmek, birbirini çekememek gibi kötü hallerin bulunmaması
gerekir. Rütbesine göre küçük büyüğe karşı daima saygı, büyük de küçü
ğe karşı sevgi beslemelidir. Özellikle kumandana kayıdsız şartsız itaat
her şeyin başında gelir.
Her hangi bir sebep ve bahane ile arkadaşlarını çekememek, onlara
hased etmek, kin gütmek, haksızlıkta bulunmak, arkasından söz etmek
ve ayıplarını araştırmak gibi kötü huylar, hiç bir askerde bulunmamalı
dır. Bu çeşit huylar, koca bir orduyu, hattâ bir ülkeyi bile tehlikeye dü
şürebilir. Müslümana düşen en büyük görev, bir kaç arkadaş arasında
bir dargınlık çıkacak olursa, hemen biraraya gelip dargınların arasını
bulmak ve barıştırmaktır. Böyle yapıldığı takdirde, dargınlığın daha da
büyümesi önlenmiş olur. Bir de askerlerin gıybetten, yani yanlarında bu
lunmayan arkadaşlarının bazı kusurlarını ortaya döküp onları çekiştir
mekten titizlikle sakınmaları gerekir. Zaten gıybet etmek, müslüman olan
bir kimseye yakışmayacak çok kötü bir huydur ve bu yüzden dinimiz
gıybeti haram kılmıştır. Ahlâkı iyi ve güzel olan bir insan, kendisinin de
yapabileceği bazı kusurları bırakıp da başkalarının kusurlarını araştır
maya kalkışmaz. İnsanlar arasında çok yaygın olan bir huy da, bazı kim
selerin kendilerine has bir takım hallerini gülünç bulup onları alaya al
mak ve küçük düşürücü, kalp kırıcsı sözler söylemektir. Aslında iyi ah
lâk sahibi bir müslümanm görevi,böyle kimseleri alaya almak değil,
alay eden kötü ahlâk sahibi kimselere karşı onları korumaktır. Herkes
bir defa olsun kendisini alay edilenin yerine korsa, bu davranışın ne kötü
bir şey olduğunu anlar, ve bir daha başkasıyle alay etmemeğe tövbe eder.
îyi bir müslüman, kendisi için neleri sever ve neleri isterse, arkadaşları
için de onlan sever ve ister. Kendisi için kötü olan şeylerin, arkadaşları
için de kötü olacağını düşünür ve bu kötü şeyleri arkadaşlarına yama
mağa kalkışmaz.
Peygamberimizin ashabından Huzeyfe anlatır: «Yermuk savaşı
sona ermişti. O sırada amcamın oğlunu göremediğim için, eğer yaralı
ların arasında ise ona biraz su vereyim dedim ve savaş alanındaki yara
lılar arasında dolaşmağa başladım. Amcamın oğlu gerçekten ağır yaralı
olup ölüme doğru yaklaşmakta ve can vermekte idi. Yüzünü sildim; göz
lerini açtı. «Su ister misin?» dedim. Eliyle «evet, isterim» işaretini verdi.
Tam suyu dudaklarına götürürken öteden bir yaralı yürekten ve acı bir
«ah» kopardı. Amcamın oğlu hemen «suyu ona götür» işaretini verdi.
Götürdüm; içeceği anda öteden başka bir «ah» sesi geldi. O da bu «ah»
karşısında suyu içmeyip«ona götür ve imdadına yetiş» dedi. Koştum;
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ben varıncaya kadar ruhunu Allah'a teslim etmişti. Geriye döndüm; be
riki de gitmiş. Bari amcamın oğluna yetiştireyim dedim, ona koştum;
o da Allah'ın rahmetine kavuşmuştu. Hepsi, kendisinden çok arkadaşla
rını düşünen bu aziz şehîdlerin hiç birine su vermek nasıp olmadı.»
işte bu, müslümanlar arasındaki sevgi ve şefkat duygusunu göste
ren eşsiz bir örnektir. Can çekişip ölümle pençeleşirken bile kendisini
değil, arkadaşını düşünen, onun hayatını kendi hayatına tercih eden as
kerlerden teşekkül etmiş bir ordu düşününüz: Böyle bir ordu düşman
karşısında ne harikalar yaratmaz! Böyle hâdiseler hayatımızda bize bi
rer örnek olmalıdır. Çeşmede biraz su azalsa, sıramıza razı olmaz, bir
birimizi kırıp geçiririz. Halbuki kendisi ölümün hararetiyle yanıp kav
rulurken, derdini unutup başkasını düşünen insanlar da var bu dünyada!
İşte gerçek müslümanlık ve gerçek insanlık budur. Bundan kim yüz çe
virebilir?
OKUMA PARÇASI:

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLIKLA İLGİLİ
BAZI HADÎSLERİ
1. Geçinilmesi
değillerdir.

gereken

insanlarla iyi geçinmeyenler

akıllı

2. İnsanların kötüsü, kendi ayıbını bırakıp da arkadaşlarının
ayıbını araştıran kimsedir.
3. Arkadaşlarına kötülük edenler bilsinler ki o kötülük
dilerine aittir.

ken

4. Gerektiğinde arkadaşlarına yardım et.
5. Üç günden fazla küs kalmak helâl değildir.
6. İnsanların hayırlısı,
bulunanlardır.

kendileriyle

görüşülebilir bir

halde

7. Mümin o kimsedir ki, başkasıyle iyi geçinir; başkası da
o kimse ile iyi geçinir; hem başkasına yakınlık gösterir; hem de baş
kasından yakınlık görür. Başkasına yakınlık göstermeyen, kendisi
de yakınlık görmeyen kimselerde hayır yoktur.
8. Arkadaşınla asla kavga etme; arkadaşına eza verecek şaka
larda bulunma.

271

56.

DERS

MÎLLET MALI BÎR EMANETTİR
Allah Ta'âlâ Kur'ânı Kerîmde şöyle buyurmuştur:
«Bilmiş olunuz k i : Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar
arasında hükmederken adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi size emre
diyor. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor; Şüpheniz olmasın ki Al
lah işiticidir, görücüdür» (Nisa sûresi, 58)
Görüldüğü gibi, Allah Ta'âlâ bu âyeti kerîmede, emanetlerin ehline
verilmesini emretmiştir. Emanetin pek çok çeşidi olmakla beraber, bun
ları iki grupta toplamak mümkündür:
1) İnsanların, Allah'a, kendi nefislerine ve birbirlerine karşı olan
görevleri. Bu görevlerin hepsi birer emanettir ve bunları ödemek emane
ti ehline vermek demektir. Meselâ, devlet işleri bir emanettir ve onları
ehline vermek ve eksiksiz yapmaya çalışmak, emaneti ehline vermek an
lamına gelir. Buna göre emanetin birinci kısmı, insanların görev ve iş
leridir.
2) Emanetin ikinci kısmı malla ilgili olanlardır. Meselâ bir kim
seye koruması için verilen para veya herhangi bir eşya emanettir. Sahibi
onu geri isteyinceye kadar korumak ve istediği zaman da vermek bir gö
revdir.
Üzerimize aldığımız her hangi bir görev de emanettir; bu görevi
yapmamak emanete hiyanettir.
Millet malı da bir emanettir. Bu emaneti iyi korumak milletin her
ferdine borçtur. Bize emanet edilen millet malından ne bir şey aılnır, ne
de başkasına verilir- <_
Askere emanet edilen her hangi bir şeyi güzel bir şekilde koruması,
askerin boynuna borçtur. Az olsun çok olsun, eski olsun yeni olsun, ema
net olan her şeyi korumak vacibtir. Kendi malımızı nasıl koruyor isek
millet ve devlet malını da ondan daha çok korumalıyız. Çünkü bunlar
emanettir ve korumamak, emanete hiyanet etmek demektir. Dini bütün
bir müslüman, kendisine emanet edilen millet ve devlet malına asla ha
inlik etmez.
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Peygamberimizin damadı Hazreti Ali, halife olduğu zaman, bir gece
devlet işleriyle meşgul bulunurken, yanma özel bir iş için birisi gelmişti.
Hazreti Ali, onunla konuşmağa başlamadan önce yanmakta olan mumu
söndürdü ve başka bir mum yaktı. Bir mum yanıp dururken, onu söndü
rüp diğerini yakması, adamın hayretini çekti ve bunun sebebini Hazreti
Ali'den sordu. Hazreti Ali ona şu cevabı verdi: «Söndürdüğüm mum,
millet parası ile alınmıştı. Seninle özel bir iş konuşurken onu kullanmağa
hakkım yoktur. Onun için o mumu söndürdüm ve kendi paramla aldığım
mumu yaktım.»
İşte Hazreti Ali'nin bu davranışı, millet malının nasıl kullanılaca
ğına ve nasıl korunacağına güzel bir örnektir. Her müslüman Hazreti
Ali'nin bu davranışını örnek almalı ve millet, devlet malını onun koru
duğu gibi korumalı, hainlik etmemelidir.
Şunu da unutmamak gerekir ki, millet malını haksız olarak yiyen
ler, ona buna yedirenler, kısacası ona hainlik edenler, bunun hayrını gör
mezler ve er geç, fakat mutlaka cezasını çekerler. Hiç kimse, millet ma
lını yeyip de cezasını bu dünyada çekmemiş kimselerin kalın enselerine
bakıp da aldanmamalıdır. Allah, bazı kimselerin cezalarını kat kat ver
mek için erteler ve âhırete bırakır. Böyle kimseler, yaptıkları kötülükle
rin cezasız kaldığını sanarak daha da cesaretlenirler ve daha çok hain
lik etmeğe başlarlar. Oysa Allah'ın âhırette bunlardan alacağı intikamın
haddi hesabı yoktur. İşte o zaman, böyle kimseler, keski yaptıklarımın ce
zasını dünyada çekseydim de, Allah'ın huzurunda hesap vermek durumun
da kalmasaydım ve cehennem azabı görmeseydim, diye pişmanlık duyar
lar, amma artık iş işten geçmiştir. Âhırette duyulan pişmanlığın ne fay
dası olur k i ! . . .
Emevî devrinin ilim adamlarından biri anlatır :
«Emevî halifesi Ömer îbn Abdülaziz, adaletiyle dünyaya ün salmış
bir kimse idi. Bu halife ölüm döşeğinde iken, yanındakilerden biri ona
şöyle der: «Sen büyük bir hükümdar olduğun halde çocuklarına hiç bir
servet bırakmadın. Zavallıların hepsi de el elde baş başta kalıyorlar?»
«Bu söz üzerine Halîfe çocuklarını yanma çağırttı. Hepsi de henüz
bulûğ çağma girmemiş yaşta idiler. Halife onları görünce ağlamağa baş
ladı ve sonra da şöyle dedi: «Çocuklarım, Allah'a yemin ederim ki, ben
sizi ne hakkınızdan mahrum ettim, ne size millet malını servet olarak
bırakmak kötülüğünde bulundum. Sizler iyi, yahut kötü olursunuz. Eğer
iyi olursanız, iyilerin koruyucusu Allah'tır ve onları korur. Fakat kötü
olursanız, kötü yollarda heder edeceğiniz bir malı size servet olarak bı
rakmayı da hiç bir zaman istemem.»
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«Sonradan görüldü ki, bu büyük Halîfenin çocuklarından bazıları,
mücahid askerlere yüz at hediye ettiler. Demek ki bunlar, doğrulukları
ve çalışmaları sayesinde sonradan çok zengin olmuşlardır».
«Bir başka halîfe devrini daha gördüm ve bu halifenin bıraktığı
mirasın çocukları arasında taksiminde bulundum. Her çocuğa bu miras
tan altı yüz bin dinar düşmüştü. Fakat sonradan bu çocuklarm el açarak
dilendikleri görülmüştür.»
Tarihte, ibret alınacak buna benzer misaller pek çoktur. Bunlardan
birisi de şöyledir:
Peygamberimizin hayatında Hayber kalesi bir savaştan sonra zabtedilmişti. Kalenin alınmasından sonra ganimetler toplandı ve asker ara
sında taksim edildi. Bu sırada savaşa katılmış askerlerden biri de ece
liyle ölmüştü. Bunu Peygamberimize haber verdiler. Peygamberimiz de
«gidin namazını kılın» dedi, fakat kendisi bu askerin namazında bulun
madı. Bunu gören askerin akraba ve arkadaşları çok üzüldüler ve sebe
bini sordular. Peygamberimiz onlara «Arkadaşınız ganimete hıyanet et
ti. Onun için namazında bulunmadım.» dedi. Sonradan askerin eşyalan
arandığı zaman, onlar arasında, taksim edilen ganimet malı dışında, as
kerin bir gerdanlığı saklamış olduğu anlaşıldı. Asker bunu savaş esnasın
da ele geçirmiş, fakat ganimetlerin taksim edilmek üzere ortaya konup
toplandığı sırada o ganimeti çıkarmamış ve kendisine saklamıştı. Böylece
herkesin hakkı olan bir mala sahip çıkmıştı.
Aslında bu gerdanlık, bugün anladığımız manâda kıymetli taşlardan
yapılmış bir gerdanlık değildi. Boncuk cinsinden üç beş kuruşluk bir şey
di. Fakat kıymeti ne olursa olsun, bir asker tarafından saklanmış ve böy
lece emanete hıyanet edilmişti. İşte bu sebepten Peygamberimiz o aske
rin cenaze namazını kılmamıştı.
Bu olay, müslümanların, üzerinde çok düşünecekleri ve ibret ala
cakları bir olaydır. Kıymetsiz bir malı saklayarak ona sahip olmaya kal
kan bir kimsenin cenaze namazını Peygamberimiz kılmaktan imtina eder
se, bugün devlet ve millet parasını, yahut malını hesapsız kitapsız üzerine
geçirenlerin, yahut bunlara zarar verenlerin hallerinin nice olduğunu va
rın siz düşünün. Böyleleri, hem Allah'a, hem Peygambere ve hem de dev
let ve millete hiyanet etmiş olduklarından, çekecekleri ceza ve görecek
leri azab da her halde çok ağır olacaktır. Müslümanların ve özellikle üze
rinde başkalarının hakkı bulunan para veya malı korumakla görevli olan
ların buna çok dikkat etmeleri gerekir.
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OKUMA PARÇASI
PEYGAMBERİMİZİN EMANETLE İLGÎLÎ
BAZI HADÎSLERİ
1. Münafığın alâmeti üçtür: Söylediği zaman yalan söyler;
söz verdiği zaman sözünde durmaz; kendisine bir şey emanet olun
duğunda, emanete hiyanet eder.
2. Emanete hiyanet edenin imanı tam bir iman değildir.
3. Emanet ve emniyet denilen seciye kalktığı zaman
bekleyin.

kıyameti

4. Birisi sana: bir şey söylerken etrafına bakınırsa o söz ema
nettir; onu başkasına söyleme!

/fi-.,.
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YALANCILIK
1. YALANCILIK KÖTÜ BÎR HUYDUR
Bilinen ve düşünülen şeyin aksini söylemeğe yalan denir. Meselâ,
sizin burada olduğunuzu bilen bir kimsenin, sizi soranlara «Yok» demesi,
yahut sapasağlam olduğu halde, bir kimsenin, hasta olduğunu söyleme
si bir valandır. Dinimizde yalan haramdır. Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı Kerim'de
şöyle buyurmuştur: «Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz
söyleyin ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın» (Ahzâb sûresi, 70-71).
Peyvamberımiz de «Yalandan sakınınız; yalan bir tarafta, iman bir
tarafta (yani yalanla iman bir arada bulunmaz)» buyurmuştur. Peygam
berimizin bu sözünden de anlaşılıyor ki, yalan, imana zarar verir.
Bile bile yalan söylemek ve kendi inanmadığı şeye başkalarını inan
dırmaya çalışmak, onları aldatmak demektir. Aldatmak ise, hiç bir za
man doğru bir davranış olamaz. Bu sebepten dinimiz yalanı haram kıl
mış; haramı irtikâb eden kimsenin imanı tam olmadığı için, yalan ile
imanın bir arada bulunamayacağını bildirmiştir.
Bir müslüman, kendi aleyhine bile olsa, doğruyu söylemekten asla
ayrılmamalıdır; çünkü nasıl olsa bir gün ortaya çıkacak olan yalanın ken
disine hiç bir faydası yoktur. Nitekim bizim bir ata sözü vardır, «Yalancı
nın mumu yatsıya kadar yanar.» derler. Yalan bugün olmazsa bile yarm
mutlaka meydana çıkar ve onu söyleyen herkesin nazarında rezil ve rüsvay olur. Bir kimsenin yalancılığı da birdefa anlaşıldı mı, artık hiç kim
se ona inanmaz; doğru söylediği sözlere bile kulak asmaz. Nitekim «Ya
lancının evi yanmış da kimse inanmamış.» dedikleri çok doğrudur. Bu se
bepten yalancı olanlara verilen en büyük ceza, onların söyledikleri sözle
re inanmamaktır.
Yalan çeşit çeşittir. Bunların en kötüsü, mahkemede yalan yere şa
hitlik etmektir. Bundan daha büyük bir kötülük, daha büyük bir alçak
lık düşünülemez.
Bir kimse mahkemeye gidip de «ben gördüm; bu kimse filân ada
mın malını çaldı; yahut filanın ırzına tecavüz etti; yahutta filâmn canına
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kıydı» diye yalan beyanda bulunur ve yalan yere yemin ederse, bu kim
se dünyanın en kötü insanıdır. Allah böylelerine lanet eder.
Askerlikten kurtulmak, yahut talime çıkmamak veya nöbetten kaç
mak için yalan söylemek, kendini yalandan hasta göstermek de yalanın
en çirkinlerindendir. Yalandan hastalık gösteren kimseler, bir gün gelir, o
hastalığın en ağırına yakalanırlar. Bu, Allah'ın böyle yalancılara büyük
bir cezasıdır. Onun için hiç bir müslüman doğruluktan ayrılmamalı, elde
edeceği bazı menfeatler için kendisini ateşe atmamalıdır. Doğruluktan
ayrılmayanlar, hem Allah katında, hem de insanlar yanında aziz ve sevgi
lidirler.
2. BAZI KÖTÜLÜKLERİ ÖNLEMEK İÇİN YALAN CAİZDİR
İslâm dininde yalanın haram olduğunu yukarıda anlatmıştık. Fa
kat bazı haller vardır ki, bu hallerde yalan söylemeyi dinimiz caiz gör
müştür. Meselâ, bazı kimseler, haksız yere bir adamı öldürmek, yahut
malını almak, yahutta ırzına geçmek için ararlar ve onu bilen bir kimse
den sorup ondan öğrenmek isterler. O kimse adamın nerede olduğunu
bu canilere söylerse onu bulup istediklerini yapacaklar; söylemezse adam
kurtulacak. İşte bu durumda o kimsenin, adamın nerede olduğunu bil
diği halde «bilmiyorum» diyerek yalan söylemesi ve böylece adamı bu
canilerin elinden kurtarması gerekir. Böyle bir yalan caizdir, hattâ şart
tır.
Bunun gibi, birbirine küsmüş iki arkadaşı yalan söylerek barıştır
mak, yahut dargınlık yüzünden ayrılmak durumuna gelmiş bir aileyi yi
ne yalan söyleyerek dağılmaktan ve yıkılmaktan kurtarmak mümkün ise
böyle durumlarda da yalan söylemek caizdir. Çünkü küsleri barıştırmak,
yahut yıkılmak durumuna gelmiş bir aile yuvasını yıkılmaktan kurtar
mak dinimizde bir ibadet sayılır.
Aynı şekilde, düşman eline esir düşmüş bir askerin, kendi kuvvet
leri hakkında düşmana doğru bilgi vermemesi ve mümkün olduğu kadar
yalan bilgilerle düşmanı aldatması da caizdir ve hattâ bir vatan görevidir.
Niiekim Peygamberimiz de «Savaşın bir hile ve hud'a (aldatma) olduğu
nu» beyan buyurmuştur. Bu sebepten askerin düşmanı mağlup ederek
zafer kazanması için her çeşit yalana baş vurması caizdir.
Birinci Dünya Savaşında Türk askeri, cesaret ve kahramanlığı ya
nında, zekâsının üstünlüğü ve en tehlikeli anlarda soğukkanlılığını koru
yarak harikalar yaratmasıyle bütün dünyanın takdir ve saygısını kazan
mıştır. Bir bölük kumandanının hatıra defterinde yazdığı bir hâdise, bi
ze, bu cesaret ve kahramanlığın, bu ince zekânın ve bu soğukkanlığmm
çok güzel bir örneğini verir. Bölük kumandanının hatıra defterinden er
Mustafa'nın hikâyesini hep beraber okuyalım:
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«Hiç unutmam, bir sabahtı, fakat pek gürültülü bir sabah... Hattâ
güneşi bile bu kadar erken kaldıran gürültülerdi, diyebilirim. Komuta
yerinde oturuyordum. Bölük erlerinin bağırışlarını işittim: «Vay Musta
fa, ulen bunlar ne? Nereden?» diyorlardı. Nihayet Mustafa'yı katırı ile
içeri soktular. Mustafa, gözleri fıldır fıldır dönen, al yanaklı, ince burun
lu, tostoparlak bir erdi. Sert bir tavırla elini alnına götürüp selâm verdi
ve bekledi. Gözlerinde koku ile karışık bir «affet komutanım» deyişi var
dı ki, «rahat dur» demek zorunda kaldım. Ona «nereden geliyorsun, seni
buraya niçin getirdiler?» diye sordum. Eliyle işaret ederek «tâ., öte yan
dan» dedi ve anlatmaya başladı: «Komutanım, yolu kaybettim; sabaha
karşıydı; tabura su lâzım geldi; katıra fıçıları yükledim, dereye indim.
Çıkarken düşman yine zamzuma başladı. Hele şöyle siper alayım dedim,
göz açtırmadı. Önüme çalılık bir yol çıktı. Hayvanı çektim; meğer bayırmış; ikimiz de kendimizi tutamadık, gülle gibi indik içlerine. Düşmanlar
«fan, fin, fon» diye bağırıştılar. Kendi kendime «gözün kör olsun, Mustata» dedim. Amma velâkin iş işten geçmişti. Herifler etrafımı sardılar.
Velâkin kurtuldum, katırı tekrar yükledim.»
«Mustafa bunları söyledikten sonra yarım sağa döndü. Uzunca ku
laklı bir katır arkasında duruyordu. Sırtı bir hayli yüklü idi. Ne devenin,
ne de balığın güldüğünü görmedimse de bu katır sırıtıyordu. Bu kadar
yükten bu katırın beli nasıl kırılmamıştı bilmem. Su fıçıları inmiş, onun
yerine çikolata kutuları, gevrekler, bonbonlar, peynirler, pastalar, kon
serveler, reçeller konmuştu. «Bunlar ne?» diye bağırdım. Rengi solarak
anlatmaya devam etti: «İte kaka beni sürdüler, bağladılar. Tekme, to
kat, yumruk gırla gidiyordu. Bir iki ben de yerleştirdim, amma neyle
yim, çokluktular. Katırın ipi elimde, bırakmıyordum. Gitgide bol ışıklı
bir yere, gözü tek camlı bir îngilizin karşısına diktiler. Sırmasından an
ladım, subaydı. Resmî selam ifa edemedim. «Ulen çözün beni» diye ba
ğırdım. Etrafına bir şeyler söyledi. Tercüman getirdiler. Herife dedim
k i : «Komutana söyle, kendisine bir diyeceğim var.» Bunun üzerine beni
çözdüler, hemen zıpladım. Resmî selâm îfa ettim. îri dişlerini gösterip
güldü. Amma ben de dayağı yerken ne işleyeceğimi gurmuştum. Tercü
manla sorup suale başladı:
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— «Gaçak mısın?» dedi.
— «Gabul etmem», dedim*
— «Nerelisin?» dedi.
— «Gastanbolluyum», dedim
— «E, burada ne halt ediyordun?» dedi.
— «Ağzını bozma, depelerin, dedim. Silleyi patlatacaktım amma
önüme geçtiler. Ulen sen beni bırak, Yüzbaşıya bir diyeceğim var, de278
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dim. Meramımı onun diline çevirdi. Ben de hilemi gıvırmağa başladım.
Bir güzel öksürdüm, sonra dedim ki: Beğim, ben kırba eriyim. Yani ya
bölüğe su daşırın. Bizim tarafta, Cenabı Mevlâya çok şükür, sudan bol
ne var? Amma sizin tarafta çok eksik. Bizim Binbaşı beni çağırdı: Mus
tafa fıçılan doldur, katıra yükle.. Tâ karşı siperde düşman susuzluktan
ölüyor; biz karşımızda süngümüzle geberecek düşman isteriz. Susuzluk
tan değil.. Yüzbaşıya selâm söyle, seni geriye bırakmak, gayrı onun erli
ğine kalmış bir şey... Haydi yolun açıkolsun, dedi.
Amanın, bir çığlık koptu: Herifler sağlam kızdılar, tepeleyecekler
dedim amma baktım ki, sıçraya sıçraya biri bağırıp, biri sarılarak sura
tımı öpücük içinde bıraktılar. Hele durun beyahu, dedim, Ulen beni avrat
mı sandınız demeye galmadı, subay güle güle yanıma yaklaştı. Garşısma
oturttu. Demin beni depmeleyip tokatlayan heriflere şöyle bir yan bak
tım. Subaya söyleyip hepsine birden bir sopa attırmak işten bile değil
di amma gine hadi gammazlık etmeyeyim dedim. Erin biri, tövbe tövbe
estağfurullah, rakı dolu bir maşrapa dayamasın mı? Eyvallah amma ha
ramdır, hem de bize yasaktır, dedim. Subay tercümanla dedi ki: Vay
Türkoğlu, korkuyorsun ha? Güllelerimizden, tüfeğimizden, gemilerimiz
den korkmuyon da zahirimizden korkuyon ha, öyle mi? İşte biz insanoğ
lunu mutlaka bir şeyle korkuturuz, demez mi?»
«Vallahi gorkan köpektir, diye bağırdım. Mevlâm affetmiştir. İster
sen öldür. Subayla bir toka ettim, bir yudumda çektim. Allah'ın belâsı
gözümden alev çıkarttı amma, îngilize Türk içkiden ağlıyor dedirtme
mek için yaşımı göstermedim.»
«Erler el çırptılar. Subay bana beraber yemek yiyelim dedi amma
ben kabul etmedim. Sonra öğle üstü beni aldılar, sakallı bir komutana
götürdüler. Etrafında sırmalı subaylar fırıl fırıl dönüyorlardı. Anladım
ki bizim generaller gibi bir şey; ona da zokayı yutturdum, herifle de
tokalaştık.»
«Binbaşına selâm söyle; bizim hediyeyi de o kabul etsin dedi. Res
mî selâmı ifadan sonra çıktım, yakalandığım yere geldik. Orada bizim
yırtık paianlı katır nah böyle geline dönmüştü. «Bunlar ne? dedim.
«Yemiş, yemiş» dediler. «Biz hediyeye hediye kabul etmeyiz» dedim. «Ol
maz, darılırız» dediler. Heriflerin canına okuyoruz, bari dargın öldürme
yelim, dedim, katırı çektim. Yola düştük. Subay yanıma biraz daha so
kulup elime bir kese sıkıştırmağa kalkışmasın mı? Geri verdim. «Biz su
satmıyoruz» dedim. Şaşırdı. Artık bizim siperler yakındı. Arkamdan
«eyvallah eyvallah» diye bağırıştılar. Ben de döndüm. «Gugguk» diye
bağırdım.»
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OKUMA PARÇASI:
PEYGAMBERİMİZİN YALANLA İLGİLİ
BAZI HADÎSLERİ
/ . Doğrudan ayrılma; çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de
cennete götürür. İnsan doğru oldukça, Allah onu doğrular züm
resine, doğrularla beraber yazar. Yalandan son derece sakın; çünkü
yalan insanı doğru yoldan çıkarır ve cehenneme götürür. Yalancı
lıkta devam eden bir adam, nihayet Allah katında yalancılar defte
rine geçer.
/ ~ ~
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2. Yalan ile iman bir arada durmaz.
3. Yalancılık münafıklık
alâmetidir. İnsan yalancılığı bırak
madıkça, kâmil ve olgun mümin olamaz.
4. Yalancılık

kalbin kararmasına

5. Seni yaksa bile doğruluktan

sebep otur.
ayrılma.

6. En büyük günahlardan birincisi Allah'a şirk koşmak ve O'
ndan başkasına ibadet etmek, ikincisi anaya babaya âsî olmak, üçün
cüsü de yalan şâhidlik yapmaktır.
7. Yalancı şâhid, şâhidlik ettiği yerden kımıldamadan lâyık ol
duğu cezayı hakeder, cehennemdeki yerini hazırlar.
8. Şâhidlik için çağırıldıkları halde bildiklerini
yalan şâhidliği yapanlar gibidir.

iJ.

V
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DERS

FESAD ÇIKARMANIN VE ASKERÎ SIRLARI
SÖYLEMENİN KÖTÜLÜĞÜ
Asker arasında fesad çıkarmak ve askere gevşeklik verecek, onu
savaştan alıkoyacak yalan sözler yaymak, ülkeye karşı büyük bir hıya
net ve korkunç bir cinayettir. Çünkü bu gibi davranışlar ve sözler, aske
rin maneviyatını bozar, savaş gücünü azaltır. Maneviyatı bozulmuş ve
savaş gücü azalmış bir ordu ise, düşman karşısında çabucak perişan
olur. Vatana ve millete hayrı dokunmaz. Onun için yalan söz yayarak ordu
içinde fesad çıkarmak işine girişmiş olanlar,müslümanlık nazarında hem
hain, hem de canidirler.
Aslında, insanları birbirine düşürecek, insanlar arasında fesad çı
karacak kötü sözler yaymak ve asılsız havadisler uydurmak, dinimize
göre haramdır, yasaktır. Nitekim Allah Ta'âlâ bu konu ile ilgili olarak
Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur: «Yeryüzünde fesad çıkarma; zira
Allah fesatçıları sevmez» (Kasas sûresi, 77).
Bu âyeti kerîme ile Allah Ta'âlâ, yeryüzünde fesad çıkarmayı, yahut
fesad çıkmasına yol açacak davranışlarda bulunmayı açık ve kesin bir
şekilde yasaklamıştır. Buna göre asker arasında doğruluğun, düzenin,
kardeşliğin ve birliğin devamına çalışmak, fesadçılarm yoluna gitmemek
ve düşman propagandasına kapılmamak, her askerin ve her insanın
başta gelen görevidir.
Asker arasında fesad çıkaranlar, hem dünyada, hem âhırette um
duklarını bulamazlar. Bunlar hem vatan haini, hemde münafıktırlar.
Bunları ne Allah sever, ne de Peygamber.
Askerlikte gizli olması gereken bazı şeyleri, boşboğazlık ederek dı
şarı sızdırmak, veya ağzından en ufak da olsa bir söz kaçırmak da, bazan
kötü neticeler doğurması bakımından bir hıyanet ve fesadçılık sayılır.
Çünkü bazı küçük sözler düşmana büyük ipuçları verebilir. Oysa aske
rin son derece dikkatli ve ağzının çok sıkı olması gerekir. Şurası da iyi
bilinmelidir ki, bir söz iki dudak arasından çıkınca, artık o her tarafa
yayılmış demektir. Onun için insan ve özellikle asker, her duyduğunu
başkalarına söylememeyi kendisine âdet edinmelidir. Ordunun durumu
na ait bir bilginin, düşmanın kulağına gidecek şekilde boşboğazlık yap281

manın, orduyu ve ülkeyi mahvetmek demek olduğu hiç akıldan çıkarıl
mamalıdır.
Zaten dini bütün bir asker, en büyük hıyanet ve cinayet demek olan
asker arasına fesad sokmaktan, askerin işlerine dair başkalarına bilgi
vermekten, askerin maneviyatını sarsacak asılsız şeyleri yaymaktan son
derece sakınır. Esasen insanın selâmeti, onun boşboğaz olmamasındadır;
çünkü boşboğazlığı kendisine âdet edinmiş olanlar, bazan en gizli şeyleri
bile söyleyiverdiklerinin farkına varmazlar ve böylece başlarına en bü
yük felâketi getirmiş olurlar. Bunun içindir ki dinimiz, gizli kalması ge
reken şeyleri söylemeyi ve boşboğazlık etmeyi en büyük ahlâksızlık say
mıştır. Bunun ibret alınacak pek çok örnekleri vardır. îşte bunlardan
biri:
Hendek savaşı, Peygamberimizle müşrikler arasında meydana gel
miş meşhur savaşlardan birisidir. Bu savaşta Mekke müşrikleri Medi
ne'ye kadar geldikleri halde, savaş sonunda 'mağlûp ve perişan olarak
kaçıp gitmişlerdi. Fakat kısa bir zaman sonra, Peygamberimiz, Benî
Kureyza denilen ve Medine yakınlarında oturan yahudiler üzerine gitmek
için yeniden silâhlanmak zorunda kaldı. Çünkü bunlar, Hendek sava
şında, müslümanlarm iyice sıkıştıkları bir sırada aradaki andlaşmayı bo
zarak müslümanlara hıyanet etmişlerdi.
Müslümanlar Benî Kureyza'nm kalesini kuşatınca, yahudiler çok
bunaldılar ve görüşüp anlaşmak üzere Ebî Lübabe adındaki sahabînin
elçi gönderilmesini istediler. Bu sahabînin malı, çoluk ve çocuğu da o
kalede bulunuyordu.
^_
Ebû Lubabe, Peygamberimizin izni ile kaleye gitti. Kadın, erkek,
çoluk çocuk etrafını sarıp kaleden dışarı çıkıp çıkamayacaklarını, çıktık
ları takdirde ne olacaklarını sormağa başladılar. Yahudilerin perişanlığı
Ebû Lubabe'nin merhamet damarlarını kabartmıştı. Hendek savaşındaki
hıyanetlerini unuttu, askerî harekâta dair düşmana bilgi vermenin hain
lik olduğunu da düşünemedi ve «çıkınız!» dedi; aynı zamanda elini bo
ğazına götürerek, çıktıklarında hepsinin de idam edileceklerini anlattı.
Fakat sonradan, yaptığı işaretin fenalık ve orduya hıyanet olduğunu an
layarak «Allah'a ve Peygamberine hıyanet ettim.» diye ağlamağa başladı.
Fakat iş işten geçmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygambere de görünme
den doğruca Medine'ye gitti; mescide girdi ve kendisini kalın bir zincir
le direğe bağlayarak Allah tarafından affedilinceye kadar bozmamak
üzere oruç tuttu.
Peygamberimiz Ebû Lubabe'nin dönmediğini görünce sebebini araş
tırmış ve^neseleyi anlamıştı. Bunun üzerine «O mademki yaptığı işin fe
nalığını anlamış ve gidip kendisini bağlamış; ben de onu Allah Affedinceye kadar çözmem» demiştL
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Ebû Lubabe, bir hafta boyunca gündüz güneşin, gece gök kubbenin
altında aç ve susuz kaldı ve Allah'a affedilmesi için yalvardı. Bu müddet
içinde, yalnız namaz vakitleri karısı yahut kızı gelip zincirlerini çözüyor,
namazdan sonra da tekrar götürüp bağlıyorlardı.
Vakit geçtikçe Ebû Lubabe'nin takati kesildi. Hattâ bir defasında
namaz kılması için zinciri çözüldüğü zaman, ayakta duramadı ve yüz üstü
yere düştü. Nihayet bir gün Peygamberimiz yanma gelerek tövbesinin
Allah tarafından kabul olunduğunu bildirerek elleriyle onu serbest bı
raktı. Bu olay, üzerinde dikkatle durulması ve ibret alınması gereken bir
olaydır,
:
) ı
Ebû Lubabe, Peygambere ilk iman edenlerden ve ilk müslümanlardan idi. Peygamberimiz onu, Bedir savaşında ve diğer bazı savaşlarında
Medine'ye vekil tayin etmişti. Derecesi bu kadar yüksek olan bu zât, as
kerlikle ilgili olarak düşmana ufacık bir işaret yaptığı için Allah'ın
itabına uğramış, Peygamberimiz tarafından da terkolunmuştur. Bu yüz
den kendisini mescidin direğine bağlamış, yaptığı işten pişmanlık duyup
gözyaşı dökmekle beraber, yine kendi kendini cezalandırmak istemiştir.
Bu olay üzerinde durulur ve ondan ibret alınmak gerekirse denebi
lir k i : Böyle büyük bir sahabî, askerî harekât hakkında basit bir işarette
bulunur ve bu işaret büyük bir cezayı gerektirirse, ordunun ahvali hak
kındaki bilgileri, düşman kulağına gidecek şekilde boşboğazlık edenler,
yahut haber verenler nasıl bir cezaya müstahak olurlar?
Tefsirlerde Ebû Lubabe hakkında indirildiğine işaret olunan şu
âyeti kerîme, bütün müslümanlara, bilerek veya bilmiyerek hainlik etme
lerini kesinlikle yasaklamıştır:
«Ey mü'minler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyiniz; sonra bile
bile, size emniyet edilen şeylere hainlik etmiş olursunuz.» (Enfal sû
resi, 27).
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ASKERÎN SAVAŞ ALANINDAKİ DURUMU
1. DÎNİ BÜTÜN BİR ASKER SAVAŞTAN KAÇMAZ
Daha önceki derslerimizde de anlattığımız gibi, askerlik mutlak
itaata dayanan bir meslektir. Bir asker, kumandanı tarafından hangi iş
le görevlendirilmiş ise, onun, o işin başında durması ve oradan ayrılma
ması gerekir. Bulunduğu yer ne kadar tehlikeli olursa olsun, kumanda
nından, ikinci bir emir gelmedikçe, asker, o yeri terkedemez ve başka bir
yere gidemez. Düşmana karşı savaşa girmiş ise, düşmanın sayısını çok
görerek, yahut düşmanı kendisinden daha kuvvetli sanarak, yahutta bir
başka sebebe dayanarak düşmandan yüz çeviremez, geri kaçamaz. Düş
mandan yüz çevirmek, yahut geri kaçmak, büyük bir zillettir; er olanlar
için utanılacak bir haldir. Düşmandan kaçarak bu zillete düşenler, müslümanlık nazarında haindirler; müslüman değil münafıktırlar.
Kıt'asmdan kaçan bir asker, en büyük alçaklığı kabul etmiş, sefil
bir duruma düşmüş demektir. Böyleleri hem Allah'a, hem Peygamberine
hem de vatanına ve milletine hainlik etmiş olur. Böylelerini Allah da sev
mez, Peygamber de!
Kıt'asmdan ve savaş alanından kaçanların kalbi, çok defa ölüm kor
kusu ile dolu olur. Fakat bunlar, çok sevdikleri canlarını yine de ölümün
pençesinden kurtaramazlar; aksine kaçan bir asker, kendisini ölümün
kucağına daha çabuk atmış olur. Ayrıca bunlar, Allah'a ve Peygamberi
ne karşı geldikleri için son gidecekleri yer de cehennemdir. Allah Ta'âlâ
bunu Kur'an-ı Kerîm'de açık ve kesin bir şekilde beyan buyurmuştur:
«Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle karşılaştığınız zaman,
onlara arkanızı dönüp kaçmayınız. Her kim böyle bir günde —(tekrar
düşmana saldırmak için) bir tarafa çekilmek, ya da başka bir birliğe ka
tılmak dışında — onlara arkasını döner (kaçar) ise, Allah'tan büyük bir
gazaba uğrar; onun yeri cehennemdir; cehennem ne kötü bir varılacak
yerdir.» (Enfal sûresi, 15-16).
tşte, savaştan kaçtığı, Allah'a ve Peygambere karşı geldiği için son
durakları cehennem olan böyle kimseler, elbette hain olurlar; elbette
bunlara müslüman değil münafık adı verilir. Bunlar, savaştan kaçmakla,
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yahut kıt'a içinde bulundukları yeri terketmekle orduda nizam ve inti
zamın bozulmasına ve belki de ordunun düşman karşısında mağlûp ol
masına sebep olurlar. Nitekim daha önce bunun bir örneğini anlatmış
tık : Uhud savaşında okçular, bulundukları yeri terkettikleri için İslâm
ordusunun bozguna uğramasına sebep olmuşlardı.
Oysa bir askerin görevi, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, her şey
den önce kumandanına itaat etmek ve görevlendirildiği yeri, ne derece
tehlikeli olursa olsun, terketmemektir. Peygamberimiz, görevini bu şekil
de yapan askerin kazanacağı sevabı müjdelemiş ve şöyle buyurmuştur:
«Düşmanla cihad için bir saat durmak, yahut kumandanın göster
diği görev başında bir saat beklemek, altmış senelik (nafile) ibadetten
hayırlıdır.»
Şunu da unutmamak gerekir ki, savaşta veya savaş dışında fakat
görev başında ölen bir asker şehîdtir. Hiç kimse bundan daha büyük bir
nimetin bulunabileceğini düşünemez. Gerek Peygamberimizin biraz önce
zikrettiğimiz hadîsinde belirtilen altmış senelik ibadet sevabını ve gerek-,
se şehîdlik mertebesini kazanmak varken, bir askerin düşmana arkasını
dönüp kaçması ve böylece hainlik ve münafıklık sıfatına sahip olmak is
temesi her halde düşünülemez. O halde, ölürse şehîd kalırsa gazi olacağı
muhakkak olan askerin, gözü arkada değil, daima ileride olmalı ve zafer
kazanmcaya kadar her türlü düşman saldırısına karşı göğüs germelidir.
Temiz yürekli bir Türk ve müslüman, savaş alanından kaçmak ba
yağılığını asla kabul etmez. Onun gözü daima ileridedir. Düşmana hücum
ederken vurulup düşerse, arkasından gelen arkadaşına hep ileriyi gösterir
ve «Üstüme basıp ileriye git; sakın dönüp de yaralı gövdemi düşmana
çiğnetme.» der. Geri dönmeye kalkışmak değil, bunu aklına bile getirmez.
Böyle dini bütün, sözü bir, özü bir, cesaret ve şecaatta üstün, kumantdanlara itaatli, sebat ve sabırlı askerlerden meydana gelmiş bir ordunun,
Allah'ın yardımı ile, kendinden beş on misli çok olan düşmana galip ge
leceğinden ve zafer tacını giyeceğinden şüphe edilemez. Tarih, düşman
karşısında sebat eden orduların zaferleriyle, sırtım düşmana dö
nüp kaçan orduların da acı âkıbetleriyle doludur. Müslüman Türk tarihi
ise, baştan sona hep zaferlerle örülmüştür. İşte en yakın tarihimizde Ça
nakkale ve Millî Mücadele, bunun birer örneğidir.
2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE
Dost, düşman herkes bilir ki, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale
ve Boğaz harbi, harp tarihinde kahramanlığın ve cesaretin şanlı bir örne
ğidir. Orada biz, dünyanın yetmiş iki buçuk milleti ile savaştık. Bu sa
vaşı, büyük şâir Mehmed Akif, kudretli kalemi ile şöyle anlatır :
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Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
— Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya —
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
Ne hayasızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı*
Nerde — gösterdiği vahşetle «bu, bir Avrupalı,»
Dedirir — yırtıcı, his yoksulu, sırtlan

kümesi;

Varsa gelmiş; açılıp mahbesi, yahut kafesi*
Eski dünya, yeni dünya; bütün akvamı beşer;
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat
Yedi iklimi cihanın duruyor

mahşer.

karşında,

Avusturalyayla beraber bakıyorsun:

Kanadal

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sade bir hâdise var ortada: Vahşetler

denk.

Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâûna da züldür bu rezil istilâ»
Ah o yirminci asır yokmu, o mahlûku aötl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup

sefil,

karşısına;

Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.
Maske yırtılmasa halâ bize âfetti o yüz...
Medeniyet denilen kahpe, hakikat,
Sonra melundaki

yüzsüz,

tahribe müvekkel

esbâb,

Öyle müthiş ki, eder her biri bir mülkü harab.
Öteden saikalar parçalıyor âfâkı;
I

Beriden zelzeleler kaldırıyor

âmâkı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede
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yer;

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan

mermiler...

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler*
Ne çelik tabyalar ister, ne siner

hasmından;

Alınır kaVamı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına ram?
Çünkü te'sîsi ilâhî o metin
Sarılır, indirilir mevkii

istihkâm.
müstahkemler,

Beşerin azmini tevkif edemez sunfu beşer;
Bu göğüslerde Hudanın

ebedî serhaddi;

«O benim sunu bediim; onu çiğnetme» dedi.
Âsimin

nesli... Diyordum ya, nesilmiş

İşte çiğnetmedi namusunu,

gerçek:

çiğnetmiyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar...
O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar...
'-<'•

İşte bu kadar kuvvetli bir imana sahip, bu derece azimli ve sebatlı,
yalnız Allah'ın huzuruna çıktığı zaman rükûda baş eğen askerlerden mü
teşekkil bu ordu karşısında hangi düşman dayanabilir? Karşısına çıkan,
cehennem de olsa, dönmeyip onu göğsünde söndüreceğine azmetmiş olan
bu kahramanların karşısındaki düşman, ne olursa olsun, elbette eriyecek
ve yok olacaktı. Ve öyle de oldu. Çanakkale Boğazı ve Boğaz kıyıları düş
mana mezar oldu ve boğazdan tek bir düşman neferi bile geçemedi. Çün
kü dünyada o zamana kadar eşi görülmemiş olan bu korkunç savaşta,
düşmanların bu kadar üstün kuvvetleri karşısında, Mehmetçiklerin azim
leri ve sebatları gevşememiş, yılgınlık gösterip düşmana yüz çevirme
miş, yahut akıllarına böyle bir şey getirmemişlerdir. îşte bu gerçeği, yi
ne büyük şairimiz Mehmet Akif'in kaleminden dinleyelim:
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Cehennem olsa gelen göğsümüzde

söndürürüz;

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez
Düşer mi tek taşı, sandın, harimi

yürürüz'

namusun?

Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki

mahşer kudursa, çıldırsa;

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar,
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı; vicdan bir;
Değil mi sinede birdir vuran yürek... yılmazCihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmazNasıl ki yarmadan âfâkı pare pare düşer,
Hudayı boğmak için saldıran cunûnu beşer;
Nasıl ki nuru hakikatla çarpışan evham,
Olur şerarei gayretle akıbet
Şu karşımızdaki

kemnâm,

mahşer de öyle haşrolacak.

Yakında kurtulacaktır

bu cephe...
— Kurtulacak

Demek yıkılmayacak

kıblegâhı âmâlimK.

Demek ki ölmüyoruz—
— Haydi arkadaş gidelim-
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HÎRSIZLIK, YAĞMACILIK, IRZ VE NAMUSA TECAVÜZ
Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur:
«Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda doğru olmayan sebeplerle
yemeyin. Kendi rızanızla yaptığınız ticaret olursa başka. Ve kendinizi öl
dürmeyin. Şüphe yok ki Allah, size karşı çok merhametlidir.»
(Nisa sûresi, 29).
Allah Ta'âlâ'nm bu açık kesin emrinden de anlaşıldığı gibi, dinimiz,
haksız yere başkalarının malını almayı haram kılmıştır. Mal kazanma
nın doğru ve meşru yollan vardır; zengin olmak için bu yollardan yürü
mek gerekir.
Bir insanın parasını, malını, mülkünü gizlice almak hırsızlıktır.
Zorla elinden almak gasıptır. Birisinin ceplerini habersizce karıştırmak
ve bulduğunu almak, yankesiciliktir. Bir adamı bin türlü yalanla, do
lanla kandırıp malını elinden almak ve sonra da hiç vermemek, dolandı
rıcılıktır. Aldığını vermemek ve üzerine yatmak da batakçılıktır. İşte bü
tün bunlar, haksız yere başkalarının malını almanın bir çeşit yoludur ve
hepsi de bir çeşit hırsızlıktır; hepsi de haramdır.
Bir köylünün bağına bahçesine girmek ve sahibinin izni olmadan
oradan bir şeyler koparıp almak da hırsızlıktır. Yukarıda saydığımız hır
sızlığın her çeşidi, ahlâksızlığın bir sonucudur. Ahlâkı güzel olan bir kim
se bunların hiç birisini yapmaz. Ahlâkın güzelliği de, daha önceki ders
lerimizde de anlattığımız gibi, dinin sağlam olmasına bağlıdır. Dini bü
tün bir müslüman, hele hakkı gözeten ve hak için savaşan bir asker, hiç
bir zaman bu kötü yollara sapmaz; böyle bir alçaklığa tenezzül etmez..
Helâlinden kazanmanın bir çeşit cihad olduğunu bilir ve az da olsa helâ
linden kazanmağa çalışır.
Hırsızlığı âdet haline getirmiş bir insan, Allah'ın lanetine uğrar,
dünya ve âhırette cezasını bulur. Özellikle savaşlarda yağmaya koyulmak
ve çapulculuk ederek mal kapışmak da doğru değildir. Böyle bir şeyin
yapılmaması için dinimiz çok sert emirler vermiştir. Yağma olunan bir
et parçasını bile yemeyi dinimiz haram saymıştır. Peygamberimiz, bir
hadîsinde, yağma ile ele geçen bir malın, ölü eti yemekten farkı olmadı
ğım ve bu yüzden çapulculara tam müslüman denilemiyeceğini bildir
miştir.
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Savaş esnasında yağmaya koyulmak, çok defa ordunun bozulmasına
sebep olur. Bu sebepten ele geçirilen şehir ve kasabaların yağmalanması,
daima kötü ve zararlı bir iş kabul edilmiştir. Bir ordunun düşmana karşı
gâüp bir durumda iken, yağmacılık sebebiyle mağlup olması işten bile
değildir. Tarihte bunun pek çok örneği görülmüştür.
Daha önceki bir dersimizde Uhud savaşını anlatmıştık. Bu savaşta
müslümanlar galip gelmiş, düşman sancağı yere serilmiş ve düşman kaç
maya başlamış iken, müslüman okçuların yerlerini terkedip yağmaya
başlamaları, ordunun nizam ve intizamını bozmuş, kısa zamanda topar
lanan düşmanın bir hücumu ile de, gâlîp durumda olan müslümanlar,
mağlûp ve perişan olmuşlardır. Daha sonraki savaşlarda da buna benzer
bir çok örnekler görmek mümkündür.
Irz ve namusa tecavüz de böyledir. Her insanın malı, canı ve ırzı
çok değerlidir ve saygıya lâyıktır. Bu itibarla, kim olursa olsun, bir insa
nın malına göz dikmek, canına kasdetmek ve ırzına geçmek, îslâm Dini
tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, milletinin haklarını, ferdlerin mal, can ve ırzlarını düşmana karşı korumayı ve bunlara el dokundurmamayı kendisine görev edinmiş ve bu uğurda düşmanla savaşa gir
meyi ve gerektiği zaman ölmeyi göze almış bir askerin, namusa tecavüz
etmesi veya ırza geçmesi, düşünülebilecek bir iş değildir. Zira dünyada
ırz ve namus kadar kutsal bir şey yoktur. Bir insan bunları kaybettiği
zaman manen ölmüş sayılır. Böyle bir şeye sebep olmak, büyük bir alçak
lık ve adiliktir. İnsan, başkasının namusuna göz dikmeden önce, bir defa
kendisini onun yerine koymalı ve kendi namusunun kirletilmesi halinde
ne olacağını düşünmelidir. Hiç şüphesiz, kendi namusunun kirletilmiş
olmasına gönlü razı olmayacaktır. O halde kendisinin razı olamayacağı
bir şeyi de başkasına reva görmemeli ve başkasınm namusunun da kendi
namusu kadar değerli olduğunu bilmelidir.
Dini bütün bir müslüman, hakkı seven ve hakkı koruyan bir asker,
ne kendi namusunu kirlettirir, ne de başkasının namusunu kirletir ve
kirlenmesine razı olur. Irz ve namusun dünyaya değer bir zinet olduğunu
ve buna asla paha biçilemiyeceğini hatırından çıkarmaz.
Askere giden Mehmetçiklerin memleketlerindeki işlerini görmek,
mallarını, mülklerini, ailelerinin ırz ve namuslarını korumak, geride ka
lanlar için ihmal edilmemesi gereken bir görevdir. Asker ailelerini kendi
ailemiz olarak görmeli ve onlara gelecek bir lekenin kendimize gelmiş
olacağım bilmeliyiz.
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OKUMA PARÇASı:
HZ. EBÛ BEKRIN ORDU KUMANDANLARıNA
ÖĞÜTLER!
1. Kiliselerde ibadet eden rahiplere ilişme.
2. Savaşa katılmayan çocukları

öldürme.

3. Savaşa katılmayan kadınları

öldürme.

4. Savaş işinde düşüncesi, sözü ve yardımı olmayan
§
lara dokunma.

ihtiyar

5. Meyveli ağacı kesme, hurma ağacını yakma.
6. Ganimet alınan mallara hiyanet
7. Savaşta korkaklık

etme.

gösterme.

8. Fesad çıkarma, âsî olma.
•

9. Sözünde

'

'

'

;

'

-

;

•

:

.

'

•

•

• • • / •

dur.

10. Zulüm yapma; burun, kulak kesme, göz çıkarma; şehirleri
yakıp yıkma. Faydasız.yere hayvan öldürme.
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ZAFER, SABIRLA VE SEBATLA ELDE EDÎLÎR
1. SABRIN GERÇEK ANLAMI NEDİR?
Sabır ve sebat, her insanın sahip olması gereken en büyük fazilet
tir. İnsan, gayesine ancak bunlarla erişebilir; bunlar olmaksızın başarı
ya ulaşmak mümkün değildir. Bu sebepledir ki Kur'ân-ı Kerîm'in bir çok
yerinde sabır ve sebat övülmüş, işlerinde sabır ve stebat gösterenlerin he
sapsız mükâfatlar kazanacakları bildirilmiştir. Meselâ bir âyeti kerîme
de Allah Ta'âlâ şöyle buyurmuştur:
«Ey mü'minler! Sabredin, düşmanlarınızdan daha çok sabırlı olun;
cihad için de daima hazır bulunun. Allah'tan da korkup sakının ki başa
rıya erişebilesiniz» (Âl-i îmrân sûresi, 200),
Allah Ta'âlâ, bir başka âyette de şöyle buyurmuştur:
«Ey Peygamberi Mü'minleri savaş için coştur. Sizin sabırlı yirmi
kişiniz, onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin yüz kişiniz, kâfirlerden bin
kişiye galip gelir; çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur» (Enfal sûresi,
65)
Hayatta maddî ve manevî o kadar güçlükler vardır ki, bunları ye
nebilmek için muhakkak sabırlı olmak gerekir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: «Tevekkül» gibi, «sabır» da
pek çok kimse tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Dinimizin büyük bir
fazilet olarak tanıttığı sabır, mahkûm olmaya, esir yaşamaya, dövülmeye
sövülmeye ve bunun gibi her türlü hakarete boyun eğmek değildir. Böyle
durumlar karşısında «ne yapalım? Sabrın sonu selâmettir» deyip eli böğ
ründe oturmak, Kur'ân-ı Kerîm'in övdüğü sabır değildir. Buna, ancak,
meskenet, zillet derler. Asıl sabır, insanı zillete ve meskenete düşürecek,
onun insanlık şeref ve haysiyetini lekeleyecek olan şeylere boyun eğme
mek için her türlü yokluğa ve sıkıntıya katlanmaktır. Bunu bir kaç ör
nekle şöyle açıklayabiliriz:
Bilindiği gibi cahillik çok kötü bir şeydir. İnsan, cahilliği yüzün
den çok defa hakaretlere uğrar; itilir, kakılır; ölünceye kadar unutama
yacağı ağır sözler işitir; en bayağı işler, böyle kimselere gördürülür. Bun
lar o insan için zillettir. Hiç kimseden, ne kadar câhil olursa olsun, bun
lara katlanması ve sabretmesi istenemez. Fakat insan, câhil kalıp da
bunlara katlanmamak için okumak ve okurken de her türlü güçlüğe,
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yokluğa ve sıkıntıya göğüs germek, tam anlamıyle bir «sabır» dır. Bunun
gibi, bir askerin, ülkesine düşmanı sokmamak, düşman hakimiyeti altın
da yaşamamak için her türlü güçlüklere, yokluklara ve sıkıntılara katlan
ması da «sabır» dır. Bu güçlükler ve sıkıntılar çok çetin olabilir: Asker,
vatanı ve milleti uğrunda günlerce, hattâ aylarca aç ve açıkta kalır; so
ğukta veya sıcakta nöbet bekler; talime çıkar; kısacası akla ve hayale
gelmeyen bir çok zorluklarla karşılaşır. İşte askerin bütün bunlara diren
mesi ve göğüs germesi «sabır» dır. Kur'ân-ı Kerîm'in övdüğü ve karşılı
ğında pek çok mükâfatlar müjdelediği «sabır» budur. Yoksa, düşmanın
vatan topraklarına girmesine ses çıkarmamış, malına, mülküne, ırzına,
namusuna tecavüz etmesine göz yummuş, kısacası düşmana esir olmuş
bir insanın «Ne yapalım? Sabretmek gerek; sabrın sonu selâmettir.» de
mesi ve köleliğe razı olması, yukarıda da söylediğimiz gibi, «sabır» de
ğil, zillettir, alçaklıktır. Dinini, vatanını, milletini, ırzını ve namusunu
seven, bunlardan bir tanesini bile feda etmeyi en büyük alçaklık sayan
bir insan, bu esarete sabredemez; sabretmemesi gerekir. Bu felâketlere
karşı, mücadele etmesi, gayret göstermesi, ölümü göze alması ve gerek
tiği zaman da ölmesi lâzımdır. Çünkü bu türlü felâketler, ancak bu şekil
de çalışıldığı zaman önlenebilir.
^:
Burada bir hususu daha açıklamakta fayda vardır: Bazan insanın
önlemesi mümkün olmayan felâketler, kazalar meydana gelir. Sel baskın
ları, depremler, araba kazaları gibi. însan bunlara karşı elinden gelen
tedbirleri alır; can ve mal kaybım azaltmaya, yahut önlemeye çalışır. Bu
nunla beraber, meselâ bir depremin olmasına engel olamaz. Yahut kar
ların birden bire erimesini ve kar sularının köy ve kasabaları basmasını
önleyemez. Bir şoför ne kadar dikkatli olursa olsun, karşıdan gelen dik
katsiz bir şoförün hatalı araba kullanışı yüzünden hem canını, hem ma
lım kaybedebilir; arabasında bulunan diğer yolcular da aynı akıbete uğ
rayabilirler. Bu gibi felâketler, Allah'ın takdir ettiği olaylardır. Biraz
önce de işaret ettiğimiz gibi, insan, bu çeşit olaylardan en az zararla kur
tulmanın çaresini arar, tedbirini alır; fakat böyle bir olay meydana gel
dikten sonra da, artık buna sabretmesi gerekir, işte Kur'ân-ı Kerim'in öv
düğü «sabır» m bir çeşidi de budur. Çünkü bir felâket zararlı bir şekilde
insanın başına gelip çattıktan sonra, sabretmekten başka yapılacak şey
yoktur. Yeter ki insan kendisine düşeni yapmış ve tedbirini almış olsun.
Bir insanın, öfkesine yenilmemesi, beraber yaşadığı kimselerin ba
zı kusurlarını hoş görmesi, dinimizin günah ve haram saydığı şeylere dö
nüp bakmaması, bunların vereceği geçici lezzetlere aldanmaması da «sa
bır» h olmasına bağlıdır. Dinimiz bu hallerde de sabırlı olmayı emret
miştir; çünkü bunlara sabredilmemesi halinde, çok büyük felâketler do
ğabilir ve insanın başı daha büyük dertlere girebilir.
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Bir askerin, askerliğin çeşitli güçlüklerine göğüs germesi ve bun
lara severek katlanması ise, «sabr» m en güzelidir. Devamlı talime çık
manın, sık sık nöbet beklemenin, bazı yorucu tatbikatlara katılmanın
güçlükleri olduğuna şüphe yoktur. Asker bunlara sabretmesini bilecek,
ve her güçlüğe katlanacaktır. İşte bu, Kuran-ı Kerîm'in istediği gerçek
«sabır» dır. Bu sabır yüzünden askerin göreceği mükâfatın ve kazanaca
ğı sevabın hesabını ancak Allah bilir.
Görüldüğü gibi sabır, ahlâkî bir üstünlük ve eşsiz bir fazilettir. Her
insanın bu fazilete sahip olması ve sabredilmesi gereken yerlerde sabret
mesi gerekir. Sabretmeksizin başarıya ulaşmak hemen hemen imkânsız
gibidir. Özellikle her askerin bu ahlâkî üstünlüğe herkesten çok sahip ol
ması, ordunun başarısı ve ülkenin selâmeti için şarttır.
Sabretmesini bilen müslüman askerlerin, on misli düşmanı yenebi
leceğini, dersin başında zikrettiğimiz âyeti kerîmesiyle Allah Ta'âlâ ha
ber vermiştir. Bunun için, düşmanın hiç bir vadine ve hiç bir propagan
dasına kapılmadan sabretmeli ve kumandanın emri dışına çıkmamalıdır.
Bir de düşmanla karşı karşıya gelindiğinde daima Allah'ı anmalı, O'nun
büyüklüğüne, sonsuz kudret ve yardımına sığmmalıdır. Hiç bir asker,
kendi kuvvetinin üstünlüğünden gururla işini küçümsememeli, her başa
rının ve her zaferin, ancak Allah'ın yardımı ile gerçekleşebileceğini aklın
dan çıkarmamalıdır. Ancak böyle yapıldığı zaman, Allah, sabredip ken
disine sığman ve yardımını isteyenlere merhametini ve yardımını esirge
mez.
2. SABIRLA KAZANILAN BÎR SAVAŞ : YERMÛK SAVAŞI
Peygamberimizin vefatından sonra müslümanlarm başına devlet
başkanı ve halîfe olarak Hazreti Ebû Bekir geçmişti. Ebû Bekir'in hali
feliği zamanında, bir çok yerlerde ayaklanmalar oldu. Bir taraftan, müs
lüman olmuş bazı Arap kabileleri devlete vergi vermemek için İslâm'
dan çıkarken, diğer taraftan merkezi istanbul olan Doğu Roma İmpara
torluğu ile İran, İslâm dinini ortadan kaldırmak için harekete geçmişler
di. Hazreti Ebû Bekir, ayrı ayrı bunlarla savaşmak zorunda kaldı.
Roma İmparatorluğunun başında bulunan Herakliyüs, müslüman
larm günden güne kuvvetlendiğini görüyor ve geleceği için bunların bü
yük bir tehlike olacaklarını düşünüyordu. Bu tehlikeyi önlemek için İs
lâm dinini ortadan kaldırmak gerektiğine inanarak, 300 bin kişilik her
yönden kuvvetli bir ordu ile müslümanlarm üzerine yürüdü. İmparato
run kardeşi ile bütün büyük generalleri de bu orduda bulunuyordu.
Bu kuvvetli ordunun karşısında yer alacak olan İslâm ordusu ise,
sadece 46 bin kişilik mü^ahidden ibaretti. İki ordu Yermûk Vadisinde
karşı karşıya geldi. Düşman üstün bir nizam ile savaş alanına çıkmıştı.
294

Hazreti Peygamber tarafından «Allah'ın kılıcı» diye adlandırılan Halid
kumandasındaki müslüman askerler de, düşman karşısında öyle munta
zam bir şekilde yer almışlardı ki, bu intizam o zamana kadar Araplarda
hiç görülmemişti.
Savaştan önce İslâm ordusunda, kimi, askeri cenge teşvik eden nu
tuklar söylüyor, Kimi de Kur'ân okuyarak askeri heyecana getiriyordu.
Halid'in emri üzerine savaş başladı. Rumlar başlangıçta çok şiddetli hü
cumlar yaptılar ve yerinden kopan yanar dağlar gibi İslâm ordusunun
üzerine gelerek onu yerinden sarstılar. Bu hücumlarda bir çok müslü
man şehîd oldu; bir çoğu da yaralandı. Bunun üzerine ordu kumandanı
Halid'in emri ile İkrime kumandasında bir fedai alayı teşkil edildi ve
ordu gerisinde hizmet gören kadınlar da savaş safhalarının gerisine kadar
getirildi.
Bir gün sonra, bir taraftan Halid, diğer taraftan dört yüz kişilik
bu fedai alayı düşmana öyle bir saldırdı ki, bu saldırı karşısında ovalara
sığmayan düşman ne yapacağını şaşırdı. Dört yüz fedaiden çok azı, o da
yaralı olarak, sağ kalabilmişti. O gün müslüman kadınlar da savaşa katıl
maktan geri kalmadılar ve kahramanca cenk ettiler. Düşmanın şaşırıp
kaldığı bir sırada «Allah'ın kılıcı» Hazreti Halid, düşmanın ordu merke
zine şiddetle bir hücum yapmış ve süvariler arasına girmeyi başarmıştır.
Süvarilerin piyadeleri bırakıp kaçışı esnasında bir çok düşman askeri
de atların ayakları altında ezildi. Bu durum düşman ordusunun daha
çok bozulmasına sebep oludu. Artık kurtulmak isteyen kaçıyordu. Bu
kaçanların çoğu da, ya müslüman kadınların sopası altında can veriyor,
ya da uçurumlardan yuvarlanıp parçalanıyordu. Bu savaşta Rumlar 150
bin ölü verdi. Ölenler arasında İmparatorun kardeşi ile bir çok kuman
dan da bulunuyordu. Müslümanlardan şehîd olanların sayısı ise üç bin
civarında idi. Ancak düşman, müslümanlarla kılıç kullanarak başa çıka
mayacağını anladıklarında ok kullanmışlar ve müslümanlar üzerine ok
yağdırmışlardır. Bu sebeple sağ kalan müslüman askerlerden hemen he
men yaralanmayan yok gibi idi. Bununla beraber müslüman ordusundaki
sabır ve sebat, Allah'ın da yardımı ile, kendisinden altı misli fazla olan
düşmana karşı zafer kazandırmıştı.
Daha önce anlattığımız kahramanlık menkıbelerinde de bu sabır ve
sebatın kazandığı zaferlerin çeşitli örneklerini görmüştük. Zaten başka
türlü olması da mümkün değildir. Bir ordunun en büyük özelliği, doğru
luk, şecaat, kahramanlık, kumandanlara mutlak itaat, sabır ve sebat, azim ve tevekkül, ölümü hiçe saymak, şehitliği cana minnet bilmek oluşa,
artık bu ordunun zafere ulaşmaması için hiç bir engel kalmamış demek
tir. Böyle bir ordu düşmana karşı her zaman üstündür ve zafer tâcmı
giymek her zaman onun hakkıdır.

^
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DERS

SANCAK
Sancak, bir milleti tek bir düşünce etrafında birleştiren kutsal bir
alâmettir. Bu birlik noktası, milletin şerefi, namusu, vatanın duvağıdır
Evet sancak, bir milleti ve bir vatanı temsil eder. Onun serbestçe dal
galanması, milletin hürriyet ve istiklâlinin bir ifadesi, bir işareti demektir.
Bunun içindir ki, bir alayın son neferi şehîd olmadıkça, o alayın sancağı
düşman eline geçemez.
Ordu Dahilî Talimat Kanunda şöyle denilmiştir:
«Askerin en mukaddes malı sancaktır. Sancak, Bütün Türk Milleti
tarafından askerin namus ve haysiyetine teslim edilmiş değerli bir ema
net ve alayın geçmiş zamanlardaki kahramanlıklarını hatırlatan büyük
ve manevî bir varlıktır. Sancak aynı zamanda lüzumunda askerin altına
toplanacaği bir alamettir. Asker sancak altında zafer bulur.»
«Bir alaya sancak verildiği zaman, sancağı teslim alan alay komu
tanı, sancak elinde olduğu halde alaya yüzünü dönerek «Sancak millet
tarafından alayımıza emanet edildi. Sancağımızı canla başla muhafaza
edeceğiz, muharebenin en sıkışık zamanlarında sancağı hatırlayarak yur
da ve millete karşı olan vazifemizi yapacağız ve sancağımızın müdafaası
için kanımızın son damlasına kadar akıtacağız ve alayda tek sağ bir kişi
kalsa düşmana bırakmayacağız.» tarzında sözler söyler.»
Sancağa hürmet, doğrudan doğruya onun temsil ettiği millete hür
mettir. Onun uğrunda ölmek, ölümlerin en mukaddesidir. Ölürken bile
onu yere düşürmemek başta gelen görevimizdir. İslâm tarihinde, bu gö
revle ilgili bir örnek, burada anlatılmaya değer:
«Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, devlet
başkanlarına birer mektup göndererek onları müslümanlığa davet etmiş
ti. Bu mektuplardan biri de Bizans İmparatorluğunun himayesinde bu
lunan Havran Emiri Âmir oğlu Şurahbîl'e gönderilmişti. .Elçiye zeval ol
madığı halde, bunlar, mektubu götüren elçiyi öldürmüşlerdi. İslâm elçi
sinin öldürülmesi, önemsenmiyecek bir olay değildi. Her halde onlara
hadlerini bildirmek gerekirdi. Bu sebeple Peygamberimiz 3000 kişilik bir
kuvvet hazırlayarak Zeyd İbn Hâris'in kumandası altına verdi. O zamanın
usulü gereğince savaş esnasında sancak bizzat ordu kumandanı tarafın296

dan taşınırdı. Peygamberimiz sancağı da kendi eliyle Zeyd'e teslim eder
ken şöyle buyurdu: «Eğer şehîd olursan sancağı Ali'nin kardeşi Cafer
alacak. O da şehîd olursa Abdullah İbn Revaha'ya teslim edilecek. O da
şehîd olursa içinizden birisini kumandan seçin.»
Zeyd İbn Haris kumandasındaki İslâm ordusu Medine'den hareket
ettikten sonra, casuslar bunu düşmana haber vermekte gecikmediler. Bu
nun üzerine düşman, Bizans İmparatorundan da yardım isteyerek 100
bin kişilik kuvvetli bir ordu hazırladı. Bu ordunun öncü kuvvetleri, Şam
civarında müslümanlarla karşılaştılar; fakat bu kuvvetler çabuk perişan
oldular; kumandanları da öldürüldü. Bundan sonra müslümanlar Man
denilen yere geldiler. Burada 100 bin kişilik düşman ordusunun üzerle
rine gelmekte olduğunu haber aldılar. İki gün sonra da bulundukları yer
den hareket ederek Mote'ye vardılar ve düşman askerleriyle karşılaştılar.
Silâh ve asker sayısı bakımından çok üstün olan düşman ordusu karşı
sında 3000 kişilik küçük bir ordunun durması pek mümkün değildi; fa
kat geri de dönülemezdi. Bu durum karşısında askeri cesaretlendirecek
sözler söylendi ve kalpleri heyecana getirildi. Müslümanların her biri,
kükremiş arslanlar gibi gaza meydanına atılmayı sabırsızlıkla bekliyordu.
Nihayet saflar yapıldı ve savaş başladı.
Ordu kumandanı, Zeyd, bir elinde sancak, diğer elinde kılıç durma
dan çarpışıyordu. Fakat bir düşman mızrağı onu şehîd etti. Zeyd'in ya
nında çarpışan ve bir mızrak darbesi aldığını gören Cafer, hemen sancağı
yakaladı; böylece Peygamberimizin emri gereğince kumandayı da eline
almış bulunuyordu.
Cafer, Hazreti Peygamberin amcası Ebû Talib'in oğlu ve Hazreti
Ali'nin kardeşi idi. Cesaret ve kahramanlığı ile de ün salmıştı. Şimdi bir
elinde sancak, diğer elinde kılıç, arslanlar gibi çarpışıyor ve düşmanlara
korku veriyordu. Çarpışma sırasında pek çok yerinden yaralanmıştı; fa
kat yaralarına aldırış etmiyor, sebat içerisinde düşmana saldırıyordu. Ni
hayet bir düşman kılıcı, onun sağ elini kopardı. Cafer, Peygamberimizin
mukaddes emaneti sancağı düşmanın ayakları altına düşürmemek için
sol eline aldı ve o halde iken dövüşmeğe devam etti. Fakat çok geçmeden
sol eli de kesildi. Bunun üzerine o kesik kollarıyle sancağı kavradı ve göğ
sü üzerine sımsıkı bastırdı. Sonradan onu arayanlar, sancağı yere düşür
memek için kesik kollarıyle sımsıkı göğsüne bastırmış bir halde cesedini
buldular. Bu kahraman şehidin vücudunda tam doksan kılıç ve mızrak
yarası vardı.
Cafer şehîdlik mertebesine eriştikten sonra, Peygamberimizin emri
gereğince, hemen Abdullah İbn Revaha koşup sancağı eline aldı ve sa
vaşa devam emrini verdi. Bu büyük asker de bir müddet dövüştükten
sonra şehîd oldu.
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Peygamberimizin isimlerini saydığı kumandanların hepsi şehîd ol
duğundan İslâm ordusu kumandansız kalmış ve dağılmağa başlamıştı.
Fakat sancak yere düşmesin diye ensardan Ebû Yüsr onu eline aldı ve
seçilecek kumandana vermek üzere kendisinde muhafaza etti.
Müslümanlar geri dönüp giderlerken karşılarına çıkan Halid Ibn
Velîd onları durdurmağa çalıştı, başaramadı; fakat kendisine bir yer
seçerek orada dövüşmeğe devam etti. Bundan sonra İbn Amr müslümanları durdurmağa teşebbüs etti ve onlara şöyle dedi: «Ey müslümanlar!
Kaçarken ölmektense, boğaz boğaza çarpışarak mertçe ölmek daha ha
yırlıdır.» Bu ve buna benzer sözler, müslümanlarm akıllarını başlarına
getirmeğe başlamıştı. Nihayet toparlandılar ve Halid İbn Velid'i kuman
dan seçerek savaşa devam ettiler. Müslümanların, kendilerinden otuz
misli fazla ve çok kuvvetli olan düşman karşısında fedakârca dövüşmeleri,
düşmanın gözünü yıldırıyordu.
Bununla beraber müslümanlar için durum çok kötü idi. Düşman
ertesi günü müslümanları dört taraftan kuşatıp tamamiyle yok etmeyi
düşünüyordu. Ordu kumandanı Halid İbn Velid ise, bu bir avuç İslâm
mücahidini düşmanın pençesinden nasıl kurtarabileceğini düşünüyor ve
bir hal çaresi bulmağa çalışıyordu.
Gerçekten ertesi günü sabah erkenden askerlerini bir nizama sok
mağa çalışırken durumunu değiştirdi: Öncüleri geriye, geridekileri öne
aldı; sağ cenahı sola, sol cenahı da sağa geçirdi. Düşmanın her fırkası,
kendi önünde bir gün önce görmüş olduğu askerden başka asker göre
cek ve müslümanlara yardım için yeni asker gelmiş olduğunu sanacaktı,
O gün gerçekten de öyle oldu. Düşman yeni müslüman kuvvetleri geldi
ğini sanarak ürkmeğe başlamıştı. Onlar bu halde iken Halid İbn Velid,
şiddetli bir hücum yaparak düşmanı bozguna uğrattı. Düşman bir çok
ölü, yaralı ve silâh bırakarak geri çekildi.
Fakat düşmanın arkası çoktu. Halid, büyük kumandanlık meharetiyle düşmanın geri çekilişinden faydalanarak o da askerlerini geri çekti.
Böylece hem sancağı, hem de ordusunu düşmana kaptırmamış oluyor*
du. Bundan sonra Medine'ye dönen Halid İbn Velid'e «Allah'ın Kılıcı»
lakabı verildi.
Sancak, aslında üzerinde hilâl taşıyan bir bezdir. Fakat bu hilâl,
uğrunda yüz binlerce güneş feda edilen bir hilâldir; hem mukaddes bir
hilâl... Bunu büyük şâir Mehmet Akif şu bey tiyle ne güzel ifade etmiştir:
Vurulup tertemiz alnından uzanmış

yatıyor,

Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor l
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OKUMA PARÇASI

SANCAK
(İstiklâl Marşı'ndan)
Korkmal

Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun

üstünde tüten en son ocak'-

O benim milletimin yıldızıdır

parlayacak,

O benimdir, o benim milletimindir

ancakl

Mehmed Akif Ersoy

Türk Bayrağı
Türk bayrağı kırmızı; aktır Ay'ı Yıldız'ı,
Gönüllerde yaşayan odur, bir peri

kızı...

Denizlere şan verir; karalara can verir,
Bize heyecan verir, düşman kalbine

sızı..*

Bir seher yıldızıdır, oradaki yıldızı;
Onun için her yanı, böyle olmuş
Kan rengine boyanmış; tâ göklere
Arkasından uçarız, bize o verir
M. Şerafeddin

kırmızı.
dayanmış,
hızı...
Yaltkaya

63.

D E R S

ŞEHÎDLÎK RÜTBESI
Ölüm denilen şeyin ruha değil bedene gelmesi, ruhun bedenden ay
rıldıktan sonra yine ölmemesi, Allah'a imanı olan herkes tarafından ka
bul edilmesi gereken bir gerçektir. Evet, ölüm cana değil, tene gelir.
Bununla beraber şurası da muhakkaktır ki, şehîd ruhu daha yüksek ve
daha seçkin bir hayata kavuşacaktır. Nitekim gerek Allah Ta'âlâ Kur'ân-ı
Kerîm'de, gerekse Peygamberimiz bunu açık ve kesin bir şekilde belirt
mişlerdir. Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur:
«Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyiniz; onlar ölü değil
diridirler; fakat siz farkında olmazsınız.» (Bakara sûresi, 154).
«Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Hayır, onlar diridirler
ve Rab'ları yanında rızıklanmaktadırlar. Arkalarından henüz (şehîd
olup) kendilerine yetişemiyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye
uğramıyacakları müjdesiyle sevinmektedirler.» (Âl-i Imrân sûresi,
169170).
Allah Ta'âlâ'nm bu âyetlerinden de anlaşıldığı gibi, şehîdler hem ölü
değillerdir, hem de Allah yanında hesapsız nimetlere kavuşmuşlardır.
Daha önce de anlattığımız gibi asker, milletinin haklarını tanıtmak,
namusunu, şerefini savunmak, yurdunu düşmana çiğnetmemek için orta
ya atılan, hak yolunda, Allah yolunda canını feda etmekten çekinmeyen
bir kahramandır. Askerin bu görevlerinin ne kadar mukaddes ve ne ka
dar yüksek olduğu şüphesizdir. İşte bu sebepledir ki dinimiz, bu görevler
uğrunda ölenlere şehîd, yerine bu görevler uğrunda çarpışıp da sağ kalan
lara gazi rütbesini vermiştir.
Şehîdlik, peygamberlik rütbesinin bir altındadır; bir başka ifade
ile, peygamberlik rütbesinden sonraki en yüksek rütbe şehîdliktir. Allah
rızası için, vatanını düşman hücumundan korumak için görev yapan ve bu
görevi yaparken can veren bir asker şehîdtir. Görevini yaparak Allah'ın
rızasını kazanmak gibi yüksek bir gaye güden asker, ister düşman ile çar
pışırken can versin, ister nöbet beklerken veya talim ederek can versin
yine şehîd sayılır. Bu mukaddes yolda canını feda etmiş olan şehîdler, en
yüksek ruhlara vadedilmiş olan ulvî hayata daha çok lâyıktırlar. Dünya
âhıretin bir tarlasıdır. Dünyada ne ekilirse ahirette o biçilir. Bu bakım300

dan, hak yolunda, Allah yolunda ölenlerin, yani vatan toprağına hayatını
ekip onu kanıyle sulayanların, âhırette biçecekleri mahsul, elbette nurlu
bir hayattan başkası olmayacaktır.
Hiç tereddütsüz inanıyor ve iman ediyoruz ki, bizim, bir tüfek kur
şunu, yahut bir top mermisi, yahut bir kılıç veya süngü ile öldüğünü san
dığımız o mübarek insanlar, aslında Allah yanında diridirler. Allah onları
her türlü nimete garketmiştir ve onlar kendilerine has yüksek bir hayatı
yaşamaktadırlar. Fakat biz onları görmüyoruz, nasıl yaşadıklarını bilmiyo
ruz ve bir kurşunla ölüp gittiklerini sanıyoruz. Halbuki Allah, onların öl
mediklerini, diri olduklarını bize haber veriyor. Bize düşen, Allah'ın ha
ber verdiği her şeye hiç şüphesiz inanmak, iman etmektir. Biz elbette şehi
din bulunduğu mertebenin yüksekliğini bu geçici dünyada anlayamayız;
bunu anlamak için şehîd olmak gerekir. îşte bunun içindir ki Allah Ta'âlâ,
yukarıda zikrettiğimiz âyeti kerimesinde «şehîdler ölü değil diridirler;
fakat siz bunun farkında değilsiniz.» buyurmuştur. Bunun (arkına varma
mız veya nasıl olduğunu anlamamız elbette mümkün değildir.
Bu, tıpkı şunun gibidir: Dünyada bir kulübede oturan fakir bir
adam, sarayda oturan ve sarayların her türlü zevk ve safasmı süren kim
senin yaşadığı hayatı bilemez. Bu hayatın nasıl olduğunu ve nasıl geçtiğini
anlayamaz. Çünkü kendisi böyle bir hayatı hiç yaşamamış ve hiç tatmamıştır. O sadece bu hayat hakkında söylenenleri ve anlatılanları bilebilir;
daha ötesine, aklı ermez, Bizim, cennette yüksek bir mertebe kazanan şehi
din hayatını bilemediğimiz ve akıl erdiremediğimiz gibi...
Şehîdliğin ne yüksek bir rütbe olduğunu anlayabilmek için, Peygam
berimizin tekrar tekrar şehîd olmayı dilemesine bakmak ve bununla ilgili
olarak söylediği sözler üzerinde iyice düşünmek yeterlidir. Peygamberi
miz şöyle söylüyordu:
«Ah ne olurdu! Allah yolunda öldürülseydim; sonra dirilip yine öldürülseydim; sonra dirilip yine öldürülseydim!"
Peygamberimizin, peygamber olduğu halde tekrar tekrar şehîd ol
mayı dilemesi düşünülecek olursa, şehîdliğin ne yüksek bir rütbe olduğu
anlaşılmaz mı? Peygamberimizin kendisi için dilediği bu rütbeye kavuşan
lara ne mutlu!
Şehîdlik rütbesine erişenler, muhakkak ki diğer insanlardan çok
farklıdır. Nasıl olmasın ki bir çok insan, hepimizin de bildiği gibi, dün
ya hayatını bir gaye edinmiş ve bu hayatı yaşayabilmek için, derece de
rece ve çeşit çeşit kötülükleri kendisine mubah kılmış; ben yaşayayım da
nasıl olursa olsun" diyerek her türlü zillete katlanmayı göze almıştır. Oy
sa şehîd, pek mukaddes bir gaye uğrunda hayatını feda etmekten çekin301

memiştir. Böyle bir insan, diğerlerinden farklı olmaz ve cennette diğer
lerinden farklı bir hayata kavuşmaz mı?
Sırası gelince hak yolunda hayatlarını feda edemeyenler ve mukad
des gaye uğrunda göze alamayanlar, şehîdlere vadedilmiş olan yüksek
hayata kavuşmak şöyle dursun, dünya ve âhırette saadet yüzü bile göre
mezler. Zaten bir ferd veya bir toplum, nasıl olursa olsun, sadece yaşama
yı gaye edinir ve bunun için sefil, rezil, şerefsiz ve namussuz olmayı da
göze alırsa, o ferd veya toplumun alnı kıyamete kadar esaret ve zillet dam
gasından temizlenemez.
Allah'a binlerce şükür, milletimizin kalbindeki «ölürsem şehîd, sağ
kalırsam gazi olacağım; her iki rütbe de Allah katında en yüksek rütbedir"
ruhu henüz ölmemiştir; bunu Kıbrıs zaferi bir kere daha ispatlamıştır. O
halde şimdi bize düşen iş, bu ruhu öldürmemek ve ölmemesi için ne gere
kirse onu yapmaktır; zira dünyamız, ancak bu ruhla bize cennet, âhıretimiz ise, ancak böyle bir dünya ile ebedî saadet yuvası olacaktır.
Burada şehîdlikle ilgili önemli bir noktaya da işaret etmekte fayda
vardır: Şehîdliğin Allah katında çok yüksek bir mertebe olduğunu biliyo
ruz; fakat şunu da bilmek gerekir ki, şehîd olacağım diye körü körüne ölü
me atılmak doğru bir şey değildir. Bu bir çeşit intihardır ki böyle yapan
kimse şehîd olmaz. Çünkü askerin görevi ölmek değil, elinden geldiği ka
dar ölümden korunmak, sağlam kalmak ve böylece milletinin şerefini kur
tarmak, yurdunu düşmana çiğnetmemek için düşmanla savaşmaktır. Bu
savaşı yapabilmek için elinden geldiği kadar sağlam kalmak askerin göre
vidir. Her şeye rağmen bu savaş esnasında ölürse, işte o zaman asker
şehîdlik rütbesini kazanır. Yoksa daha düşmanla karşılaşmadan şehîd
olayım diye vücudunu düşmanın salladığı ilk kılıcın önüne atar ve ölürse,
bu, «nasıl olsa bu savaşta öleceğim; bari savaşın korkunç manzarasını
görmeden bir an evvel öleyim» manâsına gelir ve asker, dini ve vatam
uğrunda değil, savaş korkusundan ölmüş sayılır. Böyle olunca gayet ta
biidir ki o askere şehîd demek güçleşir.
T
Şehîd, al kanlarıyla ve kanlı elbiseleriyle gömülür. Onu başka bir
kefene sarmak ve yıkamak gerekmez. Namazı, yıkanmadan kılınır. Yalnız,
üzerinden kaput, palto, kürk ve silâh gibi fazla şeyler varsa alınır. Pey
gamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur:
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«Şehîdleri al kanlarıyla ve kanlı elbiseleriyle gömünüz. Allah yolun
da yararlanan kimselerin damarlarından kıyamet günü kan akar. Rengi
kan rengidir; fakat kokusu misk kokusudur.»
Talim ederken, nöbet beklerken, yahut başka bir görevde veya hastahanede iken şehîd olan asker ise, yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınarak
gömülür.
Allah yolunda can veren şehîdlerin bütün günahları affedilir; yalnız
alacaklı hakkı varsa o kalır. Kul helâl etmedikçe kul hakkı Allah tarafın
dan affedilmez. Bu sebeple herkesin ve her askerin kul hakkına da çok
dikkat etmesi ve üzerinde kul hakkı bulundurmaması gerekir.
Peygamberimiz, bir şehidin, hısım ve akrabasından yetmiş kişiye şe
faat edebileceğini buyurmuştur. Bu bile şehîdlik mertebesinin yüksekli
ğini göstermeğe yeterlidir.

OKUMA PARÇASI:
PEYGAMBERİMİZİN ŞEHÎD HAKKINDAKİ
BAZI HADİSELERİ
1. Öldükten sonra Allah'ın cennetini gören ve nimetlerine
kavuşan hiç bir bir insan yoktur ki, tekrar dünyaya dönmek istesin.
Fakat şehîd böyle değildir. O, şehîdliğin ne kadar yüksek bir rütbe
olduğunu gördükten sonra, dünyaya tekrar gelip tekrar şehîd olma
yı ister.
2. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna cennetten bir şehîd
getirilir ve ona «Ey âdemoğlu, yerin nasıl» diye sorulur. Şehîd: «Ey
benim Rabbım! Yerim en yüksek bir yerdir» cevabını verir. Allah
Ta!âlâ «benden daha ne dilersin» diye sorar; o da: «Yâ Rab, hiç bir
dileğim yok; hiç bir şey istemiyorum; yalnız dünyaya on kere dönüp
de senin yolunda on kere şehîd olmayı dilerim» der.
3. Şehîd, âhırette hısım ve akrabasından yetmiş kişiye şefaat
eder ve onların cennete girmelerine yardımcı olur.
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ŞEHÎD
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. .*
Bedrin arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın,
«Gömelim gel seni tarihe» desem sığmazsın!
Hercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap..
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
«Bu taşındır» diyerek Kabe'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namile,
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramile;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan;
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
Türbedarın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki, son ehli salâbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili Sultanı Salahaddini
Kılıcarslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;
Sen ki, asara gömülsen taşacaksın.. hayat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât..
Ey şehîd oğlu şehîd isteme benden makber,
Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber!
MEHMED AKİF
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64.

DERS

DÎNÎMİZDE HARAMLAR VE YASAKLAR
Allah Ta'âlâ'nm her hangi bir şeyi yasaklamasında her halde bir hik
met, insanların da yasaklanan bu şeyleri yapmamalarında dünya ve âhıretleri yönünden bir fayda bulunduğu şüphesizdir. Bu sebeple, Allah'ın
yasakladığı her hangi bir şeyi yapmak, Allah'ın emirlerine karşı gelmek
ve O'na itaatsizlik etmektir. İnsan Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmakla
ya yalnız kendisine, ya da kendisiyle birlikte başkalarına ve dolayısıyla
topluma zarar vermiş olur; çünkü Allah'ın haram kıldığı ve yasak ettiği
her şeyde hem ferdler için hem de toplum için büyük zararlar vardır.
Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmak haramdır; bunu yapanlar günah
işlemiş olurlar ve bu yüzden dünyada ve âhırette çeşitli cezalara çarptırı
lırlar, Allah«m cezasına müstehak olmamak ve bu cezayı dünya ve âhırette
çekmemek için, mutlaka Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmak ve
onları yapmamak gerekir. Bunun için de yasaklanan şeyleri iyi bilmelidir.
İnsan, çok defa, bilgisizliği yüzünden Allah'ın yasakladığı bir şeyi hem
yapar, hem de onun yasak olmadığını ileri sürer; böylece hem yasak olan
bir şeyi yaptığı için günaha girer, hem de onun yasak olmadığını ileri sü
rerek mazallah küfre girer. İşte böyle bir duruma düşmemek için yasak
lanan şeyleri iyi bilmek ve onlardan sakınmak gerekir. Burada Allah Ta'ala'nın yapılmasını haram kıldığı ve yasakladığı şeylerden bazılarını zikre
deceğiz.
1. Allah'a şerîk koşmak, O'na ortak, oğul, kız isnad etmek; (bu,
Kur'ân-ı Kerîm'de de açık bir şekilde belirtildiği gibi, küfürdür Allah, di
lerse, dilediği kimse için diğer günahları affeder de, yalnız kendisine şirk
koşulmayı affetmez; meğer ki şirk koşan bundan vazgeçip tövbe ve istiğ
far etsin.)
2. Anaya babaya itaat etmemek, onlara karşı gelmek; (bu da insa
nın dünya ve âhıretini mahveden büyük günahlardandır.)
3. Peygamberlerin bazısına inanıp bazısına inanmamak; (böylesi
müslüman sayılmaz; çünkü müslüman bütün peygamberlere iman eder).
4. Haksız yere insan öldürmek, zulüm yapmak.
5. Başkasının malına, ırz ve namusuna tecavüz etmek; yalan söyle
mek yalan şâhidliği yapmak; yalan yere yemin ederek başkasının zararına
sebep olmak.
305
f: 20

6. Gizli olsun açık olsun her türlü kötülük ve hayasızlığı (fuhuş)
yapmak.
7. İnsanı sarhoş eden, aklını başından alan ve malına zarar veren
her çeşit içki içmek; afyon, esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeleri kul
lanmak; (insanı sarhoş eden içkinin azı da çoğuda haramdır; onun için
hiç kimse «ben yalnız bir bardak içiyorum; sarhoş da olmuyorum» diye
rek kendisini haram olan bir işi işlemiş olmaktan kurtaramaz.)
8. Kumar oynamak, tefecilik ve faizcilik yapmak.
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık yankesicilik yapmak; birisi
nin hakkını inkâr etmek; yalan şahidi bularak birinin malını haksız yere
almak, alış verişte hainlik yapmak, ihtikâr yapmak ve bunlara benzer
meşru olmayan yollarla başkasının malını almak ve bol kazanç sağlamak.
10. Allah'tan başkasının adını zikrederek hayvan kesmek ve bu şe
kilde kesilmiş bir hayvanı yemek; (çünkü bu şekilde kesilen hayvan dinî
yönden pis ve murdardır.)
11. Boğularak ölen (yani gerek takıldığı iple ve gerek kement ile ve
gerek el ile, ağaç ve taş arasına sıkışarak ölen) bir hayvanı yemek.
12. Kendiliğinden, yahut bir tarafına vurularak öldürülmüş olan
bir hayvanı yemek.
13. Yüksekten veya bir kuyuya düşerek, yahut bir hayvanın süsmesiyle veya çiftesiyle ölen bir hayvanı yemek.
14. Akmış kanı veya domuz etini yemek; (bunlar Kur'ân'daki yasak
ların en açık olanlarındandır.)
15. Dikili taşlar ve putlar üzerine kesilen kurbanı yemek.
16. Yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanan hayvan yemek.
17. Her ne suretle olursa olsun sıhhata zararlı olan şeyleri yemek
¥eya içmek.
18. Zina işlemek veya livata etmek.
19. Dili ile birinin namusuna tecavüz etmek, yani namuslu bir kadı
na iftira edip namusunu lekelemek.
20. Büyü yapmak, büyücülerin sözlerini kabul ve tasdik etmek, bü
yüye inanmak; (büyü yapmak da yaptırmak da en büyük günahlardan
dır.)
21. Başkasının arkasından, duyduğu zaman hoşlanmayacağı ayıp
larını ve eksiklerini söylemek, yani gıybet etmek.
22. Ne şekilde olursa olsun başkalarıyle alay etmek; onlara kötü
lakablar takmak.
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23. Başkasına iftira etmek yani yapmamış ve söylememiş olduğu
şeyleri yaptığını ve söylediğini ileri sürmek.
24. Hased etmek, kin gütmek; günlerce ve aylarca küs, dargın dur
mak.
25. Vara yoğa yemin etmek, yalan söylemek.
26. Askerlikten kaçmak, askere gitmemek için hileli yollara başvur
mak; savaş alanında düşmandan yüz çevirmek, yani kaçmak.
27. Vatana hiyanet etmek.
28. Elle ve dille başkalarına zarar vermek.
29. Yetimlerin mallarını korumayarak yemek ve israf etmek.
30. Tartı ve ölçüleri yanlış ölçüp tartmak, alırken fazla, verirkeB
eksik yapmak.
31. Allah'a, Peygambere ve emanetlere hiyanet etmek.
32. Sözünde durmamak.
33. Kendisine tevdi olunan bir sırrı ifşa etmek, açığa vurmak.
34. İnsanlar arasına nifak sokmak, insanları birbirine düşürmek.
35. Yeryüzünde ya kendisi, bizzat, ya da başkalarını kullanarak fesad çıkarmak, ortalığı karıştırmak.
36. Elle ve dille komşuları rahatsız etmek.
37. Daima başkalarının ayıplarını ve kusurlarını araştırmak.
38. Ya elinde olan malı uluorta saçıp savurmak, israf etmek, ya da
büsbütün cimri olmak.
39. Başkasının evine, obasına veya odasına tecavüz etmek, haber
siz veya izinsiz girmek.
40. Kendisini büyük görmek, başkalarını hiçe sayıp halktan yüz çe
virmek (gururlanmak, kibirlenmek)
41. Zenginliğine ve malî kudretine güvenerek Allah'ı unutmak.
42. Kur'ân âyetlerini kendi açık manâlarından saptırarak,
arzusuna göre tevil etmek, açıklamak (Allah'a iftira etmek.)

kendi

43. İyice bilmediği bir şey hakkında hüküm vermek.
44. Başkaları hakkında kötü zanda bulunmak; (iyice bilmeden, gör
meden başkalarından şüpheye düşmek, onları kötülemek, ufak bir şüphe
ile onlara kötülük isnad etmek.)
45. iki yüzlü olmak (içi başka dışı başka türlü olmak; birine bir
türlü, diğerine başka türlü söylemek; yüzüne karşı iyi olduğunu, arkasın
dan ise kötü olduğunu söylemek.)
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46. Kötü, günahkâr, karıştırıcı ve yalancı insanlarla düşüp

kalk

mak.
47. Başkasının anasına babasına lanet okuyarak kendi ana ve baba
sına lanet ettirmek.
48. Başka din sahiplerinin taptıkları şeylere sövmek, kaba ve çir
kin sözler söylemek.
49. İbadetini, yahut yaptığı iyilikleri Allah için değil, gösteriş için,
başkalarına yaranmak için yapmak.
50. Zulme ve kötülüğe yardım etmek.
İşte bütün bunları dinimiz haram kılmış, yasaklamıştır. Yukarıda
da söyledimiz gibi, dinimizin yasakladığı bu şeylerden her hangi birini
yapmak, yahut söylemek, Allah'ın emirlerine karşı gelmek demek oldu
ğundan günahtır. Bunlarda, hem ferd hem toplum için maddî ve manevî
büyük zararlar vardır. İnsan da, ister kendisine, ister başkasına verdiği
zararlardan dolayı ceza görür. Bu ceza ise, verilen zararın büyüklüğüne
veya küçüklüğüne göre hafif veya şiddetli olur. Çünkü iyiliğin de kötü
lüğün de dereceleri vardır. Faydası büyük olan bir iyiliğin Allah katında
ki ecir ve sevabı da büyüktür. Faydası küçük olan iyiliğin sevabı ise, ona
göredir. Bunun gibi, zararı geniş ve çok olan bir kötülüğün günahı ve ce
zası ile, zararı daha az olan bir kötülüğün günahı ve cezası arasında fark
vardır. Meselâ yalan, ahlâk ve terbiye dışı bir harekettir ve dinimize göre
yasaktır. Fakat yalan çeşit çeşittir ve başkasına daha az zararı dokunan
bir yalan ile devlete ve millete kadar zararı dokunacak bir yalan arasında
elbette fark vardır ve ikisinin de günah ve cezaları aynı değildir. Bunun
la beraber insanın gerçek bir müslüman olabilmesi için, zararı küçük
olsun büyük olsun her çeşit yalandan sakınması gerekir. Zira günahı az
ve cezası hafif diye yasaklanan bir iş yapılır ve yapılmaya devam edilirse,
bu, daha büyük günahlara yol açar. Bu sebeple dinimizin yasakladığı her
şeyden titizlikle sakınmak gerekir.
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65.

DERS

KUR'ÂN AHLÂKI
Bir insanın en yüksek ve en üstün bir ahlâka sahip olabilmesi için
onun Kur'ân ahlâkı ile ahlâklanmış olması gerekir. Bu, aynı zamanda Pey
gamberimizin ahlâkıdır. Nitekim mü'minlerin anası Hazreti Âişe, Pey
gamberimizin ahlâkını soran bir kimseye «Sen Peygamberin ahlâkını bil
miyor musun? Onun ahlâkı Kur'ân idi.» demiştir.
Kur'ân ahlâkı, Allah Ta'âlâ'nm Kur'ân-ı Kerîm'de yapılmasın emret
tiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden de sakınmak ve yapmamakla
kazanılan bir ahlâktır. Buna göre, Kur'ân ahlâkı ile ahlâklanmış bir müslümanm vasıfları şunlardır:
1. Allah'ın birliğine ve O'ndan başka tanrı olmadığına inanmak.
2. Allah'ın meleklerine inanmak.
3. Allah'ın peygamberlerine inanmak.
4. Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'ın kulu ve peygamberi ol
duğuna inanmak.
5. Peygamberlere indirilen kitaplara inanmak.
6. Âhıret gününe inanmak.
7. Âhırette tekrar dirilmeye inanmak.
8. Hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmak ve inanıl
ması gereken bütün bu şeyleri dil ile ikrar etmek.
9. Allah'ın emrettiği ve Peygamberimizin gösterdiği namazları kıl
mak, orucu tutmak, malın zekâtını vermek, haccı ifa etmek, ayrıca yetim
lere yoksullara, muhtaçlara, hısım ve akrabaya, yolda kalmışlara seve se
ve yardımda bulunmak.
10. Tehlikeli durumlarda sarsılmamak, ümidsizliğe düşmemek, yal
nız Allah'a güvenip dayanmak.
11. Felâketleri metanetle sabırla karşılamak, bunları başarı ile at
latabilmek için bütün gücünü sarfetmek ve nihayet çaresiz kaldığı zaman
sabır ve tahammül göstermek, Allah'tan ümidi kesmemek.
12. Anaya ve babaya, ayrıca büyüklere itaat etmek; onların kalple
rini kıracak en küçük söz ve davranışlarda bulunmamak.
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13. Sözünde durmak.
14. Her ne şekilde olursa olsun emanete hıyanet etmemek.
15. Üzerine aldığı her türlü işi en iyi bir şekilde yapmaya çalışmak,
16. Üstünü başını, oturup yattığı yeri, kabını kaçağını kirden pas
tan, kafasını kötü düşüncelerden, kalbini kötü huylardan, dilini çirkin
sözlerden, elini kötü işlerden temiz ve uzak tutmak; cismen ve ruhan te
mizliği ile herkese örnek olmak.
17. Allah'a ve Peygambere itaat etmek; ahlâkî görevlerini eksiksiz
yapmak.
18. İnsanlar arasında fesad çıkarmamak, insanları birbirine düşü
recek söz ve davranışlardan şiddetle kaçınmak.
19. Kimsenin ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ye ortaya dök
memek.
20. Kumarcı, içkici, düzenci, oyuncu, atlatıcı, dalkavuk ve hilekâr
olmamak.
21. Bilmediği bir şey hakkında hüküm vermemek.
22. Başkalarına kibirlenmemek, gururlanmamak; büyüklük satma
mak.
23. Kötülüğün, hayasızlığın (fuhuşun) her türlüsünden, gizlisinden
açığından, büyüğünden küçüğünden sakınmak. Halkın iyiliğine çalışmak.
Maliyle, caniyle, sözleri ve işleriyle herkese yardım etmek.
24. Özü sözüne, içi dışına uygun ve dosdoğru olmak; riyakâr olma
mak.
25. Nerede olursa olsun, kendi aleyhine bile olsa doğruyu söyle
mek; hak ve adaletten ayrılmamak.
26. Düşmanlarına karşı da adaleti, insafı elden bırakmamak; onla
rın düşmanlıkları dolayısıyle adaleti çiğnememek.
27. Yalan söylememek, dedikodu yapmamak, gerekmedikçe yemin
etmemek, yalan şahidliği yapmamak, haksızlığa karşı nefret duymak.
28. Alçak ve süflî arzulara uyarak doğru yoldan sapmamak, kötü
lerle düşüp kalkmamak.
29. İsraftan ve cimrilikten sakınmak; muhtaçlara yardımdan çekin
memek.
30. Ne elle ve ne de dille hiç kimseyi incitmemek.
31. Komşuları saymak ve onları hiç bir şekilde incitmemek.
32. Varlık zamanında da yokluk zamanında da başkalarına elinden
geldiği kadar yardımda bulunmak.
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33. Öfkeyi yenerek kusur ve kabahatleri affetmek, intikam sevda
sına düşmemek.
34. Bir kötülük işlemek ister veya bir haksızlık yapacak olursa he
men Allah'ı hatırlamak ve hemen O' nun affını ve mağfiretini dileyerek
kötülüklerden uzak kalmak, yaptığına pişman olmak.
35. Her iyi işe arka çıkmak, maddî ve manevî yardımda bulunmak;
insanlara iyiliği tavsiye etmek, kötülükten çevirmeye çalışmak; fenalığa
ve zulme alet olmamak.
36. Dargınları barıştırmak için elinden geleni yapmayı kendine gö
rev edinmek; kin gütmemek, hased etmemek, herkese faydalı bir insan
olmaya özenmek.
37. Ferdlerin ve milletlerin nasıl yükselip nasıl düştüklerini ve ge
rilediklerini, ahlâkî düşkünlüğün doğuracağı kötü akıbetleri inceleyerek
bunlardan ibret almak ve bu suretle başkalarının düştükleri hatalara düş
memeye çalışmak.
38. Kim söylerse söylesin hakkı kabul etmek; ilim ve hüneri, hik
met ve hakikati nerede bulursa almak ve bunda taassup göstermemek.
39. Olgun bir müslüman asla tembel değildir. Bu sebeple dünya
için ölmeyecekmiş gibi çalışmak, yarın ölecekmiş gibi de âhırete hazırlan
mak, her iki görevini de eksiksiz yapmak.
40. Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda elinden gelen fedakâr
lıktan, yerine göre canını feda etmekten çekinmemek.
41. Yapılacak bir işin önünü sonunu düşünmeden akla gelir gelmez
hemen yapmaya kalkışmamak; ibadette acele ederek eksik bırakmamak;
hayırlı işlerde geriye kalmayıp daima ileri koşmak.
42. Müslümanların derdini kendisine dert edinmek ve onların iyi
liğine çalışmak: Hastalarını arayıp sormak, sıkıntılarını gidermeye özen*
mek, cenazelerine gitmek; kendisinden büyük olanları, özellikle ihtiyar
ları saymak, küçükleri sevmek ve onları korumak.
43. Hayvanlara karşı merhametli olmak; onlara eziyet etmemek.
44. Mü'minleri ve bütün insanları kardeş bilip hayatlarını, hakla
rını kendisininki gibi hürmete lâyık bulmak.
45. Kimse ile alay etmemek, başkalarına kötü lakab takmamak,
dilini gıybetten, iftiradan, yalan söylemekten ve her türlü kaba ve çir
kin sözlerden korumak.
46. Herkesle hoş geçinmek, dargınları barıştırmak.
47. Sevdiğini Allah için sevmek (yani karşılık beklemeden sevmek),
sevmediğini de yine Allah için sevmemek.
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48. Kendisi için sevdiğini başkaları için de sevmek; kendisi için
sevmediğini başkaları için de sevmemek.
49. İşlerinde tereddüt ve evhama düşmemek. Bir işin olması için
sebeplerine sımsıkı yapıştıktan sonra Allah'a tevekkül etmek.
50. Allah ve Peygamber sevgisini her şeyden üstün tutmak. Allab
sevgisini her şeyden üstün tutmak. Allah sevgisini ve Allah korkusunu ilik
lerine kadar işletmek.
51. Ne şekilde olursa olsun şüpheli şeylerden sakınmak.
52. Bir müslümanm en büyük gayesi gerçek bir müslüman olmak
tır. Bu sebeple müslümanlığm gösterdiği yoldan hiç ayrılmamak, gidil
mesini yasakladığı yollardan da uzak durmak; bildirdiği faziletleri yaşa
mak, yaşatmak ve böylece bütün müslümanlara örnek bir insan olmaya
çalışmak.
işte bütün bunlar, yapıldığı takdirde, bir insanın üstün ahlâk sahi
bi olmasını sağlayacak şeylerdir. Bunlara dikkat eden bir müslüman
Kur'ân ahlâkı ile ahlâklanmış olur; önem vermeyen de ahlâksızlığın çu
kuruna düşümüş demektir.
OKUMA PARÇASI:
KURANI

KERÎMDEN EMİRLER VE ÖĞÜTLER

«Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir.
Asıl iyilik, Allah'a, âhıret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamber
lere inanmaktır; Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara,
yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle
lere mal vermek, namaz kılmak, zekât vermektir. Andlaşma yaptıklan zaman andlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı, hastalık ve sa
vaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır. (Allah'ın
azabından) korkup korunanlar onlardır»
Bakara sûresi, 177
«Allah ile beraber başka tanrılar edinme, yoksa kınanmış ve
yalnız başına bırakılmış olursun. Rabbın yalnız kendisine tapma
nızı ve anaya babaya iyilik etmenizi emretti. İkisinden birisi, yahut
her ikisi, senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara «öf»
deme, onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara uyarak tevazu
kanadını indir ve ey Rabbım, bunlar beni nasıl acıyıp yetiştirdilerse,
sen de bunlara öyle acı, de.»
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«Rabbınız içlerinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz iyi kişiler olur
sanız, şüphesiz ki O, tövbe edenleri bağışlayandır. Seninle akraba
lığı olana, yoksula ve yolcuya hakkını ver; malını gereksiz yere sa<
çıp savurma; çünkü saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlar
dır. Şeytan ise Rab'bına (karşı) çok nankördür. Eğer elin dar olduğu
için Rab'bından umduğun bir rahmeti bekleyerek onlara bir şey ver
meyecek olursan, bari onlara yumuşak söz söyle.»
«Ellerini boynuna bağlayıp asma; tamamen de açıp savurma.
Sonra kınanır, hasret içinde kalırsın. Rab'bın dilediğine rızkı açar.
(bol bol verir,) dilediğine kısar. Çünkü O, kullarının halini haber
alır, bilir.»
«Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları
da biz besliyoruz. Onları öldürmek büyük günahtır. Zinaya yaklaş
mayın çünkü o açık bir kötülüktür, (çok) kötü bir yoldur. Allah'ın
haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim zulmen öldürürse,
onun velîsine yetki vermişizdir (öldürülenin hakkını arar. Ancak o
da) öldürmede aşırı gitmesin; çünkü kendisine yardım edilmiş, (yet
ki verilmiştir.)»
«Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına erişince*
ye kadar en güzel bir tarzda (onun malını kullanıp geliştirebilirsi
niz.) Ahdi de yerine getirin; çünkü insana ahdinden
sorulacaktır.
Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu da
ha iyidir, sonu da daha güzeldir».
«Bilmediğin bir şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve gö
nül, bunların hepsi o yaptığı işten sorumludur. Yeryüzünde kabara
kabara yürüme; çünkü sen yeri yırtamaz, boyca da dağlara erişe
mezsin. Bunların hepsi, kötü olan, Rab'bının katında hoş görülme
yen şeylerdir. Bunlar Rab'bının sana vahyettiği hikmet (ler) dendir.
Allah ile beraber başka tanrı edinme; sonra kınanmış, Allah'ın rah
metinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.»
lsrâ sûresi, 22-39
«Deki: Geliniz, Rab'bınızın size neleri haram kıldığını okuya
yım : O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik edin, fa
kirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları biz beşliyoruz; kötülüklerin açığına da kapalısına da yaklaşmayın ve haksız
yere Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size
bunları tavsiye etti. Yetimin malına yaklaşmayın. Yalnız ergenlik
çağına erişinceye kadar ona en güzel biçimde yaklaşabilirsiniz. Öl
çüyü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz, kişiye gücünün yettiğinden

fazlasını teklif etmeyiz* Söylediğiniz zaman da, akrabanız da olsa
adalet yapın ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Hatırlayıp öğüt alası
nız diye Allah bunları size tavsiye etti. İşte benim doğru yolum bu,
ona uyun; başka yollara uymayın ki sizi O'nun yolundan ayırmasıtı.
I Azabından korunasınız diye Allah size böyle tavsiye etti».
Enam sûresi, 151-153
PEYGAMBERİMİZİN

BAZI DUÂ VE ÖĞÜTLERİ

1. Ben güzel ahlâkı tamamlamak

için

gönderildim.

2. Güzel ahlâk (dünya ve âhıret işlerini güzelleştiren) cennet
alâmetler indendir.
3. Güzel ahlâk dini muhafaza eden bir kaptır.
4. Güzel ahlâk dinin yarısıdır.
5. Mümin bir kulun terazisine konacak güzel ahlâktan daha
eğir ve değerli bir şey yoktur. Muhakkak ki güzel ahlâk sahibi, bu
nunla namaz ve oruç sahibinin derecesini bulur.
6. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlâktan da| ha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah, ağzı bozuk, kötü huylu
ve utanmaz kişilere buğz eder ve onları sevmez7. Her işinde doğruluktan ayrılmayan bir mümin, güzel ahlâ
ki ve yüksek seciyesi ile daimî oruç ve namazla meşgul olanın dere
cesini her halde bulur.
8. Bir kül, ibadet yönünden zayıf olduğu halde güzel ahlâkı ile
âhıret derecelerinin en yükseklerine erişir. Daima ibadet eden bir
I kul da, kötü ahlâkı yüzünden cehennemi boylar.
9. Güzel ahlâktan ayrılma; çünkü ahlâk yönünden insanların
1 en güzeli, din yönünden en güzelleridir.
10. İyi ve hayırlı olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır; böyle
olanlardan hiç kimse incinmez. Kötüleriniz de, çok geveze, kendini
beğenmiş ve konuşurken dudaklarını büküp avurtlarını dolduran ve
I büyük büyük konuşan kimsedir.
11. Mümine verilen nimetlerin en hayırlısı, güzel ahlâktır. Bi
çimi güzel bir insanın kötü kalbe sahip olması, onun en kötü nasi
bidir.
12. Su kırağıyı nasıl eritirse, güzel ahlâk da günahları öyle yok
|| eder. Sirke balı nasıl bozarsa, kötü ahlâk da iyilikleri öyle bozar.
|j

13. Kötü ahlâk, sahibini kötü akıbetlere sürükleyen bir felâkettir. En kötünüz, ahlâk yönünden en çirkin olanınızdır.
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14. Allahım, şikaktan ve nifaktan ve her türlü kötü huylardan
sana sığınırım.
15. Allahım, kılığımı ve görünüşümü nasıl güzel yapmış isenf
ahlâkımı da öyle güzelleştir.
16. Allahım, faydasız ilimden, halis olmayan işten, kabul olun
mayan duadan sana sığınırım.
17. Allahım, fakirlikten, azlıktan, zelil ve hakir olmaktan, zu*
lüm yapmaktan ve zulüm görmekten sana sığınırım. Bunlardan be
ni koru.
18. Allahım, dinim ve dünyam için, çotuğum çocuğum ve ma
lım için, senden af ve afiyet dilerim. Kimsenin görmesini istemedi
ğim şeylerimi ört ve korktuğumdan emin eyle. Allahım, önümden,
arkamdan, sağımdan ve solumdan, yukarıdan ve aşağıdan gelecek
her türlü musibetlerden beni muhafaza eyle, Allahım.
19. Allahım, her türlü hastalıktan sana sığınırım.
20. Gelecek için üzüntü çekmekten, geçmişe
kederlenmekten,
tembellikten, cimrilikten, acizlikten, korkaklıktan, borç altında kal
maktan, insanların zulüm ve tasallutundan, azdıran zenginlikten, az
dıran fakirlikten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından sana
sığınırım. Beni bunlardan muhafaza buyur Allahım.
21. Bana pürüzsüz bir yaşayış, hayatımın sonuna tatlı ve ra
hat bir varış, âhırette rezil olmadan senin huzuruna çıkış ihsan eyle
Allahım.
22. Allahım, bana doğru yolu göster; ahlâkımı ve kazancımı
temiz kıl; haram şeylerden uzaklaştır; beni kimseye muhtaç etme
Allahım.
23. Allahım, senden işlerimde sebat, doğru dil, selim bir kalp
isterim.
24. Allahım, bana ihsan eylediğin rızkı ihtiyarlığımda ve örnrümün sonunda genişlet.
25. Allahım, kötü huylardan, kötü amellerden, kötü arzular
dan, dinime, dünyama hüzün verecek her şeyden sana sığınırım.
26. Allahım, amellerin ve ahlâkın en güzeline ulaşmak, bunlan nefsimde toplamak için bana yol göster. Çünkü ahlâkın en gü
zeline beni ulaştıracak ve kötülerini benden uzaklaştıracak olan an
cak sensin.
27. Allahım, ey bizi yaratan ve terbiye eden Rab'bımız, bize
dünyada ve âhırette dirlik, düzenlik, iyilik ve güzellik ver. Ve bizi
cehennem azabından koru.
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66.

DERS

ÖĞÜTLER
Allah Ta'âlâ, Kur'ân-ı Kerîm'in «Asr» sûresinde şöyle buyurmuştur:
«Asr'a andolsun ki, insan ziyan içindedir. Fakat, iman edenler, iyi
işler yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler ayrı (bunlar
ziyandan kurtulmuşlardır).»
Üç âyetten ibaret olan bu sûrenin bize öğrettiği bir gerçek vardır:
İnsanlar, genellikle bir hüsran içindedirler. Fakat bunlar arasında hüs
randan kurtulmuş olanlar da yok değildir, işte bunlar, Allah Ta'âlâ'nın
Kur'ân-ı Kerîm'de ve Peygamberimizin hadîslerinde bildirdikleri her şeye
iman edenler, gidilmesini emrettikleri islâm yolunda gidenler ve bu yol
dan ayrılmayanlar, ve bir de birbirlerine hakkı, iyiyi, doğruyu, güzeli ve
sabrı öğütleyenlerdir.
O halde, her insanın hüsrandan kurtulması için Allah'ın ve Peygam
berinin bfldirdiği her şeye iman etmesi, iyi ve güzel işler işlemesi ve diğer
insanlara hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, öğüt vermesi gerekir.
işte biz de bu son dersimizi, bir insanın diğerlerine vermesi gereken
bazı önemli öğütlere ayırmış bulunuyoruz. Olabilir ki bunları iyi bir şe
kilde öğrenenler, başkalarına da öğretirler ve böylece yukarıdaki âyetler
de belirtilen görevlerinin önemli bir bölümünü yerine getirmiş olurlar.
1. ilk görevin, seni yaratan Allah'ı bilip O'na iman etmektir. Al
lah'ı kalbinden çıkarma ki, Allah da seni unutmasın.
2. Her iyiliğin başı, Allah sevgisi ve Allah korkusu olduğunu unutma.
3. Dinini, Peygamberini ve Kitabını iyi öğren ve çocuklarına da öğ
retmeyi ihmal etme.
4. Allah'ın ve Peygamberin yap dediklerini yap, yapma dediklerini
de yapma ki, selâmeti bulasın.
5. Dünyanın, âhıretin bir tarlası olduğunu, burada ne ekersen âhırette onu biçeceğini unutma.
6. Dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğin günü düşün ve işle
rini ona göre yap.
7. Ne çeşit olursa olsun, görevlerini en iyi bir şekilde yapmağa ça
lış; görevinde gevşek ve dikkatsiz olma.
8. Kanunlara saygılı ol ve onlara aykırı işler yapma.
9. Anana, babana ve büyüklerine karşı itaatli ve saygılı, küçükle
rine karşı da şefkatli ve merhametli ol.
10. Vatanın en aziz bir ana olduğunu unutma ve onu aşkla sev.
11. Vatan için silâh altına çağırıldığın zaman seve seve git.
316

12. Komutanlarının emirlerine ve talime dikkat et.
13. Seve seve nöbet bekle ve bunun bir ibadet olduğunu unutma.
14. Yalancıktan hasta olup da talimden ve nöbetten kaçmağa çalış
ma; nöbet beklerken uyuma.
15. Korkak olma; savaştan kaçmanın en büyük günah olduğunu
aklından çıkarma.
16. Bir adım ileri gidip de düşman toprağında bir mezara sahip
olmanın, geri çekilip de düşmanlarm vatan topraklanna girmelerine ve
böylece milletinin yüz sene esaret altında yaşamasına sebep olmaktan
daha hayırlı olduğunu unutma.
17. Çokluğunuzla ve kuvvetinizle gururlanıp da Allah'ı unutma. İyi
bil ki, bir ordunun düşmana galip gelmesi, çokluğundan ziyade talim ve
terbiyesine ve maneviyatının yüksek oluşuna bağlıdır.
18. Maneviyatı bozuk olan bir ordunun, maddî kuvveti ne kadar
çok olursa olsun zafere ulaşamayacağını unutma.
19. Düşman kurşununun daha çok korkanlarla sakınanlara erişe*
ceğini aklıdan çıkarma.
20. Savaş esnasında aldığın esirlere eziyet etme.
21. Savaş ile ilgisi olmayan, hiç savaşa katılmamış olan ihtiyarlara,
kadınlara, çocuklara, din adamlarına dokunma.
22. Fesad çıkaranların, fitnecilik yapanların yanma sokulma, onlara
âlet olma.
23. Başkalarının kazandığı şan ve şöhrete hased etme.
24. Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağmacılık gibi şeylerin en büyük
günahlardan olduğunu unutma.
25. içkinin her türlüsünden ve kumardan kendini koru. Çoğu sar
hoş eden şeyin azından da sakın.
26. Kimseye iftirada bulunma; ırz ve namusa tecavüz etme. Namu
sa tecavüz edenin, dünya ve âhıretteki cezasının çok ağır olduğunu unut
ma.
27. İnsanları birbirine düşürecek sözlerden ve işlerden uzak dur.
28. Birinden lâf alıp başkasına götürme.
29. Dargınları barıştır.
30. Kötü insanlarla düşüp kalkma.
31. Ahlâksızlığın bulaşıcı hastalığa benzediğini unutma.
32. Arkadaşlarınla iyi geçin; geçimsiz olma.
33. Kimseye kaba ve çirkin sözler söyleme.
34. Terbiyenin başlı başına bir güzellik olduğunu unutma.
35. Kimsenin ayıplarını ve gizli hallerini araştırma. Başkalarının
ayıplarını ortaya dökenleri, Allah'ın âleme rezil ve rüsvay edeceğini, en
gizli hallerini ortaya çıkaracağını bil.
36. Komşularını incitme. Kimsenin aleyhinde dedikodu yapma.
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37. Emanete hiyanet etme. Sana emanet olunan millet malım iyi
koru.
38. Gizli kalması gereken şeyleri başkalarına açma.
39. Doğruluktan ayrılma, yalan söyleme, yalan şâhidliği yapma.
40. Kötü niyetler besleme; kötü arzular peşinde koşma.
41. Kimseye karşı intikam besleme, kin tutma, hased etme.
42. Nefsine sahip ol; olur olmaz şeylere kızma.
43. Büyüklere karşı saygılı, küçüklere karşı şefkatli v6 merhametli
ol ki, büyüklerin sevgisini, küçüklerin saygısını kazanasm.
44. Yetimleri ve dul kadınları koru.
45. Kimsesizlere ve muhtaçlara daima elinden gelen yardımı esir
geme.
46. İnsanlara yardım edenlere Allah'ın yardımcı olduğunu unutma.
47. Temizliğe çok dikkat et. Üstün, başın, kalbin ve dilin hep te
miz olsun.
48. Yemekten evvel ve yemekten sonra ellerini ve ağzını yıkamayı
unutma.
49. Sıhhatine dikkat et; vücudunu zehirleyecek ve seni hasta ya
pacak şeylerden sakın.
50. Tutumlu ol; elindekini avcundakini saçıp savurma.
51. Cimriliğin de saçıp savurmak kadar kötü bir huy olduğunu
unutma.
52. Harcını ve masrafını gelirine göre yap ki, dünyada sıkıntı çekmeyesin.
53. Evine, yurduna, devlet ve milletine sadık ol, bağlı kal.
54. Karar vermezden önce iyi düşün ve karar verdikten sonra bun
dan dönme.
55. Hayatın, sağlığın, varlığın ve gençliğin kadrini bil ve bunları
boş yere harcama.
56. Bugünün işini yarma bırakma.
57. Utanma duygusundan yoksun olanların, her faziletten yoksıiü
kalacaklarını unutma.
58 Yemeklere başlarken «bismillah» demeyi, yemekten sonra da
Allah'a şükretmeyi unutma ki, nimetin asıl sahibini hiç unutmamış ola
sın.
59. İnsanın, ancak yüksek ve temiz duygularla insan olduğunu
unutma.
60. Din duygusunun, namus duygusunun, vatan ve millet duygusu
nun en yüksek duygular olduğunu aklından çıkarma.
61. Tavırlarına, hareketlerine dikkat et; çünkü bunlar, çok zaman
insanın terbiyesini açığa vurur.
62. Bilmediğin, görmediğin, anlayamadığın şeylere olmaz deme.
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Evlâtlarım* Biz yalnız hak için savaşan, haktan, adaletten, hürriyet
ten başka bir şey istemeyen bir milletiz. Taptığımız Hak, hedefimiz Hak'
tır. Nefsinize itimad edin, Allah'ınıza dayanarak hakkınızı müdafaaya ko
şun; bugün kurtuluş günü, sevinç günüdür. Hiç şüphe etmeyiniz ki, bize
zincir vurmak isteyen zâlimlerin zincirleri kırılacak, zulüm ve istibdad
temelleri üzerine kurulmuş olan saltanatları yerlere serilecektir.
Allah yardımcın olsun, ileri, daima i l e r i . . . Biz dünyaları fetheden
gazilerin evlâtlarıyız.
OKUMA PARÇASI:
ORDUNUN DUASİ
Yılmam ölümden, yaradan, askerim
Orduma «Gazi» dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm, isterim :
Yurduma tek düşman ayak basmasın
Âmin, desin hep birden yiğitler,
«Allahu Ekber» gökten şehîdler.
Amin, âmin. Allahu ekber.
Türk eriyiz, silsilemiz
kahraman...
Müslümanız, Hakka tapan Müslüman.
Putları Allah tanıyanlar, aman
Mescidimin boynuna çan asmasın.
Âmin, desin hep birden yiğitler,
«Allahu Ekber» gökten şehîdler;
Amin, âmin, Allahu Ekber.
Millet için etti mi ordum sefer
Kükremiş aslan kesilir her nefer
Döktüğü kandan göğe vursun zafer
Toprağa bir damlası boş akmasın.
Âmin, desin hep birden yiğitler,
«Allahu Ekber» gökten şehîdler;
Amin, âmin, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ey ulu Peygamberimiz nerdesin?
Dinle minaremde öten gür sesin!
Gel, bana yâr ol ki cihan titresin
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.
Âmin, desin hep birden yiğitler,
«Attahu Ekber» gökten şehîdler;
Amin, âmin, Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Mehmed Akif
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63. Tek başına kalsan da doğruluktan ve faziletten ayrılma.
64. Kendi nefsin için sevdiğin ve istediğin şeyi başkaları için de
iste. Kendin için sevmediğin ve hoş görmediğin bir şeyi başkası için de
isteme.
Bu dersimizle kitabımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu kitapta
vermeğe çalıştığımız İslâm dini ile ilgili esasların ve açıklamağa çalış*
tığımız bilgilerin okuyucular için faydalı ve hayırlı olmasını Cenab-ı Hak
tan dileriz.
Allahım, bu kitabı hazırlarken unuttuğumuz noktalar, elimizde ol
madan yaptığımız hatalar olmuş ise, bundan dolayı bizi muahaze etme,
bizi rahmetinle yarlığa!
Alahım, bizden evvelkilere yüklediğin ağır yükü bizlere yükleme; ta
kat getiremiyeceğimiz yükleri de bize yükleme.
Allahım, bizi doğru yola ilet; bu yola ilettikten sonra da bizi bu yol
dan ayırma. Bize kendi yanından bir rahmet bağışla; çünkü istemeden
bağışlayan ancak sensin. Hamd ve sena yalnız sana, salât ve selâm da
Peygamberimiz Muhammed «aleyhisselâm»adır.

SON SÖZ KAHRAMAN ASKERİNDİR
(Birinci Dünya Savaşında şehîd düşen Yüzbaşı M. V. nin not defterinden)
Hak için savaşan kahraman asker! Unutma ki Allah bizimle bera
berdir. Gökte şehîdler el açmış, Allah'a yalvarıyorlar, hakkın zaferi için
duâ ediyorlar, kabirlerimizi düşmana çiğnetmeyin diyorlar.
Haydi yavrularım! Daima harekete hazır ol. Kalkınız. Vatanımızı
çiğnemek, hakkın sesini boğmak isteyen zâlimlere haddini bildirelim;
yıldırımlar, yanardağlar gibi ateşler püskürelim! Kasırgalar, fırtınalar gi
bi dehşet saçalım! Düşman ordusuna zelzeleler, râşeler verelim! Şevketi
miz âfakı tutsun! Mukaddes bayrağımız şanlar içinde dalgalansın. Carı
verelim, şan alalım! Düşman, bizi esir etmek, tahakküm altında yaşat
mak istiyorsa, bütün dünya bilsin ki, biz esaretin ne olduğunu bilmeyen
hür bir milletiz. Biz, ölüm meleğinin müşfik kanatlan altında rahat ve
fakat şerefle ölmeyi esaret altında yaşamağa tercih eden bir milletin ço
cuklarıyız; bizim için böyle bir ölüm ebedî bir saadettir.
Asker evlâtlarım! Vazifemiz çok ulvîdir; haydi! Nice düşman ordu
larını tarumar etmiş, nice kaleleri hâk ile yeksan eylemiş olan dedeleri
mizin, atını denize sürmüş olan Fâtih'lerin ruhlarını şâd edelim. Şan ve
şerefimizi yıldızlara kadar yükseltelim. Şehîdler mezarı olan yurdumuzu
düşmanın sefîl ayakları ile çiğnetmiyeceğiz.
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