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1.BÖLÜM

NAMAZ

Namaz Beden Eðitimi midir?

Namazý sýrf bir beden eðitimi hareketi gibi gören yanlýþ anla-

yýþa cevap olarak, Mart 1976’da Hakses dergisinde çýkan, Hacet-

tepe Hastanesi Acil Servis Þefi Op. Dr. Timuçin Altuð’un bu

mevzu ile alâkalý yazýsýndan bazý pasajlarý veriyoruz. Beden eði-

timi ile namaz arasýnda hemen görebildiðimiz beþ fark var:

1. Beþ vakit namazda 40 rekat ve 80 secde var, hergün kaç

jimnastikçi bu kadar hareket yapar?

2. Namaz yavaþ yavaþ kýlýnýr. Kalb yorulmaz.

3. Namaz günün beþ ayrý vaktinde kýlýnýr. Kaç jimnastikçi

günde beþ defa ayrý ayrý zamanlarda beden eðitimi hareketi ya-

par? Yolculuk yaparken bile namaz terk edilmez.

4. Namaz, ömrümüzün sonuna kadar farzdýr. Ömrünün so-

nuna kadar kaç jimnastikçi beden eðitimi hareketlerini sürdü-

rür?

5. Namaz kýlmak için abdest almak þarttýr. Bazý durumlarda

boy abdesti de gerekir. Halbuki jimnastik yapmak için böyle bir

mecburiyet yoktur.



Þimdi hekimi dinleyelim: “Sabah namazý 4 rekat, öðle 10,
ikindi 8, akþam 5, yatsý 13 rekat.” Hepsi 40 rekat. Her rekatta iki
defa secdeye giden mü’min, günde seksen defa yatar kalkar. Hiç-
bir jimnastikçi günde seksen defa muntazam bu hareketi yapa-
maz. Bu jimnastikçiler o da yalnýz sabahlarý olmak þartýyla gün-
de yirmi veya otuz defa hareket ederler. Yaptýklarý hareketler
hýzlý olduðundan ekseriya kalblerini yorarlar ve hareketlerden
sonra yorgun düþerler. Bütün gün de hareket etmediklerinden
vücutlarýnda kalori toplanmasýnýn, yaðlanmanýn önüne geçe-
mezler. Namazda ise hareketler yavaþtýr. Bu hareketler kalbi
yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduðu için insaný devam-
lý dinç tutar. Yaðlanmaya ve kalori depolanmasýna mâni olur.

Ýnsan hayatýnda kanýn yeri büyüktür. Kalb, kaný vücudun en
ücra yerlerine kadar ulaþtýrmak üzere pompalar. Kalbin bu iþi
yapabilmesi için daimî olarak dinç olmasý gerekir. Bir de bu kan
gönderme iþinde kalbe yardýmcý olunabilmesi için, þahsýn birta-
kým hareketler yapmasý, bedenin dinç kalmasý için, o hücrelerin
kan ile iyice sulanmasý veyahut kanlanmasý gerekmektedir. Na-
sýl bir bahçývan sebzelerin iyice yetiþmesi için bahçeyi her zaman
sulamasý gerekirse, dokulardaki kan dolaþýmý yani hücrelerin
iyice kanla sulanmasý, daha doðrusu hücrelerin iyi kanlanmasý
gerekmektedir.

Bunu bir misalle daha iyi îzah edebiliriz: Namaz kýlmayan,
bütün gün bir sopa gibi gezinen bir insanýn kalbinden baþýna
doðru pompalanan kan ile, namaz kýlan ve günde baþýný seksen
defa yere koyan bir kimsenin baþýna gelecek kan miktarý muhak-
kak ki, ayný deðildir. Namaz kýlan ve baþý 80 defa kanla pompa-
lanan bir kimsenin saçlý derisi de 80 defa kanla yýkanýyor de-
mektir. Beynin üzerindeki beyin zarlarý yani meninksler de (du-
ra meter pia meter, arachnoidea) namaz kýlan þahýslarda, kýlma-
yanlara nazaran günde seksen defa daha fazla kanlanýyor de-
mektir. Bu zarlarýn üzerindeki dönüþ deveranýna ait sinuslarda-
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ki kan da namaz kýlanlarda 80 defa daha fazla olarak deverana
iþtirak ediyor demektir. Hafýza ve þahsiyet ile ilgili frontal lop ya-
ni beynin ön lobu, namaz kýlanlarda namaz kýlmayanlara naza-
ran 80 defa daha fazla kanlanýyor demektir. Hafýza ve þahsiyet
bozukluklarýna namaz kýlanlarda çok daha az miktarda rastla-
nýr. Bu insanlar daha uzun ömürlü olur ve “demans senil” dedi-
ðimiz bunamaya uðramazlar. “Demans Proces” denilen erken
bunamanýn cerrâhi tedavisinde bu “frontal lop” yani beynin ön
kýsmý kesilip çýkartýlýr. Bir insanýn beyni günde seksen defa kan-
la yýkanýrsa, o insan ne erken ve ne de geç bunamaya yakalanýr.
Onun için namaz kýlan ve çok yaþayan ihtiyarlar bunamazlar.
Çok yaþamadýðý halde yataklara yapýþýp kalan, küçük ve büyük
abdestlerini tutamayanlar ve ekseriya bunama alâmetleri göste-
renler, namaz kýlmayan kimselerdir.1

Diðer taraftan insanýn iradeli hareketlerini, yürüyüþünü te-
min eden merkezler, “parietal lop” dadýr. Günde 80 defa secde-
ye gidildiði için, bu parietal loplar, 80 defa kanla iyice yýkanýyor
demektir. Görme, iþitme, duyma, koklama ve tatma merkezleri
ociipital yani arka lopda olduðu için namaz kýlanlarda kýlmayan-
lara nazaran günde 80 defa fazla kanla besleniyor demektir.

Muvâzeneyi temin eden beyinciðin ve kafa çiftlerinin çýktýðý
beyin kökünün günde 80 defa kanlanmasý ve daha doðrusu bes-
lenmesinin ne kadar kýymetli birþey olduðunu anlamak için dok-
tor olmak gerekmez. Buna þöyle bir misâl da verebiliriz: Eczane
raflarýnda senelerce duran bir ilâcýn tesir tarzý ile ayný ilâcý 80
defa çalkaladýðýmýz zaman o ilâcýn yaptýðý tesir tarzý ile ayný de-
ðildir. Hareket eden ve çalkalanan ilâç, mutlaka, daha iyi karýþýr,
homojen olur ve mutlaka daha iyi tesir eder.

Yine namaz kýlanlarýn gözleri 80 defa yere eðildiklerinden
daha kuvvetli kan deveranýna mâlik olur. Göz içi tansiyonunda
artma olmaz ve ön kameradaki sývýnýn devamlý deðiþmesi temin

1) Ýnsan ayakta iken beyne giden ve beyin için iyi bir besleyici olan glikoz miktarýnýn % 25,
rükû halinde % 40, secde halinde ise % 75 oranýnda olduðu da bilinmektedir. Ay’a giden
astronotlarýn feza aracýnda yatýþ vaziyetinde bulunmalarý da dikkati çekmektedir.
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edilmiþ olur. Glokom ve buna benzer vahim göz hastalýklarýnýn

namaz kýlanlarda daha az görülmesi bu yüzdendir. Kulaklarýn

yine iyi kanlanmasý, frontal, etmoidal, sfenoidal ve maxiller si-

nüslerin ifrazatlarýný daha kolay boþaltmalarý hep bu günde 80

defa secde eden insanlarda daha iyi olmakta ve sinüzitlerin mey-

dana gelmesine büyük ölçüde mâni olmaktadýr.

Yutaðýn ve diþlerin de namaz kýlanlarda daha iyi kanlanmasý,

bunlarda teþekkül edecek bir takým âfetlerin iyice azalmasýna se-

bep olur. Yine boyundaki “Iymh ganglion”larýn ve sinir uçlarýnýn

iyice kanlanmasý namaz kýlanlarda mümkün olmaktadýr. Göðüs

kafesinde akciðerlerin “apex”lerinin yani tepelerinin iyice kan-

lanmasý, ekseriya hastalarda mümkün olmaz ve “tüberküloz ka-

vern”leri ekseriya bu kýsýmlarda yerleþir. Namaz kýlan ve günde

80 defa akciðerlerinin tepesini kanla iyice dolduran insanlarda

bu “apex kavern”leri kýlmayanlara göre muhakkak ki çok daha

azdýr. Namaz kýlmadaki bu hareket “plevra”daki mâî’nin (sývý-

nýn) reabsorbsiyonuna (emme, izâle) sebep olacaðý için bu yön-

den de faydalý bir durum meydana gelir. Namazýn diyafragma

altýndaki organlara iyi tesirleri ise midedeki gýdalarýn iyi karýþ-

masýna, safra yollarýndaki safranýn kolay akmasýna, safra kese-

sinde birikinti yapmamasý, pankreastaki enzimlerin kolay boþal-

masýna yardýmcý olacaðý gibi, hergün yapýlan fazla hareketle

“omentum”daki yaðlarý azalttýðýndan ve namazdaki ritmik hare-

ketlerle “baðýrsak peristaltizm” ini artýrdýðýndan baðýrsaklarýn

kolay boþalmasýnda ve kabýzlýk âfetinin giderilmesinde namazýn

büyük rolü olduðu açýktýr. Namaz kýlanlarda böbrek üstü bezle-

rinin ve böbreklerin de iyi çalýþtýðýný söylemeyi fazladan saya-

rým. “Böbrek pelvisi”ndeki teressübatýn birikmesine ve taþ te-

þekkülüne de mâni olduðu ve namazda 80 defa yatýp kalkarak

böbrek hüveyzâsýnýn ve idrar yollarýnýn iyice çalkalandýðý da

açýktýr. Mesânenin boþalmasýna da yardýmcý olmaktadýr.
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Namaz kýlan insanlarýn gerek kalça, gerek diz ve gerekse ayak
bileði ve kol omuzu, dirsek ve el bileði mafsallarý (eklemleri) da
devamlý iþleyen bir makina gibi olduðundan mafsallarda teþek-
kül edecek bütün romatizmal hastalýklardan, dejeneratif hasta-
lýklardan sâlim olduklarý gün gibi apaçýk ortadadýr. Zaten bu
hastalýklar Ýslâm dini ile yakýndan uzaktan bir alâkasý olmayan
hristiyanlarda ve namaz kýlmayan insanlarda daha fazla görü-
lürler. En son bahsettiðimiz bu mafsal hastalýklarýndan insaný
korumasý bile namazýn en iyi taraflarýndan birini teþkil eder.2

Ýbadet-Namaz

a. Herkesin Peþine Bir Bekçi

Ýnsanlar, diðer bütün canlýlardan çok seçkin ve müstesna ola-
rak en güzel þekilde yaratýlmýþlardýr. Bu sebeple giyim, kuþam ve
yaþayýþta insanlýða lâyýk bir tarzý benimserler. Üstün yaratýlýþýn
bir neticesi olarak en seçkin þeyleri isterler, en güzel þeylere
meylederler, ziynetli þeyleri arzu ederler; insanlýða uygun bir ge-
çim ve þerefle yaþamak isterler. Fakat böyle bir yaþayýþ, tek baþý-
na mümkün deðildir. Bu, hayvanlar için mümkün olabilir. Çün-
kü elbiseleri sýrtlarýndadýr, zevkleri geliþmediði için yiyecek
mevzuunda fazla birþeye ihtiyaçlarý yoktur. Estetik yönünden ve
akýllarý olmadýðý için meraklarýný giderme bakýmýndan, ilim, fen
ve sanat açýsýndan onlarý alâkadar eden hiç birþey yoktur. Hal-
buki insanýn pekçok bilgiye, maharet ve sanata ihtiyacý vardýr.
Onun için insan, diðer insanlara muhtaçtýr.  Bu bakýmdan insan
yaratýlýþtan medenîdir. Yani toplu halde yaþamak mecburiyetin-
dedir. Böylece herkes kendi halinde ihtiyaçlarýný insanlýða lâyýk
þekilde elde etmiþ olurlar. Elde ettikleri kazançlarla karþýlýklý
mübadele (deðiþtirme) usûlü ile birbirlerinin yaptýklarýndan
faydalanýrlar.

2)    Mart/1976, Hakses, Op. Dr. Timuçin Altuð, Hacettepe hastanesi Acil Servis Þefi.
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Fakat öbür taraftan insanlarýn þehvet, gazab ve akýl kuvvele-
ri bir deðildir. Çok kuvvetli, çok zayýf, çok sinsi, çok kurnaz, an-
layýþý az, safdil vs... çeþit çeþit insan cemiyette karýþýk halde var-
dýr. Böyle olunca da çok haksýzlýklar olabilir. Bu zulüm ve teca-
vüzleri önleyebilmek için adalete ihtiyaç vardýr. Bunun da kanun
þeklinde olmasý gerekir.

Kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun, eðer tatbik edil-
mezlerse hiçbir deðeri yoktur. Halbuki çoðu zaman, hýrslar,
menfaatler, kinler ve intikam duygularý insanlarý hadden teca-
vüze, kanunlarý çiðnemeye sürükleyebilir. Hiç kimsenin görme-
diði yerlerde, kanunlarýn yakalarýna yapýþamayacaðý, delillerin
örtbas edilebileceði durumlarda da insanlarý kötülüklerden ko-
ruyacak bir kontrol sistemine ihtiyacýmýz vardýr. Herkesin peþi-
ne bir polis takamayacaðýmýza göre, Allah’ýn büyüklüðünü ve bir
gün mutlaka yaptýklarýmýzdan hesaba çekeceðini, iyiliklere
mükâfat, kötülüklere ceza vereceðini kalb ve kafalara yerleþtir-
mek mecburiyetindeyiz. Bu ise imanî hükümlerin (Allah ve ahi-
ret inancýnýn) takviye ve inkiþaf ettirilmesiyle mümkün olur. Bu
da, ancak günde beþ defa yenilenip tekrarlanan ibadet ile olur.
Çünkü imanî hükümleri kuvvetlendirip sabit bir alýþkanlýk hali-
ne getiren ancak ibadettir. Evet Allah’ýn emirlerini yapmaktan,
yasaklarýndan sakýnmaktan ibaret olan ibadetle vicdanî ve aklî
olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse iz ve tesirleri
zayýf kalýr. Bu hâle, Ýslâm âleminin þu andaki vaziyeti þâhittir.

b. Hikmetin Sýrrý

Ýbadet, fikirleri Allah’a çevirmek içindir. Kulun Allah’a yöne-
liþi, O’na itaatýný netice verir. Allah’a itaat ve hikmetli olan ka-
nunlarýna boyun eðmek ise, insaný en mükemmel bir intizam al-
týna alýr. Ýnsanýn nizam ve intizam altýna girmesiyle, kâinattaki
hikmetin sýrrý tahakkuk eder. Çünkü kâinatta herþey; “Semavat
ve Arz’ýn ordularý Allah’ýndýr”  (Fetih, 4) âyetinin ve küçük bü-
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yük herþeyin Allah’ý övdüðünü ifade eden (Ýsrâ, 44) âyetinin bil-
dirdiðine göre Allah’ýn hikmetli emirlerine ve kanunlarýna itaat
edip boyun eðdiklerinden dolayý, kâinat sayfalarýnda sanat na-
kýþlarý halinde bu güzellik ve âhengi meydana getirmiþlerdir. Bu
cansýz varlýklar, Allah’ýn kendi içlerinde yarattýðý meknûz güzel-
likleri, gizli kabiliyetleri ve sanat sýrlarýný gene Allah’a itaatla or-
taya koyuyorlar. Allah’ýn plânýna uymasalar, bu güzellikler mey-
dana gelemezdi. Ýþte insanlarda da Allah’ýn hikmetinin binlerce
sýrlarý meknûzdur. Bu gizli kabiliyet ve sýrlar, ancak Allah’a ita-
atle, bir çekirdeðin geliþip meyve vermesi gibi sümbüllenirler.
Ve Cenâb-ý Hakk, insaný, kâinat kitabýný içine alan bir nüsha ve
on sekiz bin âlemin bir fihristi olarak yaratmýþtýr. Ve güzel isim-
lerinden (Esma-i Hüsnâ) herbirisinin tecellî yeri olan herbir
âlemden bir örnek, bir numûne, insanýn cevherine emanet býra-
kýlmýþtýr. Eðer insan, maddî ve manevî herbir organ ve duygusu-
nu Allah’ýn emrettiði yere sarfetmekle ibadet ve itaat ederse in-
sanýn cevherinde emanet býrakýlan o numûne ve örneklerin her-
birisi, kendi âlemine bir pencere olur. Ýnsan o pencereden, o âle-
me bakar. Ve o âleme tecellî eden ilâhî sýfat ve o âlemde görünen
ilâhî isme insan bir ayna olur. O vakit insan; ruhu ve cismi ile
gayb ve þehadet yani gizli, görünmeyen âlem ile gözümüzle mü-
þahede ettiðimiz þu âlemin bir hulâsasý olur. Böylece her iki âle-
me tecellî eden isim ve sýfatlar insana da tecellî ederler. Ýþte bu
yönü ile insan Allah’ýn kemâl sýfatlarýna hem mazhar olur, hem
de o sýfatlarý muzhir (izhar edici, gösterici) olur. Onun için Muh-
yiddin Ýbn-i Arabî “Ben gizli bir hazine idim. Ben’i tanýsýnlar di-
ye mahlukâtý yarattým” meâlindeki kudsî hadîsin izahýnda:
“Mahlukâtý yarattým ki, Bana bir ayna olsun ve aynadan cemâli-
mi göreyim” demiþtir.

c. Santral Gibi

Ýnsan, santral gibi, yaratýlýþýn bütün ölçülerine, fýtratýn ka-
nunlarýna ve kâinattaki Ýlâhî prensiplerin þuâlarýna bir merkez-
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dir. Buna göre, insanýn o ölçü, o kanun ve prensiplere uymasý
lâzýmdýr ki, umumî cereyaný temin etsin. Hem de âlemin taba-
kalarýnda dönen dolaplarýn hareketlerine aykýrý ve ters bir yol
tutarak o dolaplarýn çarklarý altýnda ezilmesin. Bu da, ancak
emirlere uyup nehiylerden sakýnmaktan ibaret olan ibadetle
mümkün olur. Çünkü kâinattaki âhenk, ilâhî plâna itaattan do-
ðar. Ýlâhî güzel isimlerin tanzim ettiði müstesna güzellik, kâinat-
ta zerreden seyyarelere kadar herþeyin, ilâhî güzel isimlerin te-
cellilerine ma’kes olmasýndan ileri gelmektedir. Ýnsan da bütün
Esma-i Hüsnâ’nýn tecellîleri ve feyizleri içlerine yayýlan Ýlâhî hü-
kümlere itaat, yani ibadet ederse insandaki bütün sýrlar inkiþâf
eder, bütün kabiliyetler geliþip yüceleþir. Yoksa, dönen dolapla-
rýn, çalýþan makinalarýn çarklarýna uygun ve dikkatli hareket et-
mediðinden elini kolunu kaptýran gafiller gibi insanlarýn da
maddî ve manevî duygularý ibadetsizlik ve isyan yüzünden bu-
danýr gider. Çünkü kâinatta âhenk ve düzen itaat üzerine kurul-
muþtur.

d. Nice Hizmetler

Allah’ýn emirlerine sarýlýp, yasaklardan kaçýnmak sayesinde,
bir insan, toplum hayatýnda çok mertebelerle münasebet peyda
eder ve alâkadar olur. Bilhassa dinî hükümler ve umumî masla-
hatlar (faydalar) hususunda, bir fert bir nevî hükmüne geçer.
Yani Allah’ýn emri olduðu için onlarý yerine getirmek ibadet yap-
mak mânâsýna geldiðinden dolayý, pek çok vazifeleri, ýslahlarý,
talimleri, irþadlarý bir Müslüman yapacak, pek çok hukuklarý ve
haysiyetleri yüklenecektir. Eðer o emirleri yerine getiren ve ne-
hiylerden sakýnan o þahýs olmasa; o vazifeler tamamen ayak al-
týnda kalýr.

e. Kardeþlik ve Yükselme

Ýnsan, Ýslâmiyet sayesinde, ibadet vasýtasýyla bütün müslü-
manlara karþý sâbit bir münasebet peyda eder, kuvvetli bir bað-
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lýlýk elde eder. Çünkü bir adamla beraber bir taburda bulunmak-
la, o adama karþý dostça bir râbýta hissedilir; bir komutanýn em-
ri altýnda bulunmakla arkadaþça bir alâka duyulur; bir memle-
kette beraber bulunmakla kardeþçe bir münasebet hissedilir. Ýþ-
te ibadetle de yani ayný Mâbud’a, ayný Peygamber’in ümmeti
olarak, ayný dinin mensubu bulunarak ve tek istikamet Kýble’ye
yönelerek toplu halde kulluk yapmakla bütün müslümanlara
karþý çok kuvvetli bir baðlýlýk duyulur, pek þiddetli bir kardeþlik
hissedilir. Çünkü saydýðýmýz bu dinî baðlar, deðil insanlarý, kâi-
nat ve küreleri bile birbirine baðlayacak manevi zincirler gibidir.
Bu irtibat ve kardeþlik ise, saðlam bir muhabbetin doðmasýna
sebep olur. Zaten toplum hayatýnýn geliþip olgunlaþmasý için atý-
lan ilk adým, kardeþlik ile muhabbet hissini canlandýrmaktadýr.

f. Ýbadet Þahsî Olgunluða Sebeptir

Ýnsan, cismen küçük, zayýf ve âciz olmakla beraber, hayvan-
lardan sayýldýðý halde, pek yüksek bir ruhu taþýyor, pek büyük
bir kabiliyete mâliktir, sýnýrlandýrýlamayacak derecede meyil-
leri vardýr, sonsuz emel ve arzular sahibidir, sayýlamayacak ka-
dar çok fikirleri vardýr, hudutsuz þehevî ve gazabî hisleri var-
dýr ve öyle acâip bir yaratýlýþý vardýr ki, sanki bütün nevilere ve
âlemlere fihrist olarak yaratýlmýþtýr. Ýþte böyle bir insanýn o
yüksek ruhuna geniþlik veren ibadettir; kabiliyetlerini inkiþaf
ettiren ibadettir; meyil ve arzularýný kötü olanlarýndan ayýrýp
seçen, tertemiz tutan ibadettir; emel ve isteklerini gerçekleþti-
ren ibadettir; fikirlerini geniþletip intizam altýna alan ibadet-
tir; þehevî ve gazabî duygularýný had altýna alýp taþkýnlýk ve kö-
tülüklerden koruyan ibadettir; zâhirî (dýþ) ve bâtýnî (iç) duygu
ve organlarýný kirleten tabiat paslarýný giderip temizleyen iba-
dettir; insaný takdir edilen kemâl ve olgunluðun zirvesine yük-
selten ibadettir; kul ile Allah arasýnda en yüksek ve güzel alâka
ve bað ancak ibadettir.
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Ýnancýn Fert ve Cemiyet Üzerindeki Tesirleri

Ýnanç ile insan yapýsý arasýnda çok derin bir alâka vardýr. Dr.
Henry Link, “Dine Dönüþ” kitabýnda, ABD’de Psikoloji Araþtýr-
malarý Daire Þefi olarak 15.321 kadýn ve erkek üzerinde yaptýðý
incelemede ve 73.226 psikoloji testinin tatbik neticesini þöyle
deðerlendiriyor: “Bir dine inanan ve mâbedlere devam eden
kimselerde þahsiyet ve karakter, dine karþý lâkayd olan ve mâbe-
de gitmeyenlerden daha saðlam ve üstündür.”

Dale Carnegie, “Üzüntüyü Býrak Yaþamaya Bak” isimli kita-
býnda, üzüntüyü önleme çarelerinden biri olarak þunlarý yaz-
maktadýr: “Bugün, yarým saatlik dinlenme zamaný ayýracaðým.
Bu dinlenme sýrasýnda Allah’ý düþüneceðim.”

Harward Üniversitesinde Felsefe Profesörü William James:
“Üzüntüyü tedavi eden en kuvvetli ilâç, dini inançtýr” der.

Dr. A. A. Brill, gerçekten dindar olan kimsenin ruh hastalýðý-
na yakalanmasýnýn mümkün olmadýðýný söyler.

Psikoloji uzmanlarý duâ ve kuvvetli inancýn; üzüntü, sýkýntý
ve korkuyu önlediðini tespit etmiþlerdir. Bu üçü de (üzüntü, sý-
kýntý ve korku) hastalýklarýmýzýn hemen yarýsýný doðuran sebep-
lerdir. Psikiyatristlerin en meþhurlarýndan biri olan Dr. Carl
Jung, “Modern Man in Search of Soul” isimli kitabýnda þunlarý
yazýyor: “Son otuz sene içinde dünyanýn her tarafýndan hastalar
bana müracaat ettiler. Yüzlercesini tedavi ettim. Otuzbeþ yaþýný
geçmiþ olanlarýn hasta olmalarýnýn asýl sebebi, dinî inançlarýný
kaybetmeleri idi. Bunlar hayata din açýsýndan bakmýyorlar, din-
dar arkadaþlarý gibi davranmýyorlardý. Dinî inançlarýna yeniden
kavuþmadan da tamamen iyileþmiyorlardý.”

Budha’dan sonra Hindlilerin en büyük lideri olan Mahatma
Gandhi: “Dualarýn yardýmý olmasaydý, kýsa zamanda çýldýrýr-
dým” diyor.

Nobel mükâfatý kazanan Dr. Alexis Carrel “Readers Digest”
dergisine yazdýðý bir yazýda, “Bir kiþinin yapabileceði en kuvvet-
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li iþ duadýr. Dua, dünyanýn çekim kuvveti gibi gerçek bir kudret-
tir. Hiç bir tedavinin fayda vermediði vak’alarda, insanlarýn sa-
dece dua gücü ile hastalýklardan ve melankoliden kurtulduklarý-
ný gördüm” diyor.

Psikiyatristler, sinirlerimiz gergin, ruhumuz ýstýrap içinde ol-
duðu anlarda, birisine derdimizi söyleyerek boþalmanýn, ilâç ye-
rine geçtiðini söylüyorlar. Kimseye söyleyemeyeceðimiz dertleri
bile herþeyi duyan ve herþeye gücü yeten Allah’a söyleyebilir, sýr-
larýmýzý sadece O’na açabilir ve yalnýz O’ndan imdad bekleyebi-
liriz.

Jacgues Chevalier, “Pascal” adlý eserinde, Pascal’ýn “Allah’tan
uzaklaþan, O’nu aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi dý-
þýnda hakikati ve saadeti bulamaz” dediðini yazýyor.

Ýnancýn, âile baðlarýný kuvvetlendirmedeki rolü de çok bü-
yüktür. J. Dominian, “Boþanma” isimli kitabýnda: “Dinî törenle
yapýlan evliliklerin diðerlerine göre daha az boþanma ile netice-
lendiðini” söylemektedir. Ayný eserde inançsýzlarda boþanmanýn
son derece yüksek olduðu istatistiklerle gösteriliyor.

Ýnanç zayýflýðýnýn intiharlardaki büyük tesirini görmek müm-
kündür. Maddî refahýn herþeyi hallettiðini iddia edenler istatis-
tikleri dikkatlice incelediklerinde yanýldýklarýný anlayacaklardýr.
Meselâ ABD’de her sene 100 doktor intihar ediyor. Dünya Sað-
lýk Teþkilatý ve Birleþmiþ Milletler neþriyatýna göre Japonya’da
1955’de 22.477 intihar vak’asý var. 1978 istatistiðine göre Ýsveç’te
20 bin intihar var. Herþeyi maddeye baðlayan, ekonomiyi “alt
yapý” kabul edenlerin burada düþünmesi icap etmektedir. Çün-
kü bu devletlerde sosyo-ekonomik durum çok iyidir. Tahsil ve
kültür seviyeleri de yüksektir.

Freud ve Adler’in iddialarýnýn yanlýþlýðý da ortadadýr. Çünkü
refah seviyesinin bu ülkelerde yüksek oluþu yanýnda, cinsiyet
mevzuundaki serbestlik de meydandadýr. Öyleyse intiharlar ni-
ye?
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Halbuki refah seviyesi düþük olmasýna raðmen onlara göre
muhafazakar olan Mýsýr’da intihar nisbeti 10 milyonda beþtir.
Japonya’da ise 10 binde beþtir. 1962’de Mýsýr’da 14 intihar
vak’asý var. Türkiye’de resmî istatistiklere göre þöyle: 1962’de
100.000’de 0,6 ile intihar sayýsý 197’dir.

Görüldüðü üzere maddî problemlerini halletmiþ ülkelerin bu
durumlarý mutlu olmalarý için yeterli olamamaktadýr.

Dinden uzaklaþarak kurtlaþmýþ aðaç hükmüne gelip yýkýlma-
ya hazýrlanan medeniyetin iþte durumu: 

Amerikada mühim suçlarda artýþ 1960-1970 arasýnda % 144
artmýþtýr.

1955-1965’te mülkiyete karþý iþlenen suçlar Fransa, Ýngiltere,
Ýtalya ve Norveç’te % 100 öbür taraftan ABD’de % 200’den fazla
artmýþtýr.3

Her 1000 kiþi baþýna aðýr suçlu sayýsý Ýsveç’te 78,5; Danimar-
ka’da 64,5; B. Almanya’da 44,2; ABD’de 41,2, Fransa’da
34.6’dýr. Fransa’da 1974’te 1.827.373 suç iþlenmiþ. Hýrsýzlýk, do-
landýrýcýlýk, sahte para sürme 1973’de % 6,57 artýþ göstermiþken,
1974’de % 12,07 artmýþtýr. Hýrsýzlýk için 1972’de günde 2700 hýr-
sýzlýk olurken 1973’de bu 3081 olmuþtur.

Geruva Mendel “La revaite Contre Le Pere” isimli kitabýnda:
“Babaya isyan, bütün hâmi ve otoritelere karþý, revendication
(intikam) haline gelir” diyor. Ýslâmiyet ise anne ve babaya; “Of!”
bile denmemesini emretmiþtir. “Rabbin kesin olarak þunlarý em-
retti: Ancak kendisine ibadet edin, anaya babaya güzellikle mu-
amele edin, eðer onlardan biri veya ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk
haline ulaþýrlarsa, sakýn onlara “Of!” bile deme. Ve onlarý azar-
lama. Ýkisine de iyi ve yumuþak söz söyle. Ýkisine de acýyarak te-
vazu kanadýný indir ve þöyle de: ‘Ey Rabbim! Onlar, beni küçük-
ken terbiye edip yetiþtirdikleri gibi, sen de kendilerine merha-
met et!”  (Ýsra, 23-24).

3)    Geliþim, Ýman ve Toplum, s. 290.
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Kötü alýþkanlýklarý býraktýrmada dinin tesiri apaçýk görül-
mektedir. ABD’de içki yasaðý konulduðu senelerde sadece 1930-
1933 yýllarý arasýnda devlet iki milyon dolar harcamýþ, 9 milyar
sayfa tutarýnda propaganda eseri yayýnlanmýþ, 500 bin kiþi hap-
se atýlmýþ, 200 kiþi öldürülmüþ, bütün bunlara raðmen içki kal-
dýrýlamamýþ ve insanlar ondan vazgeçirilememiþtir.

Psikanalizle de, þimdiye kadar içkiyi býraktýrma mevzuunda
pek randýman alýnamamýþtýr. Bugün psikiyatride profesörler iç-
ki býraktýrma çalýþmalarý yapmaktadýrlar. Fakat taburcu olan al-
kolik iki ay sonra tekrar alkol almaya baþlar. Halbuki 1400 sene
önce Hz. Muhammed Aleyhisselam, kuvvetli bir imanla yetiþtir-
diði müslüman cemaat içinde kendisine inen âyetlerle üç devre-
de içkiyi kökten kaldýrmýþtýr. Bunun gibi yüzlerce alýþkanlýk ga-
yet rahatlýkla kýsa zamanda halledilmiþtir.

Amerika’da (New York’ta) içki aleyhtarlarý tarafýndan bizim
Yeþilay Cemiyeti gibi bir teþekkül kuruluyor. Bu teþekkül dünya-
da içkinin ilk önce kimin tarafýndan yasak edildiðini tetkik edip
araþtýrýyor. Bakýyorlar ki, ilk yasak Ýslâm dininin kurucusu Hz.
Muhammed  (s.a.s.) tarafýndan yapýlmýþtýr. Bunun hatýrasýný
yâd etmek üzere bir eser vücuda getirelim deniliyor. Cemiyet
mensuplarýndan bazýlarý “Dünyada Hz. Muhammed kadar vücu-
dundaki tüylerine varýncaya kadar bütün vasýflarý ile tespit edil-
miþ bir insan daha yoktur. O halde hatýrasýný yâd etmek üzere
Hz. Muhammed’in heykelini yapalým” diyorlar. Yine cemiyet
mensuplarýndan bazýlarý bu teklife itiraz ederek “O’nun getirdi-
ði din öyle bir dindir ki, umumun menfaatýna hasredilmeyen
hiçbir esere eser demez, para da harcatýlmaz.”  Bu teklif hakika-
ta ve Ýslâm dininin esaslarýna daha uygun olduðundan, cemiyet
tarafýndan bir çeþme yaptýrýlmasý ve adýna da “Muhammed’in
Çeþmesi” denilmesi teklifi kabul ediliyor. Bugün bu çeþme New
York’ta yapýlmýþ durumdadýr. Cemiyetin fahri reisliðine de Me-
lik ibni Suud’u seçmiþlerdir.4

4)       Týbbî Tetkikler, Dr. M. Hulusi Baykal, Konya.
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Bugün insanlýk dinden uzaklaþmanýn verdiði buhran içinde-
dir. Çünkü din (kasdýmýz Ýslâmiyet’tir, diðerleri tahrif olunduðu
için bazý eksik yönleri vardýr) beþ esasýn muhafazasýný emreder:

1. Sýhhatin muhafazasý, 2. Aklýn muhafazasý, 3. Malýn muha-
fazasý, 4. Irz ve namusun muhafazasý (neslin muhafazasý), 5. Di-
nin muhafazasý...

Evet dinden uzaklaþan insanlar, alkol, esrar ve morfin gibi
þeylere sarýlmýþlardýr.

Prof. Ayhan Songar “Haþhaþ Meselesi ve Türkiye” isimli kita-
býnda, ABD’de aktif eroin müptelalarý hakkýnda þöyle bir istatis-
tik veriyor:

1971’de     600.000 aktif eroin müptelasý

1973’de     612.478 aktif eroin müptelasý

1974’de     650.000 aktif eroin müptelasý.

Kliniklere baþvuran eroinman sayýsý 5-6 milyon, tabiî veya
sentetik uyuþturucu madde alan 55 milyon kiþidir. ABD halkýnýn
dünya nimetleri bakýmýndan hiçbir þeyleri eksik olmadýðý halde
bu hangi sýkýntýnýn neticesidir.

Bu alýþkanlýklar âile hayatýna da tesir etmektedir. Ýþte me-
denî milletlerin tablosu  “Demographi Year Book 1974 United
Nations P. 125” de dünya boþanma nisbetleri þöyledir:

Ülke         Evlenme   Boþanma

Danimarka  6.11 2,5

Ýsveç   5,5 3,1

Ýngiltere     8,1 2,0

ABD   10,5  4,6

Rusya 10,1  2,7

Almanya       6,1 1,4

Amerikada boþanma ve evlenmenin yýllara göre durumu:
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Yýllar      Boþanma     Evlenme

1870  1    33,7

1915  1 10,12

1940  1   6

1958  1 3,3

Dr. Sarroks’in hesaplarýna göre evli Amerikan kadýnlarýndan

% 40’ý ayrý yaþamaktadýr. Bu durum her yýl devlet bütçesine 250

milyon dolar masraf yüklemektir.

Dinin üzerinde durduðu bir mesele de nikâhtýr. Belsoðuklu-

ðu ve frengi hastalýklarý nikâhsýzlýðýn doðurduðu feci birer illet-

tir. Britannica Ansiklopedisi’ne göre, dinî yaþayýþtan uzaklaþan

ABD’de resmi hastane ve dispanserlerin bir sene içinde, muaye-

ne ve tedâvi ettiði frengililerin sayýsý 200 binin üstündedir. Bel-

soðukluðu ise 160 bindir. ABD’de bu iþle uðraþan çok büyük 65

hastane vardýr.

ABD’de irsî frengiden senede yaklaþýk olarak 30-40  bin ço-

cuk ölmektedir. Mütehassýslarýn beyanýna göre Amerikalýlarýn

% 61’i belsoðukluðu geçirmiþtir. Hastalýk hem evli, hem

bekârlarda rastlanýr. Nisâiyecilerin verdiði bilgiye göre evli ka-

dýnlarýn arasýnda cinsiyet organlarýndan ameliyat geçirenlerin

% 7’si, belsoðukluðu neticesinde meydana gelen tahribat sebe-

biyledir.5

Frenginin yapamayacaðý araz yoktur: Beyinde paralizi jene-

ral, mide sy, barsak sy, kemik sy, aort anevrizmasý vs...

Birinci Dünya Savaþý’nýn ilk iki yýlýnda zührevi hastalýða ya-

kalanýp safdýþý olan Fansýz askeri 75 bindi. Sadece küçük bir bir-

likte 242 kiþi bu hastalýða yakalanmýþtýr.

Bugün Ýsveç polisinin 15 yaþ civarý çocuklarda þiddetli sar-

hoþluk halinde yakaladýðý çocuk sayýsý 15 yýldan beri üç kat art-

5)       Laws of Sex. Sayfa 204.
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mýþtýr. Ýsveçte büluð çaðýna giren gençlerin % 50’si akli denge-
sizlikten muzdariptir.

Son zamanlarda ABD’de resmi aðýzlar her 7 gençten 6’sýnýn
ahlâki çözülmeden dolayý askerliðe elveriþli olmadýðýný ilan et-
miþlerdir.

Dinin titizlikle üzerinde durduðu namus, hâyâ ve edeb mev-
zuuna gereði gibi deðer vermeyenler hiç olmazsa 20. asrýn bü-
yük mütefekkiri Dr. Alexis Carrel’in þu sözlerine kulak versinler:
“Zekânýn bütün gücü ile tezâhür edebilmesi için, hem iyi geliþ-
miþ cinsiyet guddelerinin mevcut olmasý hem de cinsi iþtihanýn
geçici olarak baský altýnda kalmasý gerekmektedir.”

Gençlerimiz þu tavsiyelere de çok iyi kulak vermeliler: 

“Gençlik hiç þüphe yok ki gidecek. Yaz, güz’e ve kýþa yer ver-
mesi, gündüz akþama ve geceye deðiþmesi katiyetinde, gençlik
dahi ihtiyarlýða ve ölüme deðiþecek. Eðer o fâni ve geçici gençli-
ðini iffet ve namusla iyi yolda hayýrlý iþlere istikamet dairesinde
sarfetse, onunla ebedî, bâkî bir gençliði kazanacaðýný baþta
Kur’ân-ý Kerim olarak bütün semavî fermanlar müjde veriyor-
lar. Eðer kötülük ve ahlâksýzlýða sarfetse, nasýl ki bir dakika hid-
det yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasý çektirir. Öy-
le de; gayr-ý meþru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhi-
ret mesuliyetinden, kabir azabýndan, günahlardan ve dünyevî
cezalardan baþka, ayný lezzet içinde o lezzetten ziyâde elemler,
acýlar ve ýzdýraplar çektirir. Aklý baþýnda her genç tecrübe ile bu-
nu tasdik eder. Meselâ: Haram sevmekte, bir kýskançlýk elemi,
ayrýlýk acýsý ve mukabele görmemek ýzdýrabý gibi çok ârýzalar ile
o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve gençliðin kötüye
kullanýlmasý ile gelen hastalýkla hastahanelere, taþkýnlýklarý ile
hapishanelere, kalp ve ruhun gýdasýzlýk ve vazifesizliðinden
(iman ve ibadet yokluðu veya zayýflýðý yüzünden) doðan sýkýntý-
larla meyhanelere, sefalet ve sefahathanelere veya mezaristanla-
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ra düþeceklerini bilmek istersen; git, hastahanelerden, hapisha-
nelerden, meyhanelerden ve kabristandan sor.”

ABD’de her gün artan boþanma ve aile ocaðýnýn terki ile 45
milyon Amerikan çocuðundan 12 milyonu (% 25) anne ve baba-
dan mahrum kalmaktadýr. Bu  baþýboþlar takýmý, zamanla serse-
ri ve aylaklar olarak cemiyetin baþýna birer belâ kesileceklerdir.
Gayr-ý meþru çocuklar ise, ruhî dengesizliðe hazýrdýrlar.

Ýngiltere’de günde 16, yýlda 6.000’e yakýn intihar olayý görü-
lür. ABD’de intihar edenlerin sayýsý yaklaþýk olarak yýlda 20.000
olup bu durum ABD’de her yirmi dakikada bir-iki kiþi eder. Ke-
sinlikle bütün intihar vak’alarýnýn resmi makamlara bildirilme-
diðini hemen ilave edelim. Bazý kimseler, gerçek sayýlara ulaþ-
mak için, verilen sayýlarýn % 30 nisbetinde çoðaltýlmasý gerekti-
ðini söylerler.

Son 60 yýl içinde Ýngiltere’de intihar eden erkeklerin sayýlarý
yavaþ yavaþ % 31’e yükselmiþtir. Kadýn intihar nisbetlerinde de
çok hýzlý bir artýþ görülür. Nisbet : % 171’dir.

Her Ýngiliz âile doktorunun listesinde intihara teþebbüs ede-
cek 10 veya 20 kiþi vardýr. Los Angeles Ýntiharý Önleme Merke-
zinin müdürlerinden Dr. Normen L. Farberow “Doktorlar, inti-
harý önlemede en mühim kiþilerdir. Çünkü intihara teþebbüs
edenlerin % 50’si hayatlarýnýn son aylarýnda bir doktora gider-
ler” der.6 Halbuki, her elli doktordan biri Ýngiltere’de intihar
ederken, ABD’de her senede 100 doktor intihar ediyor...

Obsener dergisinde Michael Frayn, Ýsviçrelilerin, en yüksek
boþanma, alkolizm, suç iþleme, çocuk düþürme, trafik kazasý, ev-
lilik dýþý münasebet, intihar ve günah oranlarýna sahip olduklarý
görüþünün yaygýnlýðýndan söz etmektedir.

Dünya Saðlýk Teþkilâtý’nýn 1961 istatistiklerine göre, Ýsveç’te
100.000 kiþide 16.9 intihar görülür. Ýsviçre’de 18.2, Almanya’da

6)       Ýnsan yapýsý ve Hayatý, Anthony Smith.
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18.7, B. Berlin’de 37, Japonya’da 19.6, Finlandiya’da 20.6,  Avus-
turya’da 21.9 .

Yaþlý kiþilerin çoðunlukta olduðu bütün þehirlerde inanç ve
ibadetsizlik yüzünden intihar nisbetlerinin fazlalaþtýðý görülür.
Öðrenciler arasýnda intihar, ne yazýk ki çok yaygýndýr. Cambrid-
ge Üniversitesi’nde yapýlan son bir araþtýrma, bu üniversitenin
öðrencileri arasýnda 103 ölüm vak’asýnýn görüldüðü ortaya kon-
muþtur. Bunlardan 44’ü kaza, 27’si hastalýk, 32’si intihar netice-
sidir. 1951’de Oxford Üniversitesi’nde öðrenci intiharlarý oraný-
nýn, Üniversite dýþýndaki ayný yaþta bulunan gençlerin intihar
oranlarýndan onbir defa yüksek olduðu tesbit edilmiþtir.

ABD’de;

15-19 yaþ grubunda intihar 100.000’de 3,9 dur.

20-24 yaþ grubunda intihar 100.000’de 7,8’dir.

75-84 yaþ grubunda intihar 100.000’de 27.9’dur.

Herþeyin maddeye baðlandýðý, âhiret düþüncesinin, helâl-ha-
ram anlayýþýnýn, anne-baba hakkýnýn unutulup sebeb-i hayatý-
mýz olan þefkat madenlerinin huzurevlerine sürüldüðü bir me-
deniyette iþte durum budur.

Din ve fazileti medeniyet düsturu yapmadýklarý için sefahete
müsaade edilmiþ ve nefsin her türlü þehevî duygularýna imkân
hazýrlanmýþtýr. Bu durum da insaný insanlýktan çýkarmýþ. Suretâ
insan, fakat siretâ (ahlâk bakýmýndan) dört ayaðý ile emekleyen
seviyesine düþürmüþtür.

Ayrýca þehvetlere düþkünlük ve diyanetsizliðin neticesi mey-
dana gelen merhametsizlikten müthiþ bir eþitsizlik doðmuþtur.
Evet þu diyanetsizlik Avrupa medeniyetinin iç yüzünü öyle ka-
rýþtýrmýþtýr ki, pek çok fesat ve ihtilâl fýrkalarýný ortaya çýkarmýþ-
týr.

Evet insana verilen hislerin, kabiliyetlerin, Yaradanýn göster-
diði yolda kullanýlmayýþý neticesi insanlýk bir herc ü merc ile kar-
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þý karþýya kaldý. Haksýzlýklar tepe tepe yýðýlýp altýnda kalan maz-
lumlar mengenede sýkýlanlar gibi ezilirken kanlarýndan, terle-
rinden umranlar kurulmak istendi. Merhametsizlik katý bir
maddeciliðe döndü. Ruhun, vicdanýn teneffüs ettiði maneviyat
âlemini, silme-inkâr ve materyalizmin çok katý kalýplarý içine in-
sanýn sonsuza uzanan ve bir tül gibi titreyen bütün hissiyatýný,
çok hassas, ince, nâzik duygularýný dondurup hapsetme, insan-
larý birkaç asýrdýr tahammülsüz acýlarla kývrandýrdý. Ve öyle bir
medeniyete insanlarý köle etti ki, onun çarklarý insanlýðý eriten,
tüketen bir sistemi çevirmekte ve kurduðu dolap semavî bir
belâ, bir musîbet gibi baþlarda dönmekte...

Buna karþý inancýmýzýn gösterdiði medeniyetin temelinde:
“Benim yanýmda en kuvvetliniz zâlimden hakkýný alamayan
mazlum; en zayýfýnýz da mazluma hakkýný vermeyen zâlimdir”
diyen Nebî Halefi’nin hak düsturu vardýr. Hayat düsturu: “Ýyilik
ve takva üzerine yardýmlaþýn. Günah ve düþmanlýk üzerine yar-
dýmlaþmayýn” kudsî prensiptir. “Kendisi tok iken, komþusu aç
olarak sabahlayan bu medeniyete mensup deðildir. Ve buna gö-
re: Bir mahallede bir kiþi açlýk sebebiyle ölse, oradaki sâkinlerin
hepsi katiller olarak ilâhî divanda hesap vereceklerdir.”

Namaz Vakitlerinin Hikmeti

“O halde akþama, yatsýya girdiðiniz vakit, sabaha erdiðiniz
vakit, Allah’ý tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O’nundur.
Ýkindi vaktinde de öðleye girdiðiniz vakitte de Allah’ý tesbih
edin”  (Rum,17-18).

a. Niçin Namaz Bu Beþ Vakitte Kýlýnmaktadýr?

Bu beþ vakitten herbir namaz vakti, mühim bir inkýlap baþý
olduðu gibi, büyük ve Ýlâhî bir tasarrufun aynasý ve o tasarruf
içinde Ýlâhî, küllî ihsanlarýn aksettiði birer zaman olduklarýndan
Allahü Teâlâ’ya o vakitlerde daha ziyade tesbihe tâzime ve þükre
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emredilmiþtir. Bu üç esas da namazýn aslýdýr. Tesbih ile yani
“Sübhanallah” diyerek Allah’ýn Celâlini düþünüp O’nu noksan
sýfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak, O’nu her kusur ve eksik-
likten mukaddes olduðunu ilân etmektir. Tâzîm ile yani “Allahü
Ekber” diyerek Allah’ýn Kemâl sýfatlarýný ilân ederek her türlü
þeytanî þüphe ve vesvesenin kökünü kurutmak, kalb ve zihinde
sadece O’nun büyüklüðüne yer vererek þirk kokusu bulunan hiç-
bir þeye varlýk hakký tanýmamaktýr. Þükür ile yani “Elhamdülil-
lah” diyerek Allah’ýn Cemâlini düþünüp bütün nimetlerine bil-
hassa hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasýnda toplanmýþ yekûnü-
ne karþý hamdetmektir. Demek tesbih (Sübhanallah, demek),
Tekbir (Allahü Ekber, demek)  ve Hamd (Elhamdülillah, demek)
namazýn çekirdekleri hükmündedir. Ondandýr ki, namazýn bü-
tün hareket ve zikirlerinin her tarafýnda bu üç þey yani tesbih,
hamd ve tekbir bulunuyor. Hem bu sebepten namazdan sonraki
tesbihatta, namazýn mânâsýný takviye için þu mübarek kelimeler
(Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber) otuzüç defa tekrar
edilir. Namazýn mânâsý, bu kýsa ve güzel hülâsalarla kuvvetlen-
dirilir.

b. Ýbadetin Mânâsý Nedir?

Ýbadetin mânâsý, Allah’ýn huzurunda kulun kendi kusurunu,
âcizliðini ve fakirliðini görüp Allah’ýn Ýlâhî Rububiyet’i, Kudret’i
ve Rahmet’i önünde hayret ve muhabbetle secde etmesidir. Ya-
ni herþeyi maddî ve manevî yönden terbiye edip kemale ulaþtý-
ran Rabbülâlemin olan Allah’ýn hâkimiyet ve Rubûbiyetinin sal-
tanatý, kulluk ve itaatý istediði gibi Rubûbiyetinin mukaddesliði,
temizliði de ister ki, kul, kendi kusurunu görüp istiðfar ile yani
“Estaðfirullah” diyerek, Rabbinin bütün noksanlýklardan pâk ve
tertemiz olduðunu, sapýk ve yanlýþ anlayýþlar içinde veya inanç-
sýzlýkta bocalayanlarýn bâtýl ve boþ fikirlerinden temiz ve yüce
bulunduðunu, kâinatýn eksik ve kusurlarýndan ârî ve berî oldu-
ðunu tesbihle “Sübhanallah” diyerek ilân etsin.
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Hem de Allah’ýn Rubûbiyetinin sonsuz kudreti de ister ki;
kul, kendi zayýflýðýný ve mahlukâtýn âcizliðini görmekle Ýlâhî
Kudretin büyüklük eserlerine karþý hayranlýk ve hayret içinde
“Allahü Ekber” deyip tevâzu ve alçakgönülle rükûa gidip O’na il-
tica ve tevekkül etsin.

Hem, Allah’ýn Rubûbiyetinin nihayetsiz rahmet hazinesi de
ister ki, kul, kendi ihtiyacýný, bütün mahlûkâtýn fakr ve ihtiyaç-
larýný istek ve dua lisaný ile ortaya koyarak Rabb’inin ihsan ve ni-
metlerini, þükür ve övgü ile “Elhamdülillah” diyerek ilân etsin.

Demek, namazdaki fiiller ve sözler, bu mânâlarý içine alýyor
ve iþte bunlar için Allah tarafýndan tesbit edilip emredilmiþler-
dir.

c. Bütün Ýbadetlerin, Namazýn Ýçinde Bulunduðunu Nasýl
Ýzah Edebiliriz?

Nasýl ki, ÝNSAN, þu kâinatýn küçültülmüþ bir misâlidir. Yani
kâinatta ne varsa, nümûnesi insanda vardýr ve FÂTÝHA sûresi
Kur’ân’ýn ana prensiplerini içine alan nurlu bir timsaldir; NA-
MAZ da, bütün ibadetlerin her çeþidini içine alan nurlu bir fih-
risttir. Bütün mahlûkâtýn her sýnýfýnýn renk renk ibadetlerine
iþaret eden mukaddes bir haritadýr. Meselâ, namazda oruç var-
dýr. Çünkü namaz kýlýnýrken oruç tutan kimse gibi hiçbirþey ye-
nilip içilmez. Zekât vardýr. Çünkü namaz ömrün zekâtýdýr. Hac
vardýr, çünkü namazda tavaf merkezi olan Kâbe’ye dönülüyor.
Zaten þehâdet kelimesi namazýn içinde bulunmaktadýr. Hem,
meleklerin bir kýsmýnýn ibadeti sadece ayaktadýr. Bir kýsým me-
lekler sýrf rükû yaparlar. Bir kýsmý hep secde halinde bulunurlar.
Bir kýsým melekler sadece oturarak ibadet ederler. Ýçlerinden bir
kýsmý sadece “Lâ ilahe illâllah” der. Bir kýsmý, “Allahü Ekber”
der. Bir kýsmý “Sübhanallah” der. Bir kýsmý da sadece “Elhamdü-
lillah” der. Yani melekler huþû ve huzur içinde ruhânî zevk ve
lezzetlerini alarak hareket ve zikirlerden sadece bir parçasýný ya-
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parlar. Halbuki namazda bunlarýn hepsi olduðu için, insanlar
hepsini birden yaparlar.

Öbür taraftan namaz ibadeti bütün diðer mahlûkâtýn ibadet
þekillerini de içinde toplar. Gök cisimleri (güneþ, ay ve yýldýzlar)
doðma-batma hareketlerini rekattan sonra rekat gibi tekrar edip
duruyorlar. Daðlar, namazdaki ayakta durma gibi dimdik duru-
yorlar. Hayvanlar; namazdaki rükû gibi, iki büklüm bekliyorlar.
Aðaçlar; namazdaki secde gibi devamlý olarak secdede duruyor-
lar. Çünkü aðaçlarýn aðýzlarýna benzeyen kökleri devamlý þekilde
yerden su ve besin alýrlar. Kur’ân-ý Kerim’e göre (Enfal, 11) su-
yun ana vazifelerinden biri temizlemektir. Evet abdest ve gusül-
de su ne kadar lüzumludur. Bir baþka âyet (Ra’d, 13) “Gök gürül-
tüsü Allah’ý hamd ile tesbih eder” diyor. Bu bize namaz esnasýn-
da bilhassa cemaat halinde sýk sýk tekrar edilen “Allahu Ekber”
tekbirinin yüksek sesle söyleniþini düþündürür. Müslümanlarýn
cemaat halindeki ibadetlerde yaptýklarý gibi sürü halinde uçan
kuþlar da Allah’a ibadet ederler (Nur, 14). Cisimlerin gölgeleri
Allah’a hususî bir teslimiyet ve ibadet tarzý olarak her gün nasýl
uzayýp kýsalýyorsa (Ra’d, 15 - Nahl, 18) ibadet eden insan da na-
mazda kýyam, rükû, secde ve ka’de yaparken uzayýp kýsalýr.

d. Namazýn Bu Beþ Vakte Tahsisinin Hikmeti Nedir?

Nasýl ki, haftalýk bir saatin saniye, dakika, saat ve günlerini
sayan milleri, birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler ve birbi-
rinin hükmünü alýrlar. Öyle de, Cenâb-ý Hakk’ýn BÜYÜK BÝR
SAATÝ olan þu dünyanýn SANÝYESÝ hükmünde olan gece ve
gündüz deveraný, DAKÝKALARI sayan seneler, SAATLERÝ sa-
yan insan ömrünün tabakalarý, GÜNLERÝ sayan âlemin ömrü-
nün devirleri birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler, birbiri-
nin hükmündedirler ve birbirini hatýrlatýrlar.

Meselâ: SABAH namazýnýn zamaný güneþ doðuncaya kadar,
ilkbahara, hem insanýn ana karnýna düþtüðü âna, hem göklerin
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ve yerin altý gün yaratýlýþýndan birinci gününe benzer ve hatýrla-

týr ve onlardaki Ýlâhî durumlarý ihtar eder.

ÖÐLE vakti, yaz mevsiminin ortasýna, hem gençlik kemâline,

hem dünyanýn ömründeki insanýn ilk yaratýlýþ devrine benzer,

iþaret eder ve onlardaki rahmet tecellîlerini ve nimet feyizlerini

hatýrlatýr.

ÝKÝNDÝ vakti, güz mevsimine, hem ihtiyarlýk vaktine, hem

âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in saadet asrýna

benzer ve onlardaki Ýlâhî durumlarý ve nimetleri hatýrlatýr.

AKÞAM vakti, güz mevsiminin sonunda pekçok mahlûkâtýn

ortadan kayboluþunu, hem insanýn vefatýný, hem dünyanýn kýya-

met baþlangýcýndaki harabiyetini ihtâr ile Celâli tecellilerini an-

latarak insanlarý gaflet uykusundan uyandýrýr, ikaz eder...

YATSI vakti ise, karanlýklar âlemi gündüz âleminin bütün

eserlerini siyah kefeni ile örtüþünü, hem kýþýn beyaz kefeni ile öl-

müþ yerin yüzünü örtüþünü; hem vefat etmiþ insanýn geri kalan

eser ve izlerinin de vefat edip nisyan (unutma) perdesi altýna gi-

riþini, hem bu imtihan diyarý olan dünyanýn bütün bütün kapa-

nýþýný ihtar ile Kahhar-ý Zülcelâl olan Allah’ýn celâlli tasarruf ve

fiillerini ilân eder. Gece vakti ise, hem kýþý, hem kabri, hem ber-

zah âlemini akla getirerek insan ruhu, Allah’ýn rahmet ve þefka-

tine ne derece muhtaç olduðunu insana hatýrlatýr. Geceleyin TE-

HECCÜD namazý kýlmak ise, kabir gecesinde ve berzah karanlý-

ðýnda ne kadar lüzumlu bir ýþýk olduðunu bildirir, ikâz eder. Bü-

tün bu inkýlaplar içinde nimetlerin hakiki sahibi Allahu

Teâlâ’nýn nihayetsiz nimetlerini ihtar ederek ne derece hamd ve

senâya müstahak olduðunu ilân eder.

ÝKÝNCÝ SABAH ise, Haþir ve Kýyamet sabahýný hatýrlatýr.

Evet þu gecenin sabahý ve kýþýn baharý ne kadar mâkûl, lâzým ve

katî ise, Haþr’in sabahý da, Berzah’ýn baharý da, o katiyettedir.
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Demek, bu beþ vaktin herbiri, bir mühim inkýlap baþý olduðu
ve büyük inkýlablarý ihtar ettiði gibi Ýlâhî Kudretin günlük büyük
tasarruflarýnýn iþaretiyle, hem yýllýk, hem asýrlýk, hem devirlik
kudretin mucizelerini ve rahmetin hediyelerini hatýrlatýr. De-
mek, asýl yaratýlýþ vazifesi, esas kulluk ve katî borç olan farz na-
maz, þu vakitlerde layýktýr ve çok münasiptir.

Ýnsan Psikolojisi ve Beþ Vakit Namaz

Ýnsan yaratýlýþ bakýmýndan gayet zayýftýr. Halbuki, herþey
ona iliþir, onu müteessir eder ve ona elem verir. Hem gayet âciz-
dir. Halbuki, belâlarý ve düþmanlarý pek çoktur. Hem gayet fa-
kirdir. Halbuki ihtiyaçlarý pek ziyadedir. Hem insan, tembel ve
iktidarsýzdýr. Halbuki, hayatýn yükleri gayet aðýrdýr. Hem insan-
lýðý onu kâinatla alâkadar etmiþtir. Halbuki sevdiði, ünsiyet edip
cana yakýn bulduðu þeylerin ayrýlýk ve yokluðu, mütemadiyen
onu incitiyor. Hem akýl ona yüksek maksatlar ve bakî meyveler
gösteriyor. Halbuki, insanýn eli kýsa, ömrü kýsa, iktidarý kýsa,
sabrý kýsadýr.

Ýþte bu vaziyette bir ruh, SABAH namazýnýn vaktinde kudret
ve merhameti sonsuz olan Cenâb-ý Hakk’ýn dergâhýna niyaz ile
namaz ile müracaat edip arzuhâl etmek, muvaffakiyet ve medet
istemek ne kadar lüzumlu ve peþindeki gündüz âleminde baþýna
gelecek, beline yüklenecek iþlere, vazifelere tahammül ve onlarý
yüklenmek için ne kadar lüzumlu bir dayanma noktasý olduðu
açýkca anlaþýlýr.

ÖÐLE zamaný, gündüzün kemâle ulaþtýðý vakit ve artýk zevâle
meylettiði bir an, hem de günlük iþlerin olgunlaþmasý sýrasý ve
meþguliyetlerin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamaný...
Fâni dünyanýn, devamý olmayan aðýr iþlerin verdiði gaflet ve ser-
semlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti... Ýlâhî nimetlerin
tezâhür ettiði bir andýr. Ýnsan ruhu, o tazyikten kurtulup, o gaf-
letten sýyrýlýp, o mânâsýz ve bekâsýz þeylerden çýkýp Kayyum,
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Bakî olan ve nimetlerin gerçek sâhibi Cenâb-ý  Hakk’ýn dergâhý’-
na gidip el baðlayarak bütün nimetlerine þükür ve hamd edip
yardým istemek, azametine karþý rükû ile âcizliðini ortaya koyup
sonsuz ve eþsiz kemâl ve cemâline karþý secde edip hayret, mu-
habbet ve mahviyetini ilân etmek demek olan ÖÐLE namazýný
kýlmak, ne kadar güzel, ne kadar hoþ, ne kadar lâzým ve münâsip
olduðunu anlamayan insan, insan deðil...

ÝKÝNDÝ vakti hem hazin güz mevsimini, ihtiyarlýðýn mahzun
halini ve ahir zamanýn elim mevsimini andýrýr ve hatýrlatýr. Hem
günlük iþlerin neticelenmesi zamanýdýr. Hem o günde mazhar
olduðu sýhhat, selâmet ve hayýrlý hizmet gibi Ýlâhî nimetlerin bü-
yük bir yekûn teþkil ettiði zamandýr. Hem o koca güneþin batma-
ya meyletmesinin iþaretiyle; insan bir misafir memur ve herþey
geçici, kararsýz olduðunu ilân etmek zamanýdýr. Þimdi sonsuzluk
isteyen ve ebediyet için yaratýlan ve yapýlan ihsanlara karþý pe-
restiþ eden, ayrýlýktan elem duyan insan ruhu kalkýp abdest alýp
þu ikindi vaktinde ikindi namazýný kýlmak için Allahu Teâlâ’nýn
Ýlâhî huzuruna niyaz ve dualarýný arzederek, sonsuz Rahmetinin
iltifatýna sýðýnýp hesapsýz nimetlerine karþý þükür ve hamdede-
rek Ýzzet ve Rubûbiyetine karþý alçakgönüllülük ile rükûa gidip
sonsuz Ulûhiyetine karþý tevazu ile secde ederek hakiki bir te-
sellî, bir ruh rahatý bulup, Ýlâhî huzurda emre hâzýr vaziyette
bekleyip kulluðunu ifade ve ilân etmek demek olan ÝKÝNDÝ na-
mazýný kýlmak, ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasip bir
hizmet, ne kadar yerinde bir yaratýlýþ borcu, edâ etmek, belki ga-
yet hoþ bir saadet elde etmek olduðunu insan olan anlar.

AKÞAM vakti, hem kýþýn baþlamasýndan yaz ve güz âleminin
nâzenin ve güzel mahlûkâtýnýn hazince vedâsý içinde kaybolup
gitmesinin zamanýný andýrýr. Hem insanýn vefatý ile bütün sev-
diklerinden elemli bir ayrýlýk içinde ayrýlýp kabre gitmek zama-
nýný hatýrlatýr. Hem dünyanýn sekerat halindeki zelzelesi içinde
vefatý ile, üstünde oturup içinde yaþayanlarýn baþka âlemlere
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göçmesi ve bu imtihan diyarý olan dünyanýn lambasýnýn (Gü-
neþ’in) söndürülmesi zamanýný andýrýr, hatýrlatýr. Fânilikte ba-
týp giden sevgililere perestiþ edenleri þiddetle ikaz eder bir za-
mandýr. Ýþte akþam namazý için böyle bir vakitte yaratýlýþý yö-
nünden Bâki bir Cemâle (Ýlâhi güzelliðe) arzu duyan bir ayna
olan insan ruhu, þu büyük iþleri yapan ve bu koskoca âlemleri
çeviren, deðiþtiren Bâkî ve Ezelî Zât’ýn azamet Arþ’ýna yüzünü
çevirip fânilerin üstünde “Allahu Ekber” deyip onlardan ellerini
çekip Mevlâ’nýn hizmeti için el baðlayýp Dâim ve Bâkî olan Al-
lah’ýn huzurunda kýyam edip “Elhamdülillah” demekle; kusur-
suz Kemâline, misilsiz Cemâline nihayetsiz Rahmetine karþý
hamd ve senâ edip “Ýyyake na’büdü ve iyyâke nestain: Ancak Sa-
na ibadet eder ve ancak Senden yardým dileriz” demekle yardým-
cýya muhtaç olmayan Rubûbiyetine þerik ve ortaðý bulunmayan
Ulûhiyetine (Ýlâhlýðýna), vezirsiz Saltanatýna karþý kulluðunu ar-
zetmek, yardým dilemek, hem sonsuz büyüklük ve yüceliðine,
hadsiz Kudretine ve âcizlikten uzak Ýzzetine karþý rükûa gidip
bütün kâinatla beraber kendi zayýflýk, âcizlik, fakirlik ve zelilliði-
ni ortaya dökmekle “Sübhane Rabbiyel-Azîm” deyip Yüce
Rabb’ini tesbih eder. Hem zevâl ve fâniliði olmayan Zât’ýnýn
Cemâline, deðiþmeyen mukaddes sýfatlarýna, bozulmayan ezelî
kemâline karþý secde eder. Hayret ve mahviyet içinde “terk-i
mâsiva” yani Allah’tan baþka herþeyi terkederek muhabbet ve
kulluðunu ilân eder. Hem bütün fânilere bedel Bâkî bir Cemîl
(Güzel), Ezelî bir Rahîm (þefkat Sâhibi) bulup “Sübhane Rabbi-
yel-A’la” demekle fânilik ve yokluktan münezzeh; kusur ve ek-
siklikten uzak olan Yüce Rabb’ini takdis eder (mukaddes tutar).
Sonra oturup bütün mahlûkâtýn hayat hediyelerini, sâfî, masum,
fýtrî, güzel ibadet ve dualarýný kendi hesabýna (Miraçta Muham-
med Aleyhissalâtü Vesselam’ýn takdim ettiði gibi) o ezelî Cemîl
ve Ebedî Celîl olan Allahu Teâlâ’ya hediye edip Resûl-ü Ekrem
(s.a.s.)’ine selam etmekle bîatýný (ahd ve anlaþmasýný) yenile-
mek, emirlerine itaat ettiðini belirtmek, imanýný yenileyerek
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nurlandýrmak için þu kâinat sarayýnýn hikmetli intizamýný müþa-
hede edip Allahu Teâlâ’nýn bir olduðuna þehâdet eder. Hem
Ýlâhî Saltanat’ýn dellâlý, Ýlâhî istek ve arzularýn teblið memuru ve
Kâinat Kitabý’nýn âyetlerinin tercümaný olan Muhammed Aley-
hisselâtü Vesselamýn Peygamberliðine þehâdet eder. Yani böyle-
ce akþam namazýný kýlmýþ olur. Ýþte böyle bir hâl ve hava ile AK-
ÞAM namazýný kýlmak ne kadar hoþ, temiz bir vazife, ne kadar
aziz, leziz bir hizmet, ne kadar güzel bir ubûdiyet, ne kadar ciddî
bir hakikat ve bu fânî misafirhanede bâkî bir sohbet ve dâimi bir
saadet olduðunu anlamayan adam, nasýl adam olabilir.

YATSI vaktinde, gündüzün ufukta geriye kalan eser ve izleri
de kaybolup gece âlemi kâinatý, kaplar. Gece ve gündüzü deðiþ-
tirip duran Allahu Teâlâ’nýn, o beyaz sayfayý bu siyah sayfaya çe-
virmesindeki Ýlâhî tasarruflarý ile yazýn süslenip tezyin edilmiþ
yeþil sayfasýný kýþýn soðuk beyaz sayfasýna çevirmesindeki Güneþ
ve Ay’ý emrine itaat ettiren Hakk Teâlâ’nýn Ýlâhî icraatýný hatýr-
latýr. Hem zamanýn geçmesiyle kabre göçmüþ ahirete intikal et-
miþ olanlarýn geriye kalan eserleri de þu dünyadan kesilmesiyle
bütün bütün baþka âleme geçmesindeki “Ölüm ve Hayatý Yara-
tan”ýn Ýlâhî iþlerini andýrýr... Hem dar, fânî ve hâkir dünyanýn
tamamen harap olup, azîm sekerâtiyle vefat edip, geniþ bâkî ve
azametli âhiret âleminin inkiþâfýnda “Yer ve gökleri Yaratan’ýn
Celâlli tasarruflarýný ve Cemâlli tecellîlerini andýrýr, hatýrlattýrýr
bir zamandýr. Hem, þu kâinatýn Hakîki Mâlik ve  Mutasarrýfý,
Hakîki Mâbûd ve Mahbûb’u, o Zât olabilir ki; gece-gündüzü, kýþ-
yazý, dünya ve ahireti, bir kitabýn sayfalarý gibi kolayca çevirir,
yazar-bozar, deðiþtirir. Bütün bunlara hükmeder mutlak bir
kudret Sâhib’i olduðunu isbat eden bir vaziyettir.

Ýþte nihayetsiz âciz, zayýf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem
nihayetsiz bir istikbalin karanlýklarýna dalmakta, hem nihayetsiz
hâdiseler içinde çalkalanmakta olan insan ruhu YATSI NAMA-
ZINI kýlmak için þu mânâdaki yatsýda Ýbrahim Aleyhisselâm gi-
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bi “Batýp gidenleri sevmem” (En’am, 26) deyip Ezelî Mâbûd,
Ebedî Mahbûb’un dergâhýna namaz ile sýðýnýp, þu fânî âlemde ve
fânî ömürde ve karanlýk dünyada ve karanlýk istikbâlde, Bâkî ve
Sermedî olan Cenâb-ý Hakk’a münâcât ve niyaz edip bir parça-
cýk bâkî bir sohbette, birkaç dakikacýk bâkî bir ömür içinde dün-
yasýna nur serpecek, istikbalini ýþýklandýracak, varlýklarýn dost
ve sevgililerinin ayrýlýk ve yok oluþlarýnda meydana gelen yara-
larýna merhem sürecek olan Allahu Teâlâ’nýn Rahmet’inin il-
tifâtýný ve hidâyetinin nurunu görüp istemek... Hem geçici ola-
rak onu unutan ve gizlenen dünyayý, o dahi unutup, dertlerini
kalbin aðlamasýyle Ýlâhî Rahmet Dergâhý’na dökmek... Hem ne
olur, ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel, son kul-
luk vazifesini yapýp, günlük amel defterini güzel bir netice ile
baðlamak için namaza kalkmak, yani bütün fânî sevdiklerine be-
del, Bâkî bir Mâbûd ve Mahbûb’un ve dilencilik ettiði âcizlere
bedel bir Kadîr ve Kerîmin ve bütün titrediði muzýrlarýn þerrin-
den kurtulmak için bir Hafîz (Koruyucu) ve Rahîm’in huzuruna
çýkmak... Hem Fâtiha ile baþlamak, yani birþeye yaramayan ve
yerinde olmayan, kusur ve eksiði bulunan fakir mahlûklarý med-
hetmeðe ve onlara minnettar olmaya bedel, mutlak bir olgunluk
ve zenginlik Sâhibi olan Âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ’yý medih
ve senâ etmek, övmek... Hem “Sadece Sana ibâdet ederiz” hita-
býna yükselmek, yani küçüklüðü, hiçliði, kimsesizliði ile beraber
ezel ve ebed Sultaný ve Kýyamet gününün Sahibi olan Allahu
Teâlâ’ya baðlanmasiyle þu kâinatta nazlý bir misafir ve ehemmi-
yetli bir vazifedar makamýna girip “Ancak Sana ibadet eder ve
ancak Senden yardým isteriz” demekle bütün mahlûkât nâmýna
Kâinat’ýn büyük cemaatindeki ve muazzam cemiyetindeki iba-
detleri ve yardým isteklerini Allah’a takdim etmek... Hem “Bizi
sýrat-ý müstakîme hidayet et” yani “Bize dosdoðru yolu hem gös-
ter hem de orada yürüt” demekle istikbal karanlýðý içinde Ebedî
Saadet’e giden, nurânî yol olan Sýrat-ý Müstakim’e hidâyeti iste-
mek... Hem þimdi yatmýþ nebâtât, hayvanat gibi gizlenmiþ gü-
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neþler, uyanýk yýldýzlar, birer nefer gibi emrine boyun eðmiþ ve

âlem misafirhanesinde birer lambasý ve hizmetkârý olan Allahu

Teâlâ’nýn büyüklüðünü düþünüp “Allahu Ekber” deyip rükûa

varmak... Hem bütün mahlûkâtýn büyük secdesini düþünüp ya-

ni þu gecede yatmýþ mahlûkât gibi her senede, her asýrdaki çeþit

çeþit varlýklar, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer ita-

atli nefer gibi dünyaya ait kulluk vazifesinden, “Kün fe yekûn”

emri ile terhis edildiði zaman yani gayb âlemine gönderildiði va-

kit, nihayet intizam ile “zevâlde gurûb; yokluða batma” seccade-

sinde “Allahu Ekber” deyip secde ettikleri, hem “Kün fe yekûn”

emrinden gelen diriltme ve îkaz sayhasý (baðrýþý) ile yine bahar-

da kýsmen aynen, kýsmen benzer þekilde mahþer günü gibi haya-

ta kavuþup ayaða kalkarak yaratanýn hizmetini görmek için emir

bekler vaziyette durduklarý gibi, þu insancýk, onlara uyarak Alla-

hu Teâlâ’nýn huzurunda hayretle karýþýk bir muhabbet, bir al-

çakgönüllülük içinde “Allâhu Ekber” deyip secdeye gitmek, yani

bir nevi Mirac’a çýkmak demek olan yatsý namazýný kýlmak, ne

kadar hoþ, ne kadar güzel, ne kadar þirin, ne kadar yüksek, ne

kadar aziz ve leziz, ne kadar akla uygun ve münâsip bir vazife,

bir hizmet, bir ubûdiyet, bir ciddî hakikattir.

Usanç Verir Mi?

“Namaz iyidir. Fakat, hergün hergün beþer defa kýlmak çok-

tur. Bitmediðinden usanç veriyor” diyorlar, nasýl cevap verilir?

1. Acaba ömrümüz ebedî midir? Hiç kat’i senedimiz var mý ki,

gelecek seneye, belki yarýna kadar kalacaðýz. Bize usanç veren

dünyada ebedî kalma vehim ve kuruntusudur. Keyif için, ebedî

dünyada kalacakmýþýz gibi nazlanýyoruz. Eðer anlasaydýk ki,

ömrümüz azdýr, hem faydasýz gidiyor. Elbette onun yirmi dört-

ten birisini hakiki, ebedî bir hayatýn saadetine sebep olacak bir

güzel hoþ, rahat ve rahmet bir hizmete sarfetmek; usanmak þöy-
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le dursun, belki ciddî bir arzu ve hoþ bir zevki tahrik etmeye se-
bep olur...

2. Hergün hergün ekmek yiyoruz, su içiyoruz, havayý teneffüs
ediyoruz; bize onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor; çünkü
ihtiyaç tekrarlandýðýndan, usanmak þöyle dursun lezzet bile alý-
yoruz. Öyleyse, kalbimizin gýdasý, ruhumuzun âb-ý hayatý, latife-
i Rabbaniyemizin (manevî ince duygu) havasýný ve tatlý esintile-
rini cezbedip çeken namazýn da bizi usandýrmamasý gerekir.

Evet biz sadece ceset ve mideden ibaret deðiliz. Ruhî ve ma-
nevî yönümüz de var. Onlarýn da kendilerine göre ayrý gýdalarý-
nýn olmasý gerekir. Þimdi sýra ile bunlarýn durumlarýný gözden
geçirelim:

KALB: Nihayetsiz teessürlere, elemlere maruz ve müptelâ,
nihayetsiz lezzetlere, emellere meftun ve pürsevdâ bir kalbin gý-
da ve kuvveti; herþeye kudreti yeten bir merhamet ve kerem sa-
hibi olan Cenâb-ý Hakk’ýn kapýsýný niyaz ile çalmakla elde edile-
bilir.

RUH: Þu fânî dünyadan son sürat ayrýlýk feryadýný koparýp
giden varlýklarýn çoðu ile alâkadar bir ruhun âb-ý hayatý (ölüm-
süzlük suyu) ise; herþeye bedel Bâkî bir Mabûd’un, ebedî bir
Mahbûb’un rahmet çeþmesine namaz ile yönelmekle içilebilir.

LATÝFE-Ý RABBANÝYYE: Yaratýlýþý bakýmýndan ebediyeti is-
teyen ve ebed için yaratýlan, ezelî ve ebedî bir Zât’ýn aynasý olan
ve son derece nâzik ve letâfetli bulunan þuurlu, insanî bir SIR,
nurlu Rabbanî bir LATÝFE; þu katý, ezici, sýkýntýlý geçici, karan-
lýk ve boðucu olan dünyevî iþler ve vaziyetler içinde, elbette te-
neffüse pek çok muhtaçtýr. Sadece ve sadece namazýn pencere-
siyle nefes alabilir.

3. Acaba geçmiþ günlerdeki ibadet külfetini ve namazýn me-
þakkatini ve musîbet zahmetini, bugün düþünüp muzdarip ol-
mak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini, namaz hizmetini
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ve musîbet elemini, bugün tasavvur edip sabýrsýzlýk göstermek;

hiç akýl kârý mýdýr?

Þu sabýrsýzlýkta misâlimiz þöyle bir sersem kumandana ben-

zer ki; düþmanýn sað kanadýnýn kuvveti, ona iltihak etmiþ ve ona

taze bir kuvvet olmuþ olduðu halde; o tutar mühim bir kuvveti-

ni sað tarafa gönderir, merkezi zayýflaþtýrýr. Hem sol tarafta düþ-

man askeri yokken ve daha gelmeden, büyük bir kuvvet gönde-

rir. “Ateþ et!” emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten dü-

þürtür. Düþman iþi anlar, merkeze hücum eder, târumâr (dar-

madaðýn) eder. Evet buna benzeriz. Çünkü geçmiþ günlerin zah-

meti, bugün rahmete kalbolmuþ. Elemi gitmiþ, lezzeti kalmýþ.

Külfeti kerâmete iltihak etmiþ, meþakkati sevaba dönmüþ. Öyle

ise ondan usanç deðil, belki yeni bir þevk, taze bir zevk ve deva-

ma ciddî bir gayret almak lâzým gelir. Gelecek günler ise mâdem

gelmemiþler. Þimdiden düþünüp usanmak ve gevþek davran-

mak; aynen o günlerde açlýðý ve susuzluðu ile bugün düþünüp

baðýrýp çaðýrmak gibi bir dîvaneliktir. Madem hakikat böyledir.

Aklýmýz varsa, ibadet yönünden yalnýz bugünü düþünelim ve

“Onun bir saatini; ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoþ, güzel ve

ulvi bir hizmete sarfediyorum” diyelim. O vakit bizim acý bir

usancýmýz tatlý bir gayrete döner.

Ýþte ey sabýrsýz nefsimiz! Sen, üç sabýr ile mükellefsin.

Birincisi: Ýbadet ve taat üstünde sabýrdýr.

Ýkincisi: Günah iþlememek için sabýrdýr.

Üçüncüsü: Belâ ve musibetlere karþý sabýrdýr.

Aklýmýz varsa, temsilde görünen hakikatý rehber tutalým.

Mertçe: “Ya Sabur!” diyerek Allahu Teâlâ’nýn “Sabur” ismine da-

yanalým. Üç sabrý omuzumuza alalým. Cenâb-ý Hakk’ýn bize ver-

diði sabýr kuvvetini eðer yanlýþ yolda daðýtmazsak; her meþakka-

te ve her musibete kâfi gelebilir. O kuvvetle dayanalým..
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4. Acaba þu kulluk vazifesi, neticesiz midir? Ücreti az mýdýr
ki, bize usanç veriyor? Halbuki birisi bize biraz para verse veya-
hut bizi korkutsa, akþama kadar bizi çalýþtýrýr. Usanmadan çalý-
þýrsýn. Acaba bu misafirhanede âciz ve fakir kalbine, kuvvet ve
ðýna (zenginlik)... Elbette bir menzilin olan kabrinde, gýda ve zi-
ya... Her halde mahkemen olan mahþerde, senet ve berat... Ýster
istemez üstünden geçilecek Sýrat Köprüsü’nde, nur ve burak ola-
cak bir namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mýdýr? Ey ne-
fis, bir adam sana yüzbin liralýk bir hediye vadetse; seni yüz gün
çalýþtýrýr. Vaadinden dönebilecek o adama itimad edersin, usan-
madan iþlersin. Acaba, vaadinden dönmesi imkânsýz olan bir
Zât, cennet gibi bir ücreti ve ebedî saadet gibi bir hediyeyi sana
vaadetse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni vazife-
lendirse sen hizmet etmezsen veya isteksiz, angarya gibi veya
usançla, yarým yamalak hizmetinle O’nu vaadinde ittiham ede-
rek hediyesini küçümsesen, pek þiddetli bir ceza ile haddinin bil-
dirileceðini ve dehþetli bir azaba müstahak olacaðýný düþünmü-
yor musun? Dünyada hapsin korkusundan en aðýr iþlerde usan-
madan hizmet ettiðin halde; cehennem gibi ebedî bir hapsin
korkusu, en hafif ve hoþ bir hizmet için sana gayret vermiyor
mu?

5. Acaba ibadetteki usanç ve gevþekliðimiz ve namazdaki ku-
surumuz dünya meþguliyetlerimizin çokluðundan mýdýr? Veya-
hut geçim derdinin meþgalesiyle vakit bulamadýðýmýzdan mýdýr?
Acaba, sýrf dünya için mi yaratýlmýþýz ki, bütün vaktimizi ona
sarfediyoruz. Biz, kabiliyet yönünden bütün hayvanlarýn üstün-
de olduðumuzu ve dünya hayatýna lüzumlu olan þeyleri elde et-
mekle iktidar cihetiyle, bir serçe kuþuna yetiþemediðimizi biliyo-
ruz. Bundan neden anlamýyoruz ki, asýl vazifemiz hayvan gibi
çabalamak deðil; belki hakiki bir insan gibi, hakiki ve dâimî bir
hayat için çalýþmaktýr. Bununla beraber dünya meþguliyetleri
dediðimiz, çoðu bize ait olmayan ve fuzûlî bir surette karýþtýðý-
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mýz ve karýþtýrdýðýmýz mânâsýz, boþ meþgalelerdir. En lüzumlu-
sunu býrakýp, güya binlerce sene ömrümüz var gibi en lüzumsuz
malûmat ile vakit geçiriyoruz.

Beni namazdan ve ibadetten alýkoyan ve usanç veren öyle lü-
zumsuz þeyler deðil, belki geçim derdinin zarurî iþleridir.

Eðer bin liralýk bir gündelik ile çalýþsan; sonra biri gelse, de-
se ki: “Gel on dakika kadar þurayý kaz, yüzbin lira kýymetinde bir
pýrlanta ve bir zümrüt bulacaksýn.” Sen ona: “Yok, gelmem.
Çünkü, yüz liralýk gündeliðimden kesilecek. Nafakam azalacak”
desen; ne kadar dîvanece bir bahâne olduðunu elbette bilirsin.
Aynen onun gibi; sen meselâ baðýnda, nafakan için iþliyorsun.
Eðer farz namazý terketsen, bütün çalýþmanýn neticesi, yalnýz
dünyalýk, ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasýr ka-
lýr. Eðer sen, istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatýna, kalbin
teneffüsüne sebep olan namaza sarfetsen; o vakit, bereketli dün-
yevî nafaka ile beraber, senin uhrevî nafakana ve ahiret azýðýna
ehemmiyetli bir menbâ olan, manevî iki maden bulursun:

Birincisi: Bütün baðýndaki yetiþtirdiðin, çiçekli olsun, meyve-
li olsun, her nebâtýn, her aðacýn tesbîhatýndan, güzel bir niyet
ile, bir hisse alýyorsun.

Ýkincisi: Hem bu baðdan çýkan mahsûlâttan kim yese, Hadisi
Þerif’in bildirdiði gibi, hayvan olsun, insan olsun; inek olsun, si-
nek olsun; müþteri olsun, hýrsýz olsun; sana bir SADAKA hük-
müne geçer. Fakat þu þartla ki: Sen, Rezzak-ý Hakîki olan Allah
nâmýna ve izni dairesinde tasarruf etsen ve O’nun malýný, O’nun
mahlûkâtýna veren bir tevziat memuru nazariyle kendine bak-
san...

Ýþte bak, namazý terk eden, ne kadar büyük bir zarar eder. Ne
kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder, çalýþmaya pek büyük bir
þevk veren ve amelde büyük bir manevî kuvvet temin eden o iki
neticeden ve o iki madenden mahrum kalýr, iflâs eder.
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Hatta ihtiyarladýkça bahçecilikten usanýp býkar: “Neme
lâzým. Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti niçin
çekeceðim?” der, kendini tembelliðe atar. Fakat namaz kýlan
adam der: “Daha ziyade ibadetle beraber helâlinden kazanmaya
çalýþacaðým. Tâ, kabrime daha ziyade ýþýk göndereceðim. Ahire-
time daha ziyade zahîre tedarik edeceðim.”

Hâsýlý: Bil ki, dünkü gün senin elinden çýktý. Yarýn ise, senin
elinde sened yok ki, ona mâlik olasýn. Öyle ise hakiki ömrünü,
bulunduðun gün bil. En azýndan günün bir saatýný, ihtiyat akçe-
si gibi, hakiki istikbal için teþkil olunan uhrevi bir sandukça olan
bir mescide veya bir seccâdeye at.

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin
kapýsýdýr. Eðer namaz kýlmazsan, senin o günkü âlemin zulü-
matlý ve periþan bir halde gider. Senin aleyhinde Misâl Âle-
mi’nde þâhidlik eder. Zira herkesin, her günde, þu âlemden bir
hususî âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti, o adamýn kalbine ve
ameline tâbidir. Nasýl ki, aynada görünen muhteþem bir saray,
aynanýn rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür. Kýrmýzý ise, kýr-
mýzý görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayna camý, düz-
gün ise, sarayý güzel gösterir. Düzgün deðilse, çirkin gösterir. En
nazik þeyleri kaba gösterdiði gibi, sen kalbinle, aklýnla, amelinle,
gönlünle, kendi âleminin þeklini deðiþtirirsin. Ya aleyhinde, ya
lehinde þahidlik ettirebilirsin. Eðer namazý kýlsan, o namazýn ile
âlemin yaradaný Cenâb-ý Hakk’a yönelsen; birden, sana bakan
âlemin nurlanýr. Âdetâ namazýn bir elektrik lâmbasý ve namaza
niyetin, onun düðmesine dokunmak gibi, o âlemin karanlýklarý-
ný daðýtýr ve dünyevî hercümerçdeki karmakarýþýk periþaniyet
içindeki bir intizam ve Kudret kaleminin mânidar bir yazmasý
olduðunu gösterir. “Gökleri ve Yeri nurlandýran Allah’týr” (Nur,
35). Âyetinin nurlarýndan bir nuru, senin kalbine serper. Senin
o günkü âlemini, o nurun aksetmesiyle ýþýklandýrýr. Senin lehin-
de nurâniyetle þâhitlik yaptýrýr.
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Namaz kýlmayan kimse kâinattaki bu durumun farkýna vara-
maz. Aslýnda karmakarýþýk gibi gördüðümüz þeyler, kendine gö-
re bir intizamla Allah’ýn büyüklüðünü namaz kýlar gibi vaziyetle-
ri ile ifade edip gitmektedirler. Meselâ, cuma günü bir camiye gi-
ren dinden, ibadetten habersiz bir vahþî, cemaati ilk sünneti ký-
larken görse birþey anlayamaz. Çünkü kimisi yatýyor, kimisi
rükûa gidiyor. Halbuki cemaatle hepsini birden farzý kýlarken
görse, intizamý fark edebilir. Meselâ: Bitkiler yavaþ yavaþ kýyama
(ayaða) kalkar. Bir müddet kýyamdan sonra rükûa gider gibi eði-
lir. Sonra da secdeye gider gibi topraða karýþýr. Çocukluk, genç-
lik, dinçlik, ihtiyarlýk ve secde eder gibi kabre girme hep ayný va-
ziyettir. Güneþ tam tepemizde sanki kýyamda, sonra gurub sec-
cadesinde secdeye kapanýyor. Devletler kuruluþ ve yükseliþ de-
virlerindeki kýyamdan sonra duraklama ve gerilemede rükû ile
daha sonra da yýkýlýþlarýnda secde ile Bâkî olanýn sadece Allah
olduðunu “Allahu Ekber” diyerek ilân edip gidiyorlar. Hislerin
bile kabarmasý ve sönmesi hep ayný ritmi izleyip gider...

Çekirdek ve Aðaç

Benim namazým nerede, hikmetleri saymakla bitmeyen ger-
çek mânâdaki bir namaz nerede?

Bir hurma çekirdeði, bir hurma aðacý gibi, kendi aðacýný bü-
tün vasýf ve hususiyetleri ile ifade eder. Fark, yalnýz kýsalýk ve
tafsilattadýr. Çünkü aðaçta bulunan herþeyin küçük bir numûne-
si çekirdekte vardýr. Ýþte bizim gibi avamdan birisinin namazýný
hissetmesek bile, büyük bir velinin namazý gibi þu nurdan bir
hissesi var; þu hakikattan bir sýrrý vardýr. Fakat derecelere göre,
inkiþaf etmesi ve nurlanmasý ayrý ayrýdýr. Nasýl, bir hurma çekir-
deðinden, tâ mükemmel bir hurma aðacýna kadar, ne kadar
mertebeler bulunur. Öyle de, namazýn derecelerinde de daha
fazla mertebeler bulunabilir. Fakat bütün o mertebelerde o
nurânî hakikatýn esasý bulunur...
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Kimin Ýhtiyacý Var?

Namaz kýlmayanlardan çoðu diyorlar ki, Cenâb-ý Hakk’ýn bi-
zim ibadetimize ne ihtiyacý var ki, Kur’ân’da çok þiddet ve ýsrar
ile ibadeti terkedeni zorlayýp Cehennem gibi  dehþetli bir ceza ile
tehdit ediyor?

Cenâb-ý Hakk, ne senin ibadetine ne de hiçbir þeye muhtaç
deðil. Fakat sen, ibadete muhtaçsýn; mânen hastasýn. Ýbadet ise,
mânevî yaralarýna ilâç ve merhem hükmündedir. Acaba bir has-
ta, o hastalýk hakkýnda, þefkatli bir hekimin kendisine faydalý
ilaçlarý içirmek hususunda ettiði ýsrara mukabil, hekime dese:
“Senin ne ihtiyacýn var, bana böyle ýsrar ediyorsun?..” Ne kadar
mânâsýz olduðunu bilirsin. Çünkü doktor, meselâ “Þu vitaminle-
ri ve þu antibiyotikleri günde beþ defa kullanman lâzým” derken,
hatta kapýdan çýkarken bile ýsrarla bunlarýn ehemmiyetini hatýr-
latmasý hastayý düþündüðünü göstermektedir. Mânevî duygula-
rýmýzýn, ince cihazlarýmýzýn vitamin ve gýdasý, gurur ve kibir, ne-
fis ve þeytan gibi birçok mikroplarýn antibiyotik ilâçlarý hük-
münde olan namaza elbette bizim ihtiyacýmýz var. Secde olma-
dan; gurur ve kibirimiz nasýl törpülenecek, nefis ve þeytanýmýz
nasýl hizaya gelecek, enaniyetimiz nasýl kýrýlacak?

Nasýl ki, bir yolcu atýnýn üzerinde yoluna devam ederken bir
elma aðacýnýn dibinde bir kiþinin uyuduðunu görüyor. Bakýyor
ki, bir yýlan o uyuyan kimsenin aðzýndan içeri kayýveriyor! Yolcu
ne yapsýn; söylesem belki ödü kopar diye, hemen adamýn yaný-
na varýyor þiddet ve tehditle uyandýrdýktan sonra hiç düþünme-
ye, karnýndaki aðýrlýðý hissetmeye fýrsat vermeden aðacýn dibin-
deki çürümüþ elmalarý zorla yediriyor. Sonra atýnýn önüne katýp
tarlalarda kovalamaya baþlýyor. Dayak korkusundan koþturan
zavallý ise bu atlýya kýzýp duruyor. Ama baþý dönüp kusmaya baþ-
layýnca karnýndan yýlan çýkýyor. Atlý, çýkan yýlanýn baþýný ezerek
öldürünce mesele anlaþýlmýþ oluyor. Aslýnda insan, nefis ve ena-
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niyet (benlik) yýlanýn ne kadar korkunç olduðunu tam takdir
edemez.

Ama Kur’ân’ýn, ibadeti terketme hakkýndaki þiddetli tehditle-
ri ve dehþetli cezalarý ise; nasýl ki, bir padiþah, halkýn hukukunu
muhafaza etmek için; âdî bir adamý, halkýn hukukuna zarar ve-
ren bir hatasýna göre, þiddetli cezaya çarpar. Öyle de, ibadeti ve
namazý terk eden adam, Ezel ve Ebed Sultan’ý olan Cenâb-ý
Hakk’ýn yarattýðý mahlûkâtýn hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz
ve manevî bir zulüm eder. Çünkü mahlûkatýn deðer ve kemâlle-
ri, Allah’a bakan yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. Evet
“Bütün göklerin ve yerin ordularý Allah’ýndýr” (Fetih, 4 ve 7)
âyetleri herþeyin Allah’ýn bir asker ve memuru olduðunu, bu
yönden bir deðeri bulunduðunu ifade eder. “Yedi gök ve yer, bir
de bunlar içinde bulunanlar, Allah’ý tesbih ederler. Hiçbir varlýk
yoktur ki, O’nu hamd ile tesbih etmesin...” (Ýsrâ, 44) âyeti de
herþeyin Allah’a ibadeti yönünden ayrý bir kýymeti olduðunu ifa-
de eder. Ýþte ibadeti ve Allah’a itaati terkeden kimse, varlýklarýn
ibadet ve itaatlarýný görmez ve göremez. Belki de inkâr eder. O
vakit ibadet ve tesbih noktasýnda yüksek makamda bulunan ve
herbiri, birer Ýlâhî mektup ve Ýlâhî güzel isimlerin aynasý olan
varlýklarý; yüksek makamlarýndan düþürdüðünden ve ehemmi-
yetsiz, vazifesiz, câmid, periþan bir vaziyette telakkî ettiðinden
onlarý tahkir eder; kýymet ve kemâllerini inkâr ve tecavüz eder.

Evet herkes, kâinatý kendi aynasýyla görür. Cenâb-ý Hakk in-
saný, kâinat için bir mikyas (ölçek), bir ölçü suretinde yaratmýþ-
týr. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiþ. O âlemin
rengini, o insanýn kalbî itikadýna göre gösteriyor. Meselâ, gayet
ümitsiz ve matemli olarak aðlayan bir insan, varlýklarý aðlar ve
ümitsiz bir þekilde görür... Gayet sevinçli, neþeli, müjdeli ve ne-
þesinden gülen bir adam; kâinatý neþeli, güler gördüðü gibi, te-
fekkürle ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam; varlýk-
larýn hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihlerini
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bir derece keþfeder ve görür... Gafletle veya inkârla ibadeti ter-
keden adam; varlýklarý, hakiki deðerlerine tamamen zýt ve ayký-
rý þekilde hatalý bir surette zanneder ve mânen mevcudatýn hu-
kukuna tecâvüz eder.

Hem o namaz kýlmayan kimse, kendi kendine mâlik olmadý-
ðý için kendi Mâliki’nin yani Allahu Teâlâ’nýn bir kulu olan ken-
di zâtýna zulmeder. Onun Mâliki, o kulunun hakkýný, onun “kö-
tülükle emreden nefsinden” almak için, dehþetli tehdit eder.

Hem yaratýlýþýnýn neticesi ve gayesi; “Ýnsanlarý ve Cinleri an-
cak bana ibadet etsinler diye yarattým”  (Zâriyat, 56) âyetine gö-
re ibadettir. Ýþte bu hikmet ve gaye için yaratýldýðý halde ibadeti
terkettiðinden, Allah’ýn hikmetine ve Ýlâhî iradeye karþý bir teca-
vüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpýlýr.

Namazýn Ýkâmesi

“Ve namazý ikâme ederler yani dosdoðru kýlarlar”  (Bakara,
3). Elbette namazý ikâme ederler demekle, namazý kýlarlar de-
mekten fazla bir mânâ vardýr ki bu, en azýndan doðru dürüst ya-
ni tâdil-i erkan, huþû ve tevazû ile güzelce kýlmak ve hatta kýldýr-
mak mânâlarýný ifade eder. Bunun için namazda tadîl-i erkân
vâcip olduðu gibi bilhassa namaz için, iyiliði emir, kötülükten
menetmek ve namaza lüzumlu þeylerin ikmâli için gayret sarfet-
mek de Ýslâmiyet’in icaplarýndandýr. Ana-babanýn evladýna na-
maz terbiyesi, din kardeþlerinin birbirlerine tavsiye ve hatýrlat-
malarý, vazifeli ve idarecilerin engelleri kaldýrýp sebepleri ikmâl
ederek teþvik etmeleri, Cuma ve cemaate ihtimam ve gayret gös-
termeleri de bu cümledendir.

Ýkâme, kaldýrýp dikmek veya düzeltip doðrultmak veya teþ-
vik, terviç ve devam ettirmek veya ihtimam göstererek icra et-
mek mânâlarýna geldiðinden belið bir istiâre yapýlmýþ ve bunun
için bir kelimelik “yüsallûne: Namaz kýlarlar” yerine iki kelime-
lik “yükîmûnes ‘salâte: Namazý ikâme ederler” ifadesi seçilmiþ-
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tir. Önce dikmek veya doðrultmak mânâlarýný düþünelim: Bu bi-
ze “Namaz dinin direðidir” hadis-i þerifini hatýrlatýr. Bu hadîste
din yüksek bir binaya benzetiliyor ve namaz ayný o binanýn dire-
ði gösteriliyor ki, imân da bu binanýn temelidir. Bu âyette de na-
maz cemaatle kaldýrýlabilecek büyük bir direðe teþbih ediliyor ve
onun güzelce dikilmesi veya doðrultulmasý sûretiyle o yüksek
din binasýnýn yapýlmasýnýn, muhafaza edilmesinin ve devam et-
tirilmesinin gerekliliði bildiriliyor. Bir de bu binanýn ileride be-
yan edilecek temelleri ve diðer bölümleri, tezyinatý ve güzelleþti-
rilmesiyle ilgili taraflarýna iþaret ediliyor. Gerçekten din gayet
büyük ve mukaddes bir binadýr. Ve bu binanýn kerestesi, diðer
lüzumlu maddeleri þekli ve plâný yani Ýslâmî hükümler bizzat Al-
lah’ýn koyduðu esaslardýr. Ona uygun olarak inþa edilmesi, ku-
rulup meydana gelmesi ve içinde saadetle yaþanmasý da insanla-
ra aittir. Temsilen diyebiliriz ki, bu binanýn mimarý Allah (c.c.),
baþ kalfasý Peygamber (s.a.s.), amelesi ümmettir. Bu binanýn te-
meli kalblerin derinliklerinde atýlacak ve aðýzlardan taþacak, di-
reði ferdî namazlarla hazýrlanýp düzeltilecek ve cemaat ile görüþ
meydanýna dikilecek, sonra üzerine diðer kýsýmlarý inþa edile-
cektir. Fakat þurasý unutulmayacaktýr ki, bu bina cansýz ve do-
nuk deðil, canlýdýr. Bu, selef (geçmiþ büyüklerimiz) tarafýndan
bir defa yapýlmýþ olmakla sonradan gelenler, yalnýz bunun için-
de oturup kalacak deðillerdir. O, canlý bir bünye gibi her gün ya-
pýlýp iþletilecek, her gün geliþip büyümesine hizmet edilecektir.
Bu bina ve direk teþbihi (benzetmesi) bize Ýslâmiyet’in içtimaî
vaziyetini ve bu vaziyette namazýn kýymet ve ehemmiyet derece-
sini anlatýyor. Gerçekten cemaatle namaz Ýslâmiyet’in içtimaî
hayatýnýn direðidir, bütün Ýslâmî teþkilatýn binasýdýr. Ve cema-
atle namaz kýlmak ve kýldýrmak o direði dikmektir. Dosdoðru,
içi-dýþý temiz ve muntazam olarak namaz kýlmak, îmanýn geliþip
bütün vücuttan fýþkýrmasý ve hayat güzergâhýna muntazam ve
dosdoðru bir cereyan vermesidir. Bununla iç ve dýþ mümkün ol-
duðu kadar tasfiye, kalb ve beden alýþkanlýkla takviye edilir.

N a m a z 47



Namaz ve Ahlâk

Herhangi bir kimsenin namazsýz bulunduðu hâli ile namazý-
na devam ettiði hâlini mukayese ederseniz namazýný kýldýðý za-
mandaki ahlâkýný herhalde yükselmiþ bulursunuz. “Muhakkak
ki namaz, fahþâ ve münkerden (kötü ve uygunsuz iþten) alýkor”
(Ankebut, 45). Bu mukayesedeki yanlýþlýklar, ayrý ayrý þahýslarý
mukayese etmekten doðar. Bu hususta ahlâklý farzedilen namaz-
sýz, namazýna devam ettiði zaman hiç þüphesiz ahlâk ve manevi-
yatça daha yükselir. Namazýný kýlan kimsenin hayatta en azýn-
dan dört kazancý vardýr:

Birincisi, temizlik,

Ýkincisi, kalbin kuvvetlenmesi;

Üçüncüsü, vakitlerin intizama girmesi,

Dördüncüsü, içtimaî salâh (toplumun düzelmesi). 

Ki, bu faydalar devam etmek þartý ile en resmî bir namazda
bile vardýr. Namazýn en büyük faydalarý saymakla bitmez. Fakat
en küçük ahlâkî faydasý, fiilen kibri kýrmak, kardeþliðe hazýrlan-
mak, Allah rýzasý için iþ yapmaya alýþmaktýr. Bunun için namaz-
da giyinebileceði en güzel ve en temiz elbisesini giymek ve ken-
dine gurur verebilecek bu hâl içinde örtülecek nice ayýplarýn bu-
lunduðunu düþünüp yüzünü yani alnýný ve burnunu yerlere ko-
yarak kalbinde imân ettiði Allah huzurunda o kibir ve gururu ký-
rarak, tekrar tekrar secdeye kapanmak en mühim bir esastýr.
Namazda bilhassa secdenin kibre olan bu mühim tesirinden do-
layýdýr ki, kibirli kimseler en ziyade namazýn secdesine itiraz
ederler, o süslü elbiseler içinde alýnlarýný Allah rýzasý için yere
koymak mecburiyeti, onlarýn kibir damarlarýna, sinirlerine pek
fena dokunur. “Gerçi bu (namaz) nefsinize aðýr gelir, fakat huþû
sahiplerine yani saygýlý kimselere deðil...”  (Bakara, 45). Düþün-
mezler ki, o süsler, o alýnlar hep ilâhî ihsanlardýr ve zamaný ge-
lince o yaðlý alýnlar toza topraða karýþacaktýr. Hem o topraklar,
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o yerler, o kadar tahkir edilmeye ve devamlý surette çiðnenmeye
lâyýk deðildir. Zaman olur ki, onlar için kanlar dökülür. Ýnsan
hayatý oradan fýþkýrýr ve onu fýþkýrtan Allahu Teâlâ’dýr.7

Abdest-Gusül

Abdestin, guslün, taharetlenmenin, týrnaklarý kesmenin ve
temizlenmenin, býyýklarý kýsaltmanýn ve bu türden olan diðer te-
mizliklerin hikmeti, özellikle Batýlýlarca uzun zaman bilineme-
miþti. Hatta Endülüs (Ýspanya)’deki engizisyon mahkemeleri
gusleden, yahut su ile temizlenen, yahut abdest alan kimseleri
araþtýrarak eline geçirince -ölüm de içinde bulunmak üzere- en
aðýr cezalara çarpardý. Fakat mikrobun keþfiyle bu büyük olayýn
ilimde meydana getirdiði müthiþ devrin üzerine artýk Ýslâm di-
ninin derin hikmetleri, muazzam sýrlarý birer birer göründü ve
asýrlardan, kuþaklardan sonra bütün inceleme ve araþtýrma dün-
yasýnýn þaþkýn bakýþlarý önünde inkiþafa baþladý.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ortaya çýkýþýndan beridir ki
Ýslâmiyet bedenin yöresinin temizliðini emrediyor. Oysaki mik-
robun keþfinden önce neye temizlik bu kadar sýký tutuluyor, ne-
den tekrar tekrar temizlenmek farz oluyor ve terk eden kimse Al-
lah tarafýndan azarlanýyor, bundaki sýr anlaþýlmýþ deðildi. Ancak
doktorluk ve koruyucu hekimlik bilgilerinin ilerlemesi dolayýsiy-
le kavrayýþ alanýmýza giren birtakým gizli gerçekler sayesinde iyi-
ce anlaþýldý ki, Ýslâmiyet’in tahâret ve temizlik hakkýndaki hü-
kümleri öyle gayr-i müslimlerin sandýklarý gibi hava durumla-
rýndan, yahut Hicaz þehirlerinin sýcaklýðýndan deðilmiþ; bu hü-
kümlerin tümü “Yere giren ve yerden çýkaný, gökten ineni ve gö-
ðe yükselenleri bilen” (Hadid sûresi) Yüce Yaratýcý’nýn hikmetli
tebliðiymiþ.

Ýslâm dini elleri ve aðzýn, burnun içini yýkamayý, baþa, kulak-
lara meshetmeyi, ayaklarý yýkamayý emrediyor. Bundan baþka
bazen vacip, bazan da sünnet olarak bütün vücudun yýkanmasý-

7)       Merhum Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr’ýn Tefsirinden c.1, /186-188.
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ný emrediyor. Bir de diþleri oðmayý ve gerek dilin üzerindeki
paslarý gidermek için misvak kullanmayý ve aðzý çalkalamayý
tavsiyede bulunuyor. Misvak güzel kokulu bir aðaçtýr. Efendimiz
(s.a.s.) saçý olanlara yýkamalarýný, taramalarýný, yað sürünmele-
rini emrederlerdi. Ve kendileri gün aþýrý bunu yaparlardý. Sonra
seferde, hazarda ayna, tarak gibi þeyleri yanlarýndan eksik et-
mezlerdi. Büyük Peygamber (s.a.s.) “Kimin saçý varsa ona hür-
met etsin, yani temiz tutsun” buyurmuþlardý.

Bilinmektedir ki, mikroplar, dünyada var, adýný alan ne var-
sa hemen hepsinin üzerine yayýlmýþ bir halde bulunuyor. Þimdi
temaslar, el sýkýþmalar, almalar, yemeler, içmeler, tutmalar el
vasýtasiyle olduktan baþka yenilecek, içilecek þeyleri hazýrlamak,
göz gibi, aðýz gibi organlarý ovalamak, silmek için de yine el kul-
lanýlýyor. Bu sebepten saðlýðý koruma ile ilgilenen bilginler elle-
ri, mikroplarla en çok temasta bulunup onlarý en çok aktaran bir
organ kabul ediyor. Sonra ellerde ufacýk bazý yaralar, çatlaklar
olur ki, oralardan birtakým mikroplar duran kana karýþarak ilti-
hap yaparlar, yahut öldürücü bir hastalýða sebep olurlar.

Þu halde modern týp, Ýslâmiyet’in elleri bir düziye yýkamak
hususundaki emirlerine uygun geliyor.

Yine ELLERÝN, aðzý yýkamak için aðýza götürülmezden önce
yýkanmasýndaki sýr ile kullanýlacak suyun temiz, tadý, kokusu ve
rengi deðiþmemiþ olmasýndaki gerekliliðin hikmeti böylece orta-
ya çýkmýþ oluyor.

AÐIZA gelince, bu organ, tükrük bezlerini, diþleri ve dili ihti-
va etmektedir. Yemeði çiðnemek, ilk sindirim sayýlýr. Aðýzda bu-
lunan mikroplarýn hepsi yemek ve tükrükle beraber mideye gi-
derek ahengini bozar ve onu, sindirimi gereði gibi yapamaz hâle
getirir. Bundan baþka artýklarýnýn da sürekli tükrükle beraber
mideye inerek sindirimi bozan mikroplarýn çoðalmasýna büyük
yardýmý dokunur.
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Mide rahatsýzlýklarýna tutulan hastalara doktorlar aðýzlarýný
temizlemeyi, diþlerine iyi bakmayý daima tavsiye ederler ve að-
zýn bütün bölümlerini temiz tutmaktaki ihmalin mide için en za-
rarlý ve en tehlikeli bir âfet olduðunu tekrar edip dururlar. Bun-
dan dolayýdýr ki, Ýslâmiyet iþi gayet sýký tutarak her yemekten
sonra aðzý yýkamayý, diþlerin arasýný temizlemeyi ve üzerlerini
misvakla ovmayý ýsrarlý bir þekilde tavsiye ediyor. 

Abdestin her alýnýþýnda kullanýlan misvakýn zararlý mikropla-
rý öldürmesinden dolayýdýr ki Efendimiz (s.a.s.) “Ümmetime
zahmet vermekten çekinmeseydim her namazda kendilerine
misvak kullanmalarýný emrederdim” buyuruyor. Buradaki emir,
vücub (farz) ifade eden emirdir.

Bir de su ile aðzý yýkamak, misvakla yahut parmaklarla diþle-
ri ovmak sayesinde aðzýn þurasýnda, burasýnda diþlerin arasýnda
kalarak kokuþmuþ yemek artýklarýný bulup çýkarmak imkâný
doðduðu gibi, bu suretle aðýz içindeki tükrük bezleri ve kýlcal da-
marlar ve kan damarlarý takviye edilmiþ olur.

BURUN, koklamak ve nefes alýp vermek için yaratýlmýþ bir
organdýr. Bunun için hava; toz, toprak ve fezada yayýlmýþ bir du-
rumda bulunan tozlar ve mikrobik asalaklarý bu organdan içeri
sokar. Ýþte insaný bundan korumak için Allah’ýn hikmeti, burun-
da bu organýn iç duvarlarýný kaplayan birtakým kýllarla incecik
tüyler yaratmýþ ki, hizmetleri o zararlý mikroplarýn akciðerlere
yol bulabilmesini, yahut kan kanallarýndan birine girmesini en-
gellemektir. Dýþarýdan buruna giren cisimlerin mikroskopla mu-
ayenesinden bu gerçek ortaya çýkar ve o zaman Ýslâm’ýn su ile
burnu iyice yýkama emrindeki hikmet anlaþýlýr. Zira bu zararlý
cisimler kendilerini taþýyan hava ile birlikte ciðerlere giremediði
takdirde burnun cidarlarýna yapýþýr ve orada uzun müddet kal-
dýkça burun içi zarýnýn ifrazatiyle birlikte içeriye doðru inmeye
baþlar. Bundan dolayý aðzý yýkamadan önce insaný bunlarýn ve-
receði rahatsýzlýktan kurtarmak, sonra da burna çekilerek dýþa-
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rýya verilen su vasýtasiyle dýþarý atýlan bu mikrop yýðýnlarýnýn be-
denin içine girmelerini önlemek faydasý vardýr.

Bunun içindir ki, su, aðzýn ve burnun ta sonlarýna kadar gide-
rek oralarda, þimdi söylediðimiz, zararlý cisimlerden birþey bý-
rakmamak için aðza, burna su vermenin kuvvetle yapýlmasý,
Peygamberimizin (s.a.s.) emrinin icabýdýr. Bu suretle burna su
alýp vermek de her abdest ve gusülde tekrarlanýr durur.

Her abdest ve gusülde YÜZÜN yýkanmasýna gelince bu da
birçok faydasýndan dolayýdýr. Bir kere el ile ovarak yýkamak, cil-
di kuvvetlendirir; baþtaki aðýrlýðý ve yorgunluðu hafifletir; duran
kaný düzenlemeye yardýmcý olur; çünkü kan kanallarýný uyara-
rak durgun kanlarý harekete getirir. Sonra çýkan teri ve yüzün
delikçiklerindeki birikmiþ ifrazlarý gidererek deriye solunum
yaptýrýr. Ve ter bezlerini gereði ile vazife yapmaya çaðýrýr. O za-
man vücut bir çeviklik, bir zindelik duymaya baþlar. Koruyucu
hekimlik hakkýnda yeni yazýlan eserler yüzü yýkamaya, yüzdeki
bütün uzuvlarýn, bilhassa gözlerin temizliðine itina göstermeye
son derece teþvik ediyor.

Abdest alýrken BAÞA mesh verilmesinde büyük bir hikmet
var: Beyin daima birtakým düþüncelerle yoruluyor, zayýf düþü-
yor, kan hücumuna uðruyor; bunun için biraz su ile mesholun-
masý bunu engellediði gibi beyni dinlendirir ve faaliyete geçirir.

KULAKLARIN içine, dýþýna, kývrýk yerlerine ve BOYNUN iki
tarafýna su ile mesh edilmesi de derinin üzerindeki pislikleri gi-
derir ve gripi engellemeye çok faydalý olur. Ayrýca beyne giden
sinir ve damarlara bu meshin çok faydasý vardýr.

AYAKLARIN yýkanmasý, evvela temizlik içindir. Sonra da
parmaklarýn arasýndaki deri temizlenmeyecek olursa birçok ilti-
haplý hastalýklarý çabucak kapar. Ýlmî tetkiklerden tetenoz deni-
len öldürücü hastalýðýn mikroplarýný ayaktaki derinin çabucak
kaptýðý anlaþýlmýþtýr. Bunun içindir ki bilhassa askerlik hayatýn-
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da ayaklarýn yýkanmasý, uyulmasý gerekli saðlýk tedbirlerinin en
mühimlerindendir.

Ýslâmiyet, her namaz için abdesti yoksa almayý farz olarak,
varsa tazelemeyi müstehap olarak emrettiði gibi, guslü de sebep-
leri gerçekleþince farz olarak emretmiþ, cuma ve bayram günle-
rinde yýkanmayý sünnet sýrasýna koymuþtur. Evet Ýslâmiyet, ab-
dest gibi guslün tekrarlanmasýný emretmiyor. Zira bir kere güç-
lük gerektirir; sonra bedenin abdest alýnýrken yýkanmasý gere-
ken bölümlerinden baþkasý örtülü bulunduðu için öteki bölüm-
lerin karþýlaþtýðý þeylerden korunmuþtur.

Sýhhî þartlarýna uyularak yapýlan guslün faydalarý pek çoktur.
Týpda bunun deðeri büyüktür. Bedenin kirlerini giderir; cilde
yumuþaklýk verir, tazelik verir; yorgun sinirleri dinlendirir, uyku
getirir; vücudun, beynin gevþekliðini alýr; ter çýkaran bezleri ça-
lýþtýrýr.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Ebu Derda’ya “Temizliðe itina
göster ki, ömrün uzun olsun” buyurmuþlardýr. Ýþte bu Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in irþadýndaki hikmet, son zamanlarda doktorluk
ve koruyucu hekimlik ilerledikten sonra anlaþýlmýþtýr ki; þartla-
rýna uyulmak suretiyle yýkanma ömrü artýrýr.8

Namaz

Önce kulluk borcunu ödemiþ olmanýn yanýnda, öte yandan
namazýn ruh ve kalbi dinlendiren hususlarý yönünden daha nice
faydalarý vardýr. Onun ölçülü, düzenli, sürekli ve hiç de yorucu
ve yýpratýcý olmayan hareketlerinin kan dolaþýmýna, sindirim ci-
hazýna, sinir sistemine, kaslara iyi tesiri inkâr edilemeyecek bir
gerçektir. Günlük yaþayýþýmýzda ellerimizin dokunmadýðý yer,
kapmadýðý mikrop kalmýyor. Teneffüs cihazýmýzýn bekçiliðini
yapan burun, hergün milyonlarca mikrobu tutukluyor; namazýn
þartlarýndan olan abdestin alýnmasýyla iyi alýþkanlýklardan yok-

8)       Abdülaziz Çaviþ’in “Anglikan Kilisesine Cevap” Kitabýndan.
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sun olan bazý insanlar bile abdest almaktaki bu temizlik ameli-
yesi sayesinde saðlýklarýna olaðanüstü hizmet etmiþ olurlar.

Hem suyun sinir sistemi ve kan dolaþýmý üzerindeki müspet
tesiri hemen hemen herkes tarafýndan bilinmektedir. Abdestin
yorgunluðu giderici, insaný uyuþukluktan kurtarýcý ve ferahlatýcý
hususiyetleri, namaza devam edenlerce bilinmeyen birþey deðil-
dir. Namazýn belirli zaman aralýklarýnda hergün tekrarlanmasý,
bozulan ruh ve moral dengesini yeniden saðlar. Ýnsaný disipline
alýþtýrýr, iradeyi kamçýlar. Toplum plânýnda cemaatle kýlýnan na-
maz ise fertleri ayný gaye ve ayný hedefe yöneltir. Dayanýþmayý
kuvvetlendirir, karþýlýklý sevgiyi arttýrýr, birlik ve kardeþliði per-
çinler.

Duânýn Ruhî Cephesi

Tatmin edilmemiþ sonsuz istek ve arzularýmýz þuur altýna atý-
larak bizde umulmayan zamanlarda çeþitli buhranlara, çeþitli iç
sýkýntýlarýna yol açar. Duâ ile en gizli, en mahrem duygularýmýzý
dile getirir, içimizi boþaltýr, ümidimizi kuvvetlendirir, korkularý-
mýzý hafifletiriz. Ýçimize eþsiz bir rahatlýk verir, gerginlikleri gi-
deririz. Duâsýz bir insan, ýþýksýz bir mahzene benzer. Duâ ile
kendimizi Allah’a daha yakýn hissederiz. Duâsýz insan yalnýzlýðýn
karanlýk mahbesi içinde çýrpýnan bir zavallýdýr. Duâ ile benlik
duvarlarýný aþabiliriz, çünkü duâ engel ve uzaklýklar tanýmaz, za-
man ve mekânlar ona engel olamaz. Duâ ile sonsuz aczimizi yü-
ce Allah’ýn sonsuz kudretine baðlama saadetine ereriz. Duâ ile
ruh gücünü kanatlandýrýrýz. Duâda iç varlýðýmýz aydýnlanýr.
Duâda kendi gücümüzle deðil, Allah’ýn sonsuz gücüyle meydan
okuruz.

Namazda “Bana doðru yolu göster, beni eðri ve kötü yollar-
dan koru, bana kuvvet ver” demek suretiyle bir taraftan kendi-
mizi, insanlýk haysiyetimizi koruyup yükseltmeye yöneltirken
öbür taraftan sýnýrsýz güçsüzlüðümüzü Cenâb-ý Hakk’ýn sonsuz
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kudretine baðlar, ruhumuzda eþsiz bir enerji depo ederiz. Bir
akümülatör zamanla boþalýr. Onu bir kaynaða baðlayýp, þarj et-
memiz gerektiði gibi, dýþ tesirlerle dengesi bozulan varlýðýmýzý
Ýlâhî feyizlerle beslemek ve ruhî bir enerjiyle doldurmak için en
kestirme yol namazdýr. Allah (c.c.)’ýn azametini, yani eþsiz, bü-
yüklük ve yüceliðini gereði gibi düþünen bir insan, tarifi imkân-
sýz hayretler ve haþyetler içinde kalýr. Yani bir çeþit hayret, kor-
ku, dehþet, coþkunluk ve heyecan içinde kalýr. Ýþte her secdede
bu hayret ve haþyetin ifadesi vardýr. Madde plânýnda basit bir
biberin acýlýðý nasýl yemeklerimize lezzet verirse, bu çeþit korku
ve dehþetler hem ruha eþsiz bir zevk verir, hem onu yüceltir.
Onu kirlerden arýndýrýr.

“Malûmdur ki, bir valide, meselâ bir yavruyu korkutup sine-
sine celbediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü þef-
kat sinesine celbediyor. Halbuki, bütün validelerin þefkatleri,
Ýlâhî Rahmet’in bir parýltýsýdýr. Demek, Allah korkusunda büyük
bir lezzet vardýr. Madem Allah korkusunun böyle lezzeti bulun-
sa, Muhabbetullah’ta (Allah sevgisinde) ne kadar nihayetsiz lez-
zet bulunduðu mâlûm olur.”

Hapsedilen, baský altýnda tutulan arzu ve meyiller, dýþa vu-
rulmayan  hisler, iç varlýðýmýzý kemiren bir ifrit olur, ruhumuz-
da derin yaralar açar, birçok sinir bozukluklarý ve dengesizlikle-
re yol açar. Halbuki ibadetler sayesinde bu duygu ve meyilleri-
mizin yükselip incelmesi mümkün olur. Böylece ruhumuzda
toplanan ve her an bir dinamit gibi patlama tehlikesi gösteren
bu kuvvetli arzu ve meyiller yön deðiþtirir, derin duygulara, dinî
heyecan ve coþkunluklara dönüþür. Cenâb-ý Hakk, Kur’ân-ý Ke-
rim’de: “Namaz insaný çirkin ve kötü þeylerden alýkoyar” buyu-
ruyor. Günlük yaþayýþýmýzda bilerek veya bilmeyerek az çok vic-
danýmýzý karartmýþ olabiliriz. Böylece benliðimiz ve ruhumuz
suçluluk ve aþaðýlýk duygusuyla yaralanmýþ olabilir. Ýç varlýðý-
mýzdaki bu suçluluk duygusu haberimiz olmadan þahsiyetimizi,
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benliðimizi zedeler, yaralar. Ýþte namaz içimizde infilâka hazýr
kötü kuvvetlerin, muzýr madenler hükmündeki hislerin meyda-
na çýkmasýna engel olur, bizi menfî ve kötü davranýþlardan fren-
ler.

Vücudumuza batan ve orada kalan yabancý ve mikroplu bir
cisim, isterse haberimiz olmasýn, günün birinde orada bir yara
ve iltihap meydana getirir. Týpký bunun gibi günahlarýmýz, kötü
hareketlerimiz de ruhumuzda korkunç yaralar açar, er geç gü-
nün birinde patlak verecek bu yaralarýn nereden geldiðini de bi-
lemeyiz. Ýþte ibadetlerle ve Allah (c.c.)’a yönelmekle ruhumuzda
meydana gelen cerâhatlarýn, zehirlerin dýþarý atýlmasýna ve te-
mizlenmesine bir yol bulabiliriz. Bugün kökünün ruhî olmadýðý-
ný sandýðýmýz birçok hastalýklarda ruhî tesirin büyük rolü oldu-
ðu anlaþýlmýþtýr. Nice bedenî arýzalar vardýr ki, onlarý müzmin-
leþtiren duygu, fikir ve telkinlerimizdir. Bugün ruh ve beden
tabâbeti (psikosomatik) denen bir ilim ortaya konmuþ ve bu
alanda dikkate deðer araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Meselâ Rebecca
Beard’ýn eserinden þu satýrlarý okuyalým: “Araþtýrýcýlar kederin,
herhangi bir heyecandan ziyade enerji sarfettiðini tesbit etmiþ-
lerdir. Þiddetli kederde beden kendine lazým olan enerjiyi saðla-
mak için kana bol miktarda þeker vermelidir. Keder süresi, aþýrý
derecede uzatýlmazsa beden durumuna göre kendini ayarlar, fa-
kat keder uzun süre içte saklanýr ve beslenirse, beden bildiði tek
biçimde cevap vererek, bünye sarfiyatýný daha fazla þeker ver-
mekle telafi eder. Heyecan veren herhangi bir olay karþýsýnda
bunun tamamiyle normal bir faaliyet olduðuna iþaret olunur.
Ýþin anormal tarafý içte saklanan, yani gönülde veya þuur altýnda
tutulan kederdir ki, o takdirde vücut aylar ve yýllarca kana dur-
madan harýl harýl kan þekeri yetiþtirir; böylece pankreas üzücü
duygularýn gidiþine ayak uyduramayarak yorgun düþer, hücreler
vazifesini istenen þekilde yapamaz olur. Vücudumuzdaki þekerin
yanmasýna hizmet eden insülini yeterince kana veremez, þeker
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hastalýðý meydana gelir. Hastaya insülin vermekle hastalýðý ha-
fifletmiþ oluruz. Fakat tamamen iyi edemeyiz. Halbuki insan, te-
sirinde kaldýðý üzücü duygularý DUÂ ile ÝBADETLER ile yatýþtý-
rarak ve duygularý daha yüksek duygulara dönüþtürerek þuur al-
týný bundan temizler ve böylece hastalýktan kurtulabilir. Bu çok
güç bir iþtir. Çünkü þeker hastalarý içine attýklarý bu gibi üzücü
duygularý çoðu defa konuþmaktan kaçýnýrlar. Sürekli ve ýsrarlý
bir biçimde düþünme ve DUÂ vasýtasý ile inatçý benliðimizi yene-
rek bundan kurtulmayý baþarabiliriz. Yine bu alandaki araþtýr-
malar göstermiþtir ki, kuvvetli teessürî heyecanlarýn kamçýlan-
masýyla yani tesiri fazla birtakým üzücü düþünce ve hâdiselerin
bizde meydana getirdiði heyecanlarýn büsbütün körüklenmesiy-
le gereðinden fazla kan alan mide hücreleri proteinleri sindir-
mek için daha fazla asit klorhidrik salgýlar. Böylece fazla akan
asit, midenin iç cidarlarýný tahriþ eder; ülser hastalýðýna yol
açar.”

Ýbadet  yapmamak ve duâ etmemekten dolayý ruhlarý aç ka-
lan nice insanlar vardýr ki, medeniyetin bütün lüks ve konforu
ellerindeki servet ve imkânlar onlarý mesut edememiþtir. Ýç hu-
zurdan yoksun  olan bu biçâreler, vicdanlarý ile baþbaþa kalmak-
tan korkarlar. Onlarýn çýlgýnca eðlence ve kahkahalarý iç varlýk-
larýnda tutuþan yangýný maskelese bile kendilerini için için ke-
mirmekten asla kurtaramaz. Hatýrdan hiç çýkarmamak gerekir
ki ruhun da beden gibi birçok ihtiyaçlarý vardýr. Bu hususlarý
gözden uzak tutan yanlýþ düþünce ve hükümler bugün insanlýðý
buhranlara sürüklemekte, kývrandýrmakta, onu gönül huzurun-
dan yoksun býrakmakta ve felaketine yol açmaktadýr.

Ýçimiz imân nuruyla parlamadýkça ruh yaralarýna merhem
olan Ýlâhî emirler yerine getirilmedikçe, ibadet ve duâlarla içi-
mizi aydýnlatmadýkça ne içimizin kasveti kaybolur, ne de dünya
ve ahiret mutluluðuna kavuþabiliriz.
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Bugün birçok hastalýklarý meydana getiren çeþitli mikroplar

keþfedilmiþtir. Bazan yýllarca bu mikroplarla beraber yaþarýz;

hastalanmayýz da acaba neden günün birinde onlarýn pençesi al-

týnda kývranýrýz? Çünkü o ânâ kadar vücudumuzun savunma sis-

temi, mikroplarý altedecek durumda idi. Peki niçin bedenimizin

direnci birden kýrýldý? Ruh ve beden tabâbeti (psikosomatik) bu-

nu da ruhî sebeplere baðlamak meylindedir. Þöyle ki: Çeþitli

ruhî gerginlikler, üzüntüler, korkular, imansýzlýk ve ümidsizlik

vücut müdafaasýný üzerine alan hücrelere tesir ederek âdeta on-

larýn direncini felce uðratýyor, böylece meydan mikroplara kalý-

yor. Savaþý kaybediyoruz. Zaten “Me’yusiyet (ümitsizlik) olmaz-

sa, maðlubiyet olmaz.” 9

Ýslâm'da Temizlik

“Allah çok temizlenenleri sever” (Tevbe, 108).

“Kim temizlenirse sýrf kendi faydasýna temizlenmiþ olur”

(Fâtýr, 18).

Temizlikle ilgili Hadîs-i Þeriflerde þöyle buyrulmaktadýr: “Al-

lah’ýn müslüman üzerindeki haklarýndan biri de o müslümanýn

bütün baþýný ve vücudunu yýkamak suretiyle her yedi günde bir

gusül etmesidir.”

“Ellerinde et ve yað kokusu eseri olduðu halde yatan bir kim-

se, bir hastalýða müptela olur ve hayvanlar ve haþarattan bir za-

rara uðrarsa kendinden baþkasýný kýnamasýn.”

“Yemeðin hayrý, yemekten önce ve sonra elleri yýkamaktýr.”

“Uykudan uyandýðýnýzda ellerinizi üç kere yýkamadýkça, baþ-

ka bir kap içine sokmayýn; çünkü ellerinizin nerelerde gecelemiþ

olduðunu bilemezsiniz.”

“Ey iman edenler, namaza kalkacaðýnýz zaman yüzünüzü,

(dirseklere kadar) ellerinizi yýkayýn ve baþýnýzý meshedip (to-

9)       Dr. Fahreddin Akbulut’un “Ýlim Gözü Ýle Ýslamiyet” isimli eserinden alýnmýþtýr.
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puklara kadar) ayaklarýnýzý yýkayýn. Eðer cünüp iseniz boy ab-
desti alýn”  (Mâide,6).

“Diþlerinizi misvaklayýnýz, zira bu hâl temizliktendir. Temiz-
lik ise imana yöneltir. Ýmân da, sahibi ile beraber cennettedir”
(Hadîs-i Þerif).

“Saçlarýnýzý, sakallarýnýzý, parmaklarýnýzla hilalleyin, kýllarýn
arasýný ve diplerini temiz tutmaya çalýþýn. Týrnaklarýnýzý da ke-
sin. Çünkü þeytan herhalde etle týrnak arasýna girip orada faali-
yet gösterir” (Hadîs-i Þerif).

Günümüzdeki laboratuvar araþtýrmalarýndan týrnakla et ara-
sýnda mikroplarýn barýndýðý, “bilhassa koli basili”nin orada kü-
melendiðini öðrenmekteyiz. Ýþte Peygamberimiz (s.a.s.) asýrlar-
ca önce insanlarýn dikkatini temizlik ve mikroplar üzerine çekip
uyarmýþtýr.

Ýstibra ve Ýstinca

Küçük abdesti bozduktan sonra idrar kesilinceye kadar bek-
leyip temizlenme tam yapýlmazsa, idrar bulaþýklarý sebebiyle za-
rardan geri deðildir; amonyak ve fena koku meydana getirir; il-
tihab da meydana getirebilir. Ýdrar yolunun bir mikrop sakasý
olmamasý için belsoðukluðunda istibraya dikkat etmek tavsiye
olunur. Ýstibradan sonra idrar azasýný yýkamak faydalýdýr.

Büyük abdesti bozduktan sonra su ile taharet sayesinde def-i
hâcet azasýnda pislik eseri kalmamasý temin edilmiþ olur. Kazu-
ratta milyonlarca mikrop olduðundan su ile taharet yapýlmazsa,
bu mikroplar bazý iltihaplara ve bilhassa basur memesi taþýyan-
larda bunlarýn iltihaplanmasý kan zehirlenmesine kadar varan
hastalýklara sebep olur. Su ile taharetlenmek “oksiür” denilen ve
makatta kaþýntý yapan iplik gibi kurtlardan kurtulmaya, def-i
hacette geniþlemiþ olan kalýn barsaðýn toplanmasýna, ýkýnma ile
kalýn barsaða hücum eden kanýn geri çekilmesine; tenâsül âzâsý-
nýn damarlarýnýn kuvvet bulmasýna, idrar kesesi, karaciðer ve
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barsaklarýn faydalanmasýna, hazýmsýzlýðýn düzelmesine, kabýzlý-
ðýn giderilmesine ve kanýn deveranýný tanzime sebep olur. Su ile
taharetlendikten sonra temiz taharet bezi ile kurulanmalýdýr.
Parmaklarda ve týrnaklarýn arasýnda mikrop kalmamasýný temin
için su ile taharetlendikten sonra elleri sabunla iki-üç defa iyice
yýkamak lâzýmdýr. Týrnaklarý kesmek de hadîslerde tavsiye edil-
miþ. Altlarýnda zararlý þeylerin gizlendiði ifade edilmiþtir.

Abdest

Abdest öyle mevzii bir yýkanmadýr ki, onda soðuk su kullanýl-
masýyla derideki kýlcal damarlar toplanýr, sonra tekrar eski hali-
ne gelmekle, vücuda büyük bir fayda temin eder. Evvela kan
durgunluklarý ortadan kalkar, kalb atýþlarý artar, kandaki alyu-
var sayýsý çoðalýr, vücuttaki deðiþmeler hareketlenir, solunum
hareketlenir, kuvvet kazanýr. Alýnan oksijen miktarý artarak ve-
rilen karbondioksit miktarý fazlalaþýr. Açýkta bulunan organlarý
yýkamanýn da, vücut üzerinde idrar ifrazý, zehirli maddeleri çok-
ca boþaltma, yemek iþtahýný açma, hazmý kolaylaþtýrma cilt ve
hareket sinirlerini uyarma gibi umumî bir tesiri vardýr. Bu uyar-
ma bütün boyun, ciðer ve mide damarlarýna, oradan da bütün
organlara ve bezlere intikal eder.

Aðýz temizliði, su ile gargara yaparak, teneffüs yollarý ve aðýz
vasýtasýyla bulaþan hastalýklardan koruyucudur. Ayný þekilde
aðýz ve burun içlerini hergün soðuk su ile birkaç kez yýkamak da-
mak ve boðaz iltihaplarý ile nezleden en mühim koruyucudur.

Yüz, el ve ayaklarý yýkamak cilt hastalýklarý ve iltihaplar için
en güzel bir korunmadýr. Zira mikroplardan bir çoðu insana de-
ride yerleþmek suretiyle bulaþýr. Ayný þekilde parazit bakteriler
de vücuda deri yolu ile dahil olur. Þüphesiz tekrar tekrar yýka-
mak, basit ve yapýcý bir koruyuculuktur. Çünkü cildin dýþ taba-
kasý, deride bir kabuklaþma veya çatlama meydana gelmedikçe
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mikroplarýn bedene girmesini engeller. Bu ise temizlik eksikliði

neticesinde meydana gelir. Deri, cidden vücut için mühim bir

vazife yapmaktadýr. O da, kendisinde bulunan binlerce bezden

ter ifraz etmesidir. Ter ise, yaðlý ve tuzlu maddeleri ihtiva eder.

Su, buharlaþýnca, yaðlý tuzlar geriye kalýp, deri üzerinde birikir.

Bu tuzlu ve yaðlý maddelerle deri kirlenince ter gözenekleri ka-

panmýþ oluyor. Bunun neticesinde terleme olayý gerektiði tarzda

cereyan ediyor. Yine deri kirlenmesi -yavaþ yavaþ zehirlenme

yaptýðýndan- mide rahatsýzlýklarý doðurur. Þüphesiz deri ve týr-

nak temizliði, beden saðlýðýmýzýn en mühim icaplarýndandýr.

Böylece, el ve yüzü günde birkaç defa, bilhassa yatmadan,

uyandýktan sonra ve tuvalet akabinde iyice yýkamak þarttýr. Ay-

ný þekilde insanýn idrar vs. ifrazat yerlerinin yýkanmasýna itinâ

göstermesi lüzumludur. Aðýz temizliði ise en mühim bir zaruret

arzeder. Çünkü aðýz temizliðini ihmal, yemek artýklarýndan aðýz-

da mikroplarýn çoðalmasýný ve diþ etlerinin bozulmasýný netice

verir, böylece diþlerin ve diþ etlerinin cerahatý vücut için ciddi

bir tehlike kaynaðý olur. Bu sebeple günde en az iki defa diþleri

yýkamak gerekir.

Gusül (Boy Abdesti)

Boy abdestinde de, dinî faydalarýn yanýnda pekçok týbbî ve

sýhhî faydalar vardýr. Çünkü boy abdesti, guslü gerektiren hal-

lerde sarsýlan sinirlerin neticesinde vücudda meydana gelen

gevþeklik ve uyuþukluðu gidermekte en tesirli bir ilaçtýr. Boy ab-

desti vücudda umumî bir uyanýklýk meydana getirerek onu,

sükûnete kavuþturur ve insaný bedenen ve ruhen dinlendirir.

Ayrýca gusül, cildi harekete geçirerek kan dolaþýmýný kolaylaþtý-

rýr, iþtahý açar, sinirliliði giderir ve kýlcal damarlarý faaliyete ge-

çirdiðinden soðuða karþý vücudun direncini arttýrarak soðuk al-

gýnlýðýný önler.
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Kollarý Yýkamak Mükemmel Bir Kalb Ýlacýdýr10

Kollarý yýkama (kol banyosu) genel su tedavisinde ve özel ola-
rak kneipp su küründe, iyi þekilde tatbik edilmektedir. Ancak
“kollarý yýkamaya” gereken önem halk tarafýndan verilmemiþtir.
Gerçek þu ki, bu kollarý yýkama (kol banyosu) yüksek deðere sa-
hip devâ hazinesinin bir pýrlantasýdýr.

– Kol banyosu, kollarýn bir kap içindeki soðuk suya sokulup,
30 saniye kadar su ile temasa býrakýlmasý ile icra edilebilir. Kol-
larýn yýkanmasýný müteakip, kurulanýp kapatýlmalýdýr. Bundan
sonra ayakta iken veya yavaþ bir yürüyüþ esnasýnda, 1-2 dakika
kadar yavaþ þekilde hareketler yapýlmalýdýr.11

Bu yumuþak hareketin önemi büyüktür (Abdest aldýktan, gus-
lettikten sonra salat-ý vuzû yani abdest namazý sünnettir). Çünkü,
bu hareketlerin husûle getireceði merkezkaç kuvvet sayesinde,
kollarý yýkamanýn asýl büyük faydasý tezahür edecektir. Bu hare-
ketler, gerekli ýsýyý temin bakýmýndan da iyidir. Akýlda tutulmasý
gereken baþka önemli bir husus, kollarý yýkama iþleminin, gün-
düz ve gece, istenildiði nisbette tekrar edilebilmesidir.12

– Bu þekilde tatbik edilen kollarý yýkama, özellikle kalbinden
þikayetçi olanlar tarafýndan çok sevilip, takdir edilmektedir.
Böyle yüzlerce hasta, bu kýymetli tedavi þeklini kendilerine bil-
dirdiðimden dolayý, bana teþekkür ettiler. Kalb üzerinde baský-
lar, etrafýnda batmalar, huzursuzluk vs. kollarý yýkama ile hafif-

10)    Bu yazý Die Kneippkur, Die Kur der erfolg (s. 163-165) Sanifaefsrat Dr. Albert Schalle, 14.
Baský  Ehrenmürth Verlag München, 1957 (Baþarýlý Tedaviler)Adlý meþhur eserinden tercü-
me edilmiþtir. Tercüme M. Deniz Oktay (Ýsviçre). Bu Kitabýn 1931’de ilk baskýsý yapýlmýþtýr.
Kýsa zamanda 140.000 adet basýlmýþtýr. Ondan sonra da çok baskýlarý yapýlmýþ, daima soru-
lan, aranan bir eser olmuþtur. Ýnsanlýðýn niþletip inkiþaf ettirdiði “Su ile Tedavi  Sanatý”
(Wasserheilkunst) ný, Dr. Schalle kendi uzun yýllar edindiði tecrübelerinin neticeleri ile bir-
likte bu kitabýndaele almýþi ortaya koymuþtur. Dr. Schalle, kitapta geçen tedavi usûllerini,
binlerce hastasý üzerinde tatbik etmiþ, daima baþarýlý tedaviler yapmýþtýr. kitabýn gayesi,
herkese basit ve sade tedavi usullerini göstermek, hastalara yardými sýhhatli olanlarý da iyi
ve muntazam bir yaþayýþ tazýna sevk etmektedir.

11)    Ýnsan ayakta iken beyne giden ve beyin için iyi bir besleyici olan glikoz miktarýnýn % 25,
rükû halinde %40, secde halinde ise %75 oranýnda olduðu da bilinmektedir. Ay’a giden
astronotlarýn feza aracýnda yatýþ vaziyetinde bulunmalarý da dikkati çekmektedir.

12)    Meselâ: Namaz kýlan bahtiyar ve sevgili insanlar, kollarýný (diðer âzalarý ile birlikte) gece-
gündüz, Yaz-kýþ tekrar ve tekrar yýkarlar
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lemekte, ekseri halde yok olmaktadýr. Rahatsýz edici kalb çar-

pýntýlarýnda da çok müspet tesiri görülmektedir. Kalb kramplarý

denilen rahatsýzlýklarda, 40 derece sýcak su ile kollarý 1-2 dakika

yýkamak, tavsiyeye þayândýr. Bunun neticesinde derhal bir ra-

hatlama olur. Nefes darlýðý, aðýr astma vakâlarýnda, sýcak kol

banyosu (sýcak ayak banyosu ile beraber) hafifletici, rahatlatýcý

tesire haizdir.

– Kollardaki romatizma ve nevraljik aðrýlarda, nikris kan ze-

hirlenmelerinde, sýcak, kuru ot çiçeði, kol banyolarý harika hiz-

metler görür. Bunun için, kollar, önce iki dakika 40 derece sý-

caklýktaki kuru ot çiçeði suyuna (Heublume absud) daldýrýlýr.

Sonra 30 saniye soðuk suya konularak iki defa deðiþtirilir (gün

boyunca bir veya çok defa tekrarlanýr). Aðýr nikris hastalýðýna

duçâr olmuþ ellerin, mezkûr kol banyosu ile tamamen iyileþtiði-

ne þahit oldum.

– Nâhoþ bir durum olan, soðuk veya çok sýcak eller, (her iki

durumda kan dolaþýmýndaki aksaklýklara iþarettir). Ayný zaman-

da çok terleyen eller, uzun süre kollarý yýkamaya devam etmek

suretiyle muhakkak sýhhat bulur ve normal duruma dönerler.

– Sinir ve kalb hastalarý, soðuk kol banyosunu her gün öðle-

den önce ve sonra alabilirler.

– Her saðlýklý kiþi de kol banyosunu sýk ve devamlý tatbik

edebilir.

– Harikulade ferahlatýcý ve teskin edici hassaya sahip, bilhas-

sa aþýrý heyecan durumlarýnda, yorgunluk hallerinde, hayret ve-

rici bir tesir gösteren, bu basit ve tam etkili “kollarý yýkama” iþi

yapýlmalý, her zaman buna devam edilmelidir.13

13)    Hamd olsun bizi yaratan Rabbimize ki, bizleri mesut etme, her yönden kemâle erdirmek,
ferahlýk ve saðlýk içinde hatat sürebilmemiz için, namazýve ona hazýrlýk olrak abdest almayý
emir buyurmuþ. Böylece birçok buyruklarý ihtiva eden, Hak ve son Din Ýslâm’la þereflendi-
rilmiþ kimselere ne mutlu!. O yüce dînî bizlere ileten, bu uðurda her türlü çile ve meþakka-
te fedakârlýklara katlanan, Aziz Peygamber’e salât ve selâm olsun. O’nun deniz ve yýldýzlarý
kýskandýracak parlak ashabýna ve ehl-i beytine bütün kalbimizle nimet ve þükran olsun…
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– Zor ve yorucu çalýþma neticesi evine dönen kimseler, yeme-
ðe oturmadan evvel, (yemekten önce elleri yýkamak sünnettir)
kollarýný yýkamalýdýrlar. O zaman, vücutlarý ferahlayacak, ruhen
teskin olmuþ ve zinde þekilde yemek yiyecek, iki misli lezzet ve
fayda temin etmiþ olacak.

– Kollarý yýkamanýn faydalarý çok yönlü olup ehemmiyeti, in-
san saðlýðýna müspet yönde tesiri büyüktür. Bilhassa yukarýda
da iþaret ve izah edildiði gibi, kalbinden þikayetçi olanlar (kalb
hastalarý) için terk edilmemesi gereken bir zarurettir.

– Kollarý yýkamanýn (bilhassa soðuk su ile) psikolojik etkisi,
sinir sistemi üzerinde husûle getirdiði yapýcý (müspet) fonksi-
yondan neþ’et eder (Ferahlama, hafifleme durumu, kalbe ve bey-
ne intikal eder). Kan dolaþýmýna da tesiri müspettir (kalbin yü-
kü hafifler ve iþi kolaylaþýr). Tansiyon normal bir hâl alýr.

– Kollarý yýkama gerçekten ideal bir kalb ilâcý olup, asla zara-
rý olmaz. Sonra bu banyonun özelliði, fakir ve zengin, sýhhatli ve
hasta herkes tarafýndan, her zaman tatbik edilebilmesidir.

– Kollarý yýkama ameliyesinin özelliði, kalbi ve kaslarý kuv-
vetlendirici fonksiyonunu ayný zamanda yumuþak ve teskin edi-
ci sinir ilaçlarýný kendisinde toplamýþ olmasýdýr.

– Kollarý yýkamanýn bütün bu sayýlan faydalarý, müspet fonk-
siyonlarý bir yana, en güzel tarafý, asla zarara yol açmamasýdýr.

Bu basit fakat þâyân-ý hayret bir tesire sahip, mükemmel va-
sýtayý tanýyýp tatbik etmiþ herkes artýk bundan bir daha vazgeç-
mek istemeyecektir. Kollarý yýkama, devâ hazinesinin, enfes, en
yüksek deðere sahip bir pýrlantasýdýr.

Ayaklarý Yýkamak14

Ayaklarý soðuk su ile yýkama, kýsmî banyo olarak, umumî
kullanýma müsait ve hýfzýsýhhada önemli yer iþgal etmesi gere-
ken bir usûldür. Bu kýsmî banyo, ayakta veya oturularak yapýla-

14)    Sur Dergisi, 92. Sayýsýndaki Ayaklarýn Yýkanmasý.
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bilir. Soðuk su ile ayaklarý yýkamanýn normal müddeti, 1-2 daki-

ka kadardýr. Suyun soðukluk derecesine göre, bu süre ayarlana-

bilir.

Ayaklarý yýkamada; ferahlýk, dimaðý dinlendirici, kan dolaþý-

mýný tahrik edici hassalar mevcuttur. Soðuk su ile ayaklarý yýka-

mada, çok büyük öneme haiz alýþtýrma-sertleþtirme tesiri dikka-

te þâyândýr. Bu þekilde ayaklar ne kadar çok soðuk suyun tesiri-

ne alýþýrsa, o derece çeþitli hastalýklara ve hastalanmalara karþý

vücut direnç kazanýr. Ayak banyosu, düztabanlýk þikayetlerinde,

ayak bileði (incinme) iltihaplanmalarýnda (Fussgelenksentzün-

dungen) ve varislerde de, müspet iyileþtirici rol oynar. Kolayca

ýsýnmayan ve devamlý ayaklarý üþüyen kimseler, deðiþimli ayak

banyosu almalýdýr. Bunun için, ayaklar önce 40 derece sýcak su-

ya sokulur (2 dakika), arkasýndan soðuk suya (yarým-1 dakika)

ve böyle tekrar edilir. Bu þekilde ayak yýkama, haliyle normal

ayak yýkamaya nazaran daha etkilidir. Böyle yýkama, kan damar

sinirleri üzerinde, mükemmel bir esneklik ve kuvvetlendirici te-

sire sahiptir. Deriyi tahrik edici, canlandýrýcý fonksiyonu arttýr-

mak için, mezkûr sýcak-soðuk ayak banyosunda, (birinci sýcak

banyo suyuna), ilaç otlarýnýn ilavesi faideli olur (Meselâ: Çam

aðacý iðne yapraklarý) Heublumen (Ot çiçekleri), papatya çiçeði

(Zinnkraut)...

Kneipp, özellikle tuz ve odun tozu ilavesini tavsiye etmiþtir.

Prensip olarak, ayaklarý ekseri zaman üþüyen kimseleri, so-

ðuk su ile ayak banyosu yapmayýp, ya önce ayaklarý uygun hare-

ketlerle ýsýndýrmalý veya ayaklar ýlýk su ile yýkanmalýdýr.

Baþta izah ettiðimiz, basit tarzdaki ayaklarý yýkama herkes ta-

rafýndan, bilhassa akþamlarý yatmadan evvel tatbik edilmelidir.

Bundaki fevkalâde müsbet tesir, kendisini öyle gösterir ki, uzun

zaman ayaklarýný yýkamaya devam eden kimse, artýk bunu bý-
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rakmaz ve her zaman bu çok faydalý dinlendirici, ferahlandýrýcý
tesirleri olan kýsmî banyoyu yapar.

Gün boyunca zihnen çalýþan ve dolayýsýyle yorgunluða uðra-
yan, baþýna kan hücumuna meyyal kimseler, bu günlük ayak
banyosunu, bilhassa akþamlarý uykudan evvel, alýþkanlýk haline
getirmelidir. Ayaklarý yýkama, her gün yapýlmasý gereken ve ya-
pýlabilecek bir iþlemdir...

Yukarýda, Dr. Albert Schalle’nin, bilgisi ve uzun yýllar Kür
Merkezlerinde edindiði tecrübelerine dayanarak hazýrlamýþ ol-
duðu “Die Kneippkur” (Baþarýlý Tedaviler) adlý kitabýnda bahset-
tiði ayaklarý yýkamayý, abdest alan insanlar, her zaman, her gün-
de yaparlar... Demek ki, abdest gibi ve diðer çeþitli kurallarý ko-
yan Ýslâm dini, insana yüklediði her mükellefiyet, her vazife ile,
yine onun iyiliðini, saðlýðýný, ruhî ve bedenî sýhhatini, kurtuluþu-
nu hedef almýþ...

Bugün dünyanýn çok yerlerinde, özellikle maddeten terakki
etmiþ Batý ülkelerinde, insanlarýn vücut saðlýklarýna ilgilerinin
artmasý, itina göstermeleri sonucu, elbette, Ýslâm dininin böyle
saðlýðý temin edici prensipleri onlarýn dikkatini haliyle celbede-
cek...

Ýslâm Sarayý’na bakýp inceleyebilmek için, mevcut yüzbinler
pencereden iþte birkaçý... Ve o saraya dahil edici milyonlar kapý-
dan bazýlarý...

Ýslâm, þu veya bu milletin, ýrkýn dini deðil, bütün insanlýðý
kucaklayan, beþeri kurtuluþa, ebedî saadete davet eden ve ken-
disine tâbi olup, uyanlarý daimi saadete götüren bir dindir...

O dini teblið eden zât, Hazret-i Muhammed (s.a.s.) ise, yalnýz
Arap, Türk, Acem vesairenin deðil, bütün insanlýðýn ve cinlerin
rehberi, peygamberi, saadet tâcýdýr...15

Elverir ki: Ýnsanlar O Zât’ý tanýyýp, kabul etsinler!..

15)    Die Kneippkur: Die Kur der Erfolge Dr. Elbert Schalle 14. Baský, E. Verlag, München 1957,
(s.87-88).
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Kirliyan Fotoðraflarý ve Gusül

Yüksek frekans altýnda çekilen resimler enerji bedeni ortaya
koymaktadýr. Bunlar ruhun fotoðrafý deðil fakat ruha giydirilen
misâli bedenin yani o kiþiyi andýrýr, seyyal bedenin görüntüsü-
dür. Misâli beden çok ince bir maddedir ki, esir veya benzeri aký-
cý bir varlýktýr. Biyologlar ve psikiyatristler, insanýn manyetik sa-
halarý ile sýhhatinin hissî ve fizikî durumlarý arasýnda bir alâka-
nýn olduðunu ortaya koydular. Yani Kirliyan metodu ile çekilen
resimlerde insanlarýn yorgun veya hasta olup olmadýklarý tesbit
edilmektedir. Kanserli doku, sýhhatli dokudan açýkça ayýrt edile-
bilmektedir. Ayrýca bu metodla gusül icab ettiði durumlarda, ko-
ronanýn sertleþip garip bir renk deðiþikliði gösterdiði müþâhede
edilmiþtir. Bunlar, “Ýslâm’ýn gusül” de olduðu gibi, bütün bede-
ne su deðdikten veya duþ aldýktan sonra normal vaziyete dönü-
yor.

Misvak ve Diþler

Diþler saðlam yapýlarý ile sahibinin ölümünden uzun yýllar
sonrasýna kadar dayanabilmelerine raðmen bakýmsýzlýk sebe-
biyle ilk kaybedilen organ sýrasýný da alabilir.

Düzgün konuþmanýn ilk þartý olan diþler, yokluðunda, psiko-
lojik menfî tesiriyle dikkatleri üzerine çekmiþtir.

Ön ve köpek diþleri kesip parçalamaya yararlar. Yokluðunda
yüz estetiðinde korkunç uyumsuzluk hâsýl olur. Azýlarýn olma-
masý ise öðütme iþleminin eksikliði ile neticelenir ki; hazýmsýz-
lýkla baþlayan ve çeþitli sindirim yolu bozukluklarýna sebep olan
durumlara yol açtýðý gibi, yanaklarýn içe çökmesiyle neticelenen
bir görünüm bozukluðu tablosunu da verir.

Umumen bütün diþler besinleri parçalamasý açýsýndan lezzet
almamýzý saðlarlar. Çiðnemeden yuttuðumuz yiyeceklerden al-
dýðýmýz lezzet çok azdýr.
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Diþlerin en büyük düþmanlarý aðýzda kalan yiyecek parçala-
rýnda çoðalan bakterilerdir. Bunlar besinleri mayalandýrýp, üret-
tikleri asitle diþi deler ve derine inerler. Diþ çürüðü adýný verdi-
ðimiz bu olay mine üzerindeki çatlaklardan bakterilerin direk gi-
riþi ile de olabilir. Bu patolojik durumu önlemek, ihmali halinde
çabuk müdahale (dolgu) diþ kaybýna nazaran daha ucuz, aðrýsýz
ve daha tutarlý bir yoldur.

Aðýz, diþ ve diþ eti saðlýðý bakýmýndan diþ paslarýnýn da ehem-
miyeti büyüktür. Bakýmsýz aðýzlarda diþlerin çiðnemeye katýl-
mayan bölgelerinde beyaz sarýmtrak renkteki yumuþak diþ pas-
larý, uzun zaman aðýzda kalýrlarsa pis koku ve kötü lezzet verir-
ler. Bakýmlý diþlerde sabah temizliðinden önce görülüp 24-48
saat içinde bir mm kalýnlýk kazanabilir. Eski paslar mine için
tehlikeli olduðu gibi diþ etine de zararlýdýr. Tükürüðün tesirinin
yanýnda, paslar; diþ taþlarý için bir baþlangýçtýr.

Umumiyetle iki sýnýf altýnda toplanan diþ taþlarý diþ ile diþ eti
arasýna birikerek irtibatý keser ve buralarýný bakteri yuvasýna
döndürür. Ýltihaplara, kanamalara, harâbiyetlere, dolayýsýyle di-
þin kýsa zamanda göçüne sebebiyet verirler.

“Salvadora Persika” adý verilen, “Erak” aðacýnýn kök ve dalla-
rýndan elde edilen misvak, Peygamberimiz (s.a.s.) tarafýndan
tavsiye edilmiþtir. Bu fýrça, adý geçen aðaçtan kesilen parçanýn,
kabuðu 1-2 cm sýyrýlýp suda yumuþatýlarak liflerinin açýða çýk-
masý ile elde edilmiþ olur. Doðu Afrika’dan Hindistan’a kadar
olan bölgelerde yetiþen bu step bitkisi bol, ekonomik ve pratik-
tir. Taþýnmasý kolay, formalitesi azdýr. Ýnsana faydalý bir alýþ-
kanlýk olan devamlý fýrçalamayý kazandýrýr. Meyvesi yenen güzel
kokulu bu bitkinin þu týbbî faydalarýndan söz edilir ki; diþ fýrça-
larýna nisbeten bir kýyaslama yapabiliriz:

1) Antiseptik bir hususiyeti vardýr.

2) Kokusu tükrük salgýsýný artýrdýðýndan diþ etlerinin kuru-
masýný önler.
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3) PH’ý tükrük PH’ý ile aynýdýr. Dolayýsýyla yabancý cisim re-
aksiyonu göstermez (Diþ fýrçalarýnda ise PH’tan bahsedilemez.
Aðýz için tamamen yabancý bir cisimdir).

4) Ege Üniversitesinde yapýlan bir araþtýrmada, liflerinde
baklava dilimi þeklinde “anizotrop” basit prizmatik billûr kris-
tallerinin varlýðý tesbit edilmiþ, bunlarýn “kalsiyum oxalat” oldu-
ðu anlaþýlmýþtýr. Bunun ise mekanik temizliðe tesiri büyüktür.

5) Yine ayný araþtýrmada tesbit edilen saprofit gram (-) bak-
terilerinin de faydalarýndan bahsedilmiþtir.

6) Bu nebatî fýrçanýn aktif kýsmý haftada bir deðiþtirilerek ye-
ni bir fýrça kullanma avantajý kazandýrýr.

7) Toz haline getirilmiþ köklerinden macun yapýlýr. Kökleri
kaynatýlýp içilirse “bel soðukluðu” hastalýðýný önler. Dalak bölge-
si aðrýlarý için çorba kývamýnda içmek gerekir.

8) Diþ macunlarý ileri derecede bazik olduðundan aðýz içi
dengesini bozar. Misvakta ise yüksek konsantrasyonlarda asit
veya bazik tabiatta maddeler yoktur.

9) Bütün fýrçalama metodlarýna uygulanabilmesi, aðaçtan el-
de edildiðinden istenilen boy, kalýnlýk ve þekilde temini, fýrçala-
ma anýnda liflerinin elektrikli diþ fýrçalarýnda olduðu gibi rotas-
yon yapmasý, kuvvet fýrçaya dik uygulandýðýndan mumlu diþ ip-
likleriyle yapýlan temizliðin eldesi onu kýyas yapýlmaz bir üstün-
lüðe eriþtiriyor.16

Namaz Hareketleri

Koruyucu hekimlikte muayyen zamanlarda yapýlan beden
eðitimi hareketleri çok mühimdir. Beþ vakit namazda bu durum
çok açýktýr. Çünkü namaz vakitleri, hareket için tavsiye edilen en
münasip vakitlerdir.

Sabahleyin, gün doðmadan temiz hava almak, uyku uyuþuk-
luðundan... Öðle vakti, çalýþmanýn vücuda verdiði yorgunluk-

16)    Dr. M. Ayvalý, Sýzýntý Dergisi 3. sayý.
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tan... Ýkindi, iþin sonuna yaklaþýp vücudda ciddî bir yorgunluk
olmasýndan (hatta durmadan ayný iþle meþgul olanlarda meslek
hastalýklarý, ruhî buhranlarýn da olduðunu biliyoruz)... Akþam-
leyin, iþlerin bitirilip gece istirahatine hazýrlanmaya baþlanma-
sýndan dolayý... Yatsý ise, insanýn gününü bitirdiðinden dolayý
vücudun kayýplarýný karþýlamak, yorgunluk ve gevþekliðini gi-
dermek, kan dolaþýmýný tazelemek ve teneffüsü canlandýrmak
için, insanýn beden hareketleri yapmasý lâzým gelen en münasip
vakittir.

Rükû ve secdeler, bütün organlarý canlandýran kan dolaþýmý
için en iyi bir usûldür. Onun için namaz, sindirimi takviye edici
ve iþtah açýcýdýr.

Rükû, sýrt ve mide kaslarýný takviye eder, ayný zamanda mi-
denin cidarý üzerinde meydana gelen yaðlarý giderir.

Secde ise, baldýr ve uyluk kaslarýný, baðýrsak faaliyetleri ile
mide cidârýný takviye ettiði gibi, kanýn, vücudun her tarafýna
ulaþmasýný da temin eder.

Yine secde, kaslarýn za’fiyeti ile bezlerin hareketli olmasýndan
meydana gelen mide cerahatlenmesi gibi hastalýklardan muha-
faza eder. Namazda kol, bacak ve kafa hareket eder, bu hareket-
ler ise, bütün kaslara, eklemlere ve kemiklere ulaþýr.

Namaz, vücudun üst tarafýndaki kaný indirme ameliyesi gös-
terir. Bu sebepten, tansiyon yüksekliðinden muzdarip hastalar,
namazý tam olarak kýlarlarsa açýkca faydasýný görürler.

Namaz, sinir sistemine rahatlatýcý bir tesir yapar, kalb atýþla-
rýný takviye eder, dolaþým aksaklýklarýný giderir, buhraný söndü-
rür ve ýzdýraplardan rahatlatýr. Hatta ýzdýraplarýn þiddetinden si-
nirleri bozulup uykusuzluk rahatsýzlýðý çekenler için bile yerinde
bir tedavî sayýlýr. Evet uykuyu tanzim eden en mühim unsur na-
mazdýr. Çünkü ruha ve sinirlere rahatlýk, huzur, sükûnet ve gü-
ven vermekte, bugüne kadar bilinen en mühim vasýta namazdýr.
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En mâhir ve en meþhur doktorlarýn, hiçbir ümit ýþýðý bulama-

dýðý binlerce ahvâl vardýr ki, namazýn hârikalarýndan yalnýz biri

ile þifa ve sýhhate kavuþmuþtur. Sanki namaz radyum cevheri gi-

bi bir ýþýk kaynaðýdýr.

Namazýn tesiri, patolojik hallerde meselâ britonik verem, ke-

mik iltihabý, cerahatli yaralar ve daha baþka çeþitli hastalýklarda

muzdarip hastalarý þifâya kavuþturmada görülmüþtür.

Kutuplarda Ýbadet

Kasýtlý olarak bazý sorular üretilmektedir. Bunlardan birisi de

kutuplarda ibadetin nasýl yapýlacaðý sorusudur. Hiçbir meselede

açýk ve gedik býrakmayan Ýslâmiyet bu meseleyi de halletmiþtir.

Hem Sahih-i Buharî’de hem de Ahmet b. Hanbel’in Müsned’in-

de geçtiðine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurmuþtur ki:

“Dinden dönüldüðü zaman deccal çýkar.” Baþka bir rivayette: “O

þarktan zuhur eder ve kýrk günde dünyayý bir baþtan bir baþa do-

laþýr. Onun bir günü sizin bir seneniz ve bir günü de vardýr ki, bir

ayýnýz, diðer bir günü bir haftanýz, sâir günleri ise sizin günleri-

niz gibidir” buyuruyor. Sahâbî soruyor: “Mikdarý bir sene olan o

günde, bir günlük namaz yeter mi?” Cevap veriyor: “Hayýr, tak-

dir ve hesap edersiniz.” Yani bütün bir gece ve gündüz olan ay-

larý ve haftalarý 24 saatlik günlere böler, ibadetinizi ona göre ya-

parsýnýz. Ýþte buna göre o mýntýkaya en yakýn yerin vakit cetveli-

ni kullanarak ibadetleri edâ ederiz. Kutuplarda yaþama mecbu-

riyetinde kalan insanlar nasýl ki, yemek, çalýþma ve uyku saatle-

rini normal 24 saate göre ayarlayacaklarsa, oruç ve namaz gibi

ibadetler için de vakitlerini uygun þekilde ayarlayacaklardýr.

Günah Psikolojisi

Günah kalbe iþleyip, siyahlandýra siyahlandýra tâ imân nuru-

nu çýkarýncaya kadar katýlaþtýrýyor. Herbir günah içinde küfre
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(inkâra) gidecek bir yol var. O günah, istiðfar edilerek çabuk im-
ha edilmezse, küçük bir manevî yýlan olarak kalbi ýsýrýyor.

Bu mevzuda Mutaffifîn sûresinin âyetlerinde þöyle buyrulu-
yor: “Yalanlayanlarýn vay haline!... Ki onlar, hesap gününü inkâr
ediyorlar. Halbuki onu, ancak her azgýn günahkâr inkâr eder.
Ona âyetlerimiz okununca: “Geçmiþlerin masallarý” demiþtir.
Hayýr onlarýn zannettikleri gibi deðil. Doðrusu onlarýn kazan-
dýklarý günahlar, kalblerini kaplamýþtýr.” Âyetlerden anlaþýldýðý-
na göre: Dini yalanlayanlar, haddini aþan, günaha düþkün kim-
selerdir. Ceza günü olan kýyamet gününe inanmak hoþlarýna git-
mediði ve keyiflerini kaçýracaðý için, din gününün aslý yoktur,
derler. Allah’ýn âyetlerine geçmiþin masal ve efsaneleri nazarý ile
bakarlar. Ýþte bütün bunlarýn sebebi: Kazançlarý, kazanýp dur-
duklarý ve kâr sandýklarý günahlarýn kalblerinin üzerine pas bað-
lamasýndandýr. O kalbler, o günahlarý itiyad edip alýþa alýþa pas
tutmuþ aynalar gibi körlenmiþ kararmýþtýr da artýk duymaz ve
göstermez olmuþlardýr. Ýmam Ahmed ve Tirmizi Ebu Hurey-
re’den þu Hadis-i Þerif’i rivayet etmektedirler: “Kul bir günahý
iþlediði vakit, kalbinde siyah bir leke yapar. Eðer tevbe edip çe-
kinir, istiðfar eylerse, kalbi yine parlar, döner yine yaparsa o le-
ke artar, nihayet kalbini istilâ eder.”

Zamanla günahlarýn lekelerinin kalbi tamamen karartmasý
ile inkâr duygusu geliþmiþ olur. Meselâ, utandýracak bir günahý
gizli iþleyen bir adam, baþkasýnýn haberdar olmasýndan çok
utandýðý zaman, meleklerin ve ruhânilerin varlýðý ona çok aðýr
geliyor. Küçük bir emare ile onlarý inkâr etmek arzu ediyor. Hem
meselâ, Cehennem azabýný netice veren büyük bir günahý iþleyen
bir adam Cehennem’in tehditlerini iþittikçe istiðfar ile ona karþý
siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennem’in yokluðunu arzu etti-
ðinden, küçük bir emare ve bir þüphe, Cehennem’in inkârýna ce-
saret veriyor. Hem meselâ, farz namazýný kýlmayan ve kulluk va-
zifesini yerine getirmeyen bir adam, küçük bir amirinden, küçük
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bir vazifesizlik yüzünden aldýðý tekdirden müteessir olduðun-
dan, Ezel ve Ebed Sultaný olan Cenâb-ý Hakk’ýn ýsrarlý emirleri-
ne karþý farzýnda yaptýðý bir tembellik, büyük bir sýkýntý veriyor
ve o sýkýntýdan arzu ediyor ve manen diyor ki: “Keþke o kulluk
vazifesi bulunmasa idi.” Ve bu arzudan, Allah’a karþý mânevî bir
düþmanlýða iþaret eden bir inkâr arzusu uyanýr. Allah’ýn varlýðý-
na karþý bir þüphe kalbine gelse, kat’î bir delil gibi ona yapýþma-
ya meyleder. Büyük bir helâk kapýsý ona açýlýr. O bedbaht bilmi-
yor ki, gayet cüz’î bir sýkýntý, kulluk vazifesinden gelmesine kar-
þýlýk, inkârda milyonlar ile o sýkýntýdan daha müthiþ mânevî sý-
kýntýlara kendini hedef eder. Sineðin ýsýrmasýndan kaçýp, yýlanýn
ýsýrmasýný kabul eder.

Ýbadette Maddî Menfaat Düþünülmez

Ýbadetin ruhu, ihlâstýr. Ýhlâs ise, yapýlan ibadetin yalnýz em-
redildiði için yapýlmasýdýr. Eðre baþka bir fayda ve hikmet ibade-
te illet (gerçek sebep) gösterilirse, o ibadet bâtýldýr. Faydalar,
hikmetler yalnýz tercih vesilesi olabilirler; illet olamazlar. Me-
selâ, beþ vakitte namaz kýlan adam Allah’ýn emrini yerine getir-
mek ve bu suretle uhrevî mesûliyetten kurtulmak maksat ve dü-
þüncesiyle deðil de namazýn vücut üzerinde güzel bir jimnastik
tesiri meydana getirdiðine kanaatý olduðu için kýlarsa namaz sa-
hih olmaz. O bir beden eðitimi olur.

Akýl ve hikmetin icabý da budur. Meselâ hürmetkâr bir vazi-
yet almasýný emrettiðiniz hizmetçileriniz, bunu emrinize itaatten
deðil de kendi vücuduna fayda verecek bir çeþit idman maksa-
diyle yaptýðýný ve bir hizmet için bir yere gönderdiðiniz vakitte
söylediðiniz iþi görüp geldikten sonra, oraya kendisini sizin em-
rinizden dolayý deðil de sýrf bir gezinti yapmak düþüncesiyle git-
tiðini söylese size karþý vazifesini yerine getirmiþ sayýlýr mý? Hat-
ta o terbiyesiz herifi kapýnýzda tutar mýsýnýz? Hizmetçileriniz,
emriniz altýndaki kimselerin böyle hallerine dikkat ettiðiniz gibi,
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akrabanýz olan dostlarýnýz bile size karþý tavýr ve hareketlerinde,
hatýrýnýzý saymak veyahut kendi menfaatlerini kollamak mak-
satlarýndan hangisinin tesir icra ettiðini nazar-ý dikkate alýr
dostluklarýndaki ciddiyet ve samimiyeti ayarlarken en büyük
ehemmiyeti bu manevî noktalara atfedersiniz.

Ýþte bu gibi mâkûl sebeplere binaen Ýslâm  dininde niyetin
büyük bir yeri vardýr. Ýnsan bir iþ yapacak ve bu iþte kulun
Rabb’ine karþý dinî bir vazifeyi yerine getirmesi mahiyetinde bu-
lunacaksa, mutlaka o iþin Allah rýzasý için yapýlmýþ olmasý gere-
kir. Öyle ya, bakalým; yaptýðýmýz bir iþte Allah’ýn emrini mi dü-
þündük, yoksa kendi istifademizi mi? Kendi menfaatimizi dü-
þündük de yaptýksa, bizim için gizli ve açýk bir ihtiyacýn tatmi-
ninden ibaret olan o iþi artýk bir dinî iþ saymak, yani Allah’a mâl
etmek mümkün olmaz. Hatta eðer Cehennem’den kurtulmak ve
Cennet’e girmek gibi menfaati kula ait olan uhrevî maksatlar
dinî vazifelerin gayelerinden olarak gösterilmeseydi adý geçen
vazifelerin yerine getirilmesinde o gibi uhrevî menfaatler nazarý
itibara almak da caiz ve uygun görülmeyerek, sýrf Allah rýzasýna
uyulmasý, emir ve yasaklara göre hareket esasýna dayandýrýlma-
sý lâzým gelirdi. Bununla beraber ileri gelen mü’minlerin naza-
rýnda dinî hükümlere gaye olmak için, uhrevî maksatlar bile çe-
þitli derecelere ayrýlýr.

Ýbadeti, âdetten ayýrmak için dünya ve ahiret menfaatleri kâfî
ve mâkûl birer ölçü teþkil eder. Ýlâhî ve uhrevî bir maksatla ya-
pýlan þeyler ibadet, dünyevî bir menfaat elde etmek için yapýlan
þeyler de âdet veya iþin gerektiði çeþitten olur.

Ýnsanýn; dine, ahirete ait vazifelerine varýncaya kadar her iþinde
maddî menfaatler aramaya alýþtýrýlmasý, herþeye tercih ederek ken-
dine bencillik ve menfaatperestlik hissini telkin eylemektir. Halbu-
ki din, insanlarýn yaratýlýþýnda, hiçbir tavsiyeye muhtaç olmadan
esasen mevcut olan bu türlü hisleri deðiþtirerek maddiyattan fe-
dakârlýða alýþtýracak ve yüceliði ilerletmeye hizmet edecektir.
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Dinî hükümlerin dünyevî gayelere dayandýrýlmasý uygun ola-
mayacaðý, akýl yönünden idrak ve takdir edilebilecek bir hâl ol-
duðu gibi, naklî deliller de pek açýk bir surette bunu bildirmek-
tedir. Allahu Teâlâ buyuruyor ki: “Kim ahiret sevabýný isterse,
onun sevabýný arttýrýrýz. Kim de dünya menfaatini isterse, ona da
ondan veririz; fakat âhirette ona hiçbir nasip yoktur”  (Þura ,
20).

“Kim yaptýðý iþle dünya menfaatini isterse, dilediðimiz kim-
seye istediðimiz þeyi, dünyada peþin veririz; sonra da onu Ce-
hennem’e koyarýz; o, Cehennem’e kötülenmiþ ve rahmetten ko-
vulmuþ bir halde ulaþýr. Kim de mü’min olduðu halde ahireti is-
ter ve çalýþmasýný da onun için yaparsa, iþte bunlarýn çalýþmala-
rý makbul olur.”  (Ýsra, 18-19).

“Kim dünya hayatýný ve onun gösteriþli zevklerini isterse, biz
onlara, amellerinin karþýlýðýný tamamen öderiz. Bu hususta onla-
ra noksanlýk yapýlmaz. Bunlar o kimselerdir ki, ahirette kendile-
rine ateþten baþka birþey yoktur. Yaptýklarý ameller boþa gitmiþ-
tir. Zaten bütün yapmýþ olduklarý þeyler boþtur”  (Hud, 15-16).

Hadis-i Þerif’te: “Kýyamet günü olunca bir münâdî: ‘Allah’tan
baþkasýnýn nâm ve hesabýna her kim her ne iþlediyse amelinin
mükâfatýný ondan istesin’ diye nida eder.”

Yine bir Hadis-i Þerif’te: “Cenâb-ý Hakk, ahiret niyeti üzerine
dünyayý verir, fakat dünya niyeti üzerine ahireti vermez.”

Buharî’de birinci hadis olarak zikredilen: “Ameller niyetlere
göredir” hadîs-i þerifi ise pek meþhurdur.

Dinî hükümlerin ictimaî ve maddî faydalarýný da düþünmek,
bulmak, ayrýca maharetle âleme anlatmak, Ýslâmiyet’in ince hik-
metlerini tanýtmak ilim adamlarýmýzýn üzerine düþen bir vazife-
dir. Ama bu husus müslümanlardan daha çok yabancýlara bir
müdafaa silahý olarak ortaya konulmak gerekir. Gerçi dünyaya
ait olan bu menfaat ve güzellikleri müslümanlarýn da bilmesi
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çok faydalý olur. Ancak meselenin yalnýz “Bilmek” mertebesinde
kalýnmasý gerekir. Dinî vazifelerin fiiliyat ve icraatýný onlarýn
üzerine kurmak, sýrf o faydalar için yapmak derecesine gelince bu
durum yukarýda arzedildiði gibi adý geçen fiilleri bozar. Demek
ki, dinî vazifelerden her birinin dünyaya ait ne kadar sebep ve
hikmeti bulunursa bulunsun, gene yerine getirilmesinde gözetile-
cek esas ve gaye Allah’ýn emrine itaat ve uhrevî mesûliyetten
korkmak gibi dünyevî olmayan þeylerden ibaret olacaktýr. Niha-
yet dünyevî gayeler, esasýn daha altýnda, ikinci derecede ve dola-
yýsý ile bir maksat halinde nazar-ý itibara alýnabilir o kadar...17

Bol Elbise

Ýslâmiyet, namaz ve namaz dýþýnda bol elbiseler giyilmesini
ister. Dar elbiselerin zararlarý bugün anlaþýlmýþtýr. Günaydýn ga-
zetesinin 5.8.1983 günkü nüshasýnda þunlarý yazýyordu: “Prof.
Dr. Cevat Babuna (Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý Öð-
retim Üyesi). Dar pantolonlarýn meydana getirdiði þikayetler
bilhassa içinde bulunduðumuz yaz aylarýnda artýyor” Prof. Dr.
Cavit Özsoy (Ýstanbul Týp Fakültesi Üroloji Kliniði Öðretim Üye-
si): “Dar pantolon giymenin insan saðlýðý açýsýndan zararlý oldu-
ðu ispatlanmýþ bir gerçektir.” Doktorlar, dar pantolon modasý-
nýn erkek ve kadýn saðlýðý açýsýndan tehlikeli neticeler doðurdu-
ðu görüþünde. Bilhassa yaz aylarýnda, son yýllarýn gözde elbisesi
kot pantolonlarýn vücudu sýkýca saranlarýnýn birçok hastalýða se-
bep olduðu belirtiliyor. Kadýnlarýn, yaz aylarýnda havalanmayý
saðlayan etek giymeleri tavsiye ediliyor.

Dar pantolonun zararlarý:

Kadýnlarda:

a) Karýn üzerine yaptýklarý basýnç sebebiyle rahim sarkmasý-
na ve düþüklere sebebiyet veriyor.

b) Kasýk aðrýlarýna, bel soðukluðuna yol açýyor.

17)    Þeyhü’l-Ýslam Mustafa Sabri, Dinî Dinî Müceddiler.
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c) Ýdrar þikayetlerine sebep oluyor.

d) Cinsiyet uzuvlarýnýn havalanmasýna mani olup, piþik ve
kaþýntýlara sebebiyet veriyor.

Erkeklerde:

a) Midenin normal çalýþmasýný engellediðinden, hazýmsýzlýða
yol açýyor.

b) Kan deveranýný bozuyor.

c) Sperm hareketlerini ve sayýsýný azalttýðýndan, çocuk sahibi
olma ihtimaline menfî tesir ediyor, kýsýrlýða yol açabiliyor.

d) Cinsiyet açýsýndan, organlar sýkýþtýðý için, fonksiyonlarýný
dolaylý olarak kaybedebiliyorlar.

Fransýz Doktorlara Göre Romatizmanýn Ýlâcý

Günaydýn Gazetesi: 5.8.1983 tarihli nüshasýnda þöyle baþlýk
atmýþtýr: Fransýzlara göre romatizmanýn ilacý beþ vakit namaz.

PARÝS: Fransýz doktorlar, romatizma ve bel ve sýrt aðrýlarýn-
dan þikayet eden hastalarýna Müslümanlar gibi namaz kýlmala-
rýný tavsiye ediyorlar. Günde beþ vakit namaz kýlmanýn romatiz-
mal aðrýlara çok iyi geldiðini belirten doktorlar, namaz kýlarken
yapýlan hareketlerin en iyi jimnastik hareketleri olduðunu söylü-
yorlar.

Fransýz doktorlar, namaz sýrasýnda yere doðru eðilip kalkma-
nýn diz kapaklarýndaki aðrýlarý giderdiðini, secde etmenin ise
bilhassa sýrt kaslarýný geliþtirmekte büyük fayda saðladýðýný sa-
vunuyorlar.

Sabahlarý Kur'ân Okuma

Sabahlarý, aç karnýna ve yavaþ sesle Kur’ân okumak, vücut ve
ruh saðlýðý bakýmýndan da çok faydalýdýr. Okurken kafasýnýn
içinde titreþimler olur. Bunlar beyin için iyi bir masaj gibidir. Bu
yüzden beyindeki damarlar çevresini daha iyi besler. Yavaþ ses-
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le ve münasip bir makamla Kur’ân okumak, boðazdaki ses telle-
rini terbiye eder, kuvvetlendirir, bir nevi boðaz jimnastiði olur.
Hergün bu suretle Kur’ân okumaya alýþanlarýn sesleri, ihtiyar-
lýkta bile bozulmaz. Ruha ferahlýk veren tesiri, beyne yakýn olan
hipofiz bezesinin daha iyi iþlemesine yardým eder. Diðer bezele-
ri de, burasý idare ettiði için böylece iç salgý muntazam bir hâl
alýr. Saðlýk üzerine iyileþtirici bir tesir yapar. Ýnsanýn karamsar-
lýðý gider; vücut canlýlýk ve bakýþ, aydýnlýk kazanýr.

Ýnsaný yaratanla Kur’ân’ý gönderen ayný Zât olduðu için, vü-
cut hassâsiyetimize uygun olarak, çeþitli þifrelerle dolu olduðu
yeni yeni anlaþýlan Kur’ân harflerini ahenk içinde indirmiþ, kalb
ve kafamýza maddî ve manevî yönden bitmez tükenmez bir ni-
metler hazinesi olarak hazýrlanmýþtýr.
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2.BÖLÜM

ORUÇ

Çok Yemek Ömrü Kýsaltýr mý?

Ömrün uzun veya kýsa olmasý, Allah’ýn takdirine bakar. Tak-
dir-i Ýlâhî deðiþmez. Fakat kader sebep ve müsebbebe bir bakar.
Yani kader hükmünü verirken hem sebebe, hem neticeye bakar
takdir eder (Bu takdirde, gene de ilâhî meþiet asýldýr. Yani Al-
lah’ýn iradesi, sebeplerin (hâþâ) esiri deðildir). Yalnýz Cenâb-ý
Hakk’ýn þu imtihan dünyasýnda koyduðu kanunlar ve esbab per-
desi vardýr ki, Hakîm isminin tecellisidir. Âhirette bu perdeler
kaldýrýlacaktýr. Onun için “Allah’ýn sünnetinde (âdet ve kanu-
nunda) bir deðiþme bulamazsýn; Allah’ýn sünnetinde bir tahvil
(sapma) bulamazsýn” (Fatýr, 43) ve “Bu, Allah’ýn önceden geçen-
ler hakkýnda tatbik ettiði bir sünneti (kanun ve âdeti)dir. Al-
lah’ýn sünnetinde bir deðiþtirme bulamazsýn” (Ahzab, 62) buyu-
rulmuþtur. Peygamberlerin mu’cizeleri, hem onlarýn peygam-
berliklerini ispat hem de sebepleri yaratanýn da Allahu Teâlâ ol-
duðunu ortaya koymak içindir.

Biz, tabut çivisi denilen sigaranýn zararlarýný ve çok yemenin
vücudu yýpratýp erken ölüme sebep olduðunu ele alýrken, zahirî
sebepler ve Cenâb-ý Hakk’ýn koyduðu fýtri kanunlar açýsýndan
meseleyi deðerlendiriyoruz. Kâinatýn Serveri, Allah’ýn Habibi



Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm bile savaþta tedbirlere baþ-
vurduðunu, icabýnda þehrin etrafýna hendek kazdýrdýðýný, ica-
býnda üst üste iki zýrh giydiðini görüyoruz... Sebepler dairesi ile
itikad dairesini birbirine karýþtýrmamak lazým. Yoksa sebepler
içinde itikadý düþünen, Mu’tezile; itikad dairesinde sebeplere
bakan ise, Cebriye olur. Biz, Ehl-i Sünnet herþeyi ölçüleri içeri-
sinde deðerlendirmek mecburiyetindeyiz.

Þimdi bu meseleyi gene Cenâb-ý Hakk’ýn “Hakîm” isminin te-
cellisi olarak zahirî sebepler açýsýndan ele alalým:

Gýda maddelerinin ve vücudun yemekle beraber aldýðý çeþitli
maddelerin enerjiye, hareket ve hararete deðiþtirilmesi ve yeni
hücreler haline getirilmesi, kolay bir iþ deðildir.

Lokma aðýza girdiði zaman yüksek hazým guddelerinin tenbi-
hi (uyarmasý) baþlar. Merkez sinir sistemi iþtiraki ile aðýzda lok-
mayý hazmeden bütün ilgili duygu ve motor sinir þebekeleri va-
sýtasý ile adale (kas) ve ifraz muameleleri harekete geçer.

Aðýzdaki ameliye bittikten sonra, muayyen sinir refleksleri
vasýtasý ile lokma, aðýzdan mideye gönderilir; midenin ifraz ve
gayr-ý iradî (refleks) kas hareketleri ile lokmanýn ikinci hazým
safhasý bitirilir.

Ýnce baðýrsak üçüncü safhayý bitirdikten sonra emilme devre-
si baþlar. Sonra karaciðerin 450’yi aþkýn vazifesi baþlar ve kalb
üzerinde normale nazaran birkaç misli yük taþýnýr. Vücudun bü-
tün büyük ve küçük organlarý, hatta bütün hücreleri, bu zor ve
yorucu vazifelerle meþgul olurlar.

Bu aðýr meþgaleden dolayýdýr ki, yemekten bir zaman sonra
baþta kalb olmak üzere, vücudun bütün uzuvlarý yorulur ve kan
kâfi miktarda beynin merkez sinir sisteminin hücrelerine gitme-
meye baþlar. Bu durum göstermektedir ki, fazla yemek yemek,
þüphesiz vücudun bütün organlarýný yormak ve üzerlerine ta-
hammül edilemeyecek yük yükleyip taþýtmak demektir.
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Ýþte fazla yemek yiyen ve yemek çeþitlerine fazla ehemmiyet
veren insanlarýn az yaþamalarýnýn ve erken ölmelerinin sýrrý bu-
dur. Her organýn mahdud ve muayyen bir müddete kadar yaþa-
ma kabiliyeti vardýr. Haddinden fazla çalýþtýrýlýrsa, çabucak fa-
aliyetini ve gençliðini kaybedip ihtiyarlamaya baþlar.

Bundan dolayýdýr ki; az yemekle yaþayan insanlar çok uzun
bir ömür sürerler. Sanki gençlik ve dinçlik çaðlarý ömürleri bo-
yunca devam eder.

Bu bakýmdan oruç, sýhhatimiz için çok faydalýdýr. Ayrýca
oruç; hastalýklara karþý vücudun mukavemetini arttýrýr.

Bugün de modern týp, orucu bazý hastalýklara karþý bir koru-
yucu ve ilâç olarak kullanmaktadýr. Bazý inatçý hastalýklar, oruç-
la tedavi edilmektedir. Evet oruç ve perhizin, týpta ne kadar mü-
him olduðu meydandadýr. Çünkü görüyoruz ki, bütün dünya
doktorlarý, reçetenin yanýnda, hastanýn neler yiyip neler yeme-
yeceðini, ayrýca ne zaman ne kadar yiyeceðini de liste halinde
izahlýca yazýp vermektedirler. Yani modern týp, hastalýklarla yi-
yecekler arasýndaki münasebeti idrak etmektedir. Müslümanlar
da, þu tavsiyeyi çok iyi bilirler: “Mide, hastalýðýn evidir, ilâcýn ba-
þý hýmyedir, yani yemeklerin sýhhate uygun þekilde alýnmalarý-
dýr.” Bizim “Oruç tutunuz, saðlam olunuz” prensibimize karþýlýk,
modern týp da “Oruç tutunuz, dinç kalýnýz” diyor.

Ýþte, “oruç ömrü uzatýr” derken, bunlarý kasdediyoruz. Evet
ömrün uzunluðu da kýsalýðý da Allah’ýn elindedir. En saðlam bir
genç bile bir saat içinde ölebilir. Modern Týp, Allah’ýn takdirini de-
ðiþtiremez. Ne var ki; Ýlâhî Takdir, sebepleri de bildiði için, kader
ve kazanýn cereyanýnda onlarý da ilim ve icraatýndan uzak tutmaz.

Oruç ve Tedavi

Oruç, tedavi için müzmin olan ve ekþimeden meydana gelen
baðýrsak rahatsýzlýklarýna karþý kullanýlýr. Ayný þekilde kabýzlýðýn
artmasýna karþý da kullanýlýr.
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Orucun týbbî faydalarý arasýnda, bazý cilt hastalýklarýný iyileþ-
tirmesi, mide ve baðýrsaklarýn çalýþmasýný muayyen bir müddet
için dinlendirmesi de yer almaktadýr. Bu sebepledir ki, dünyanýn
bazý yerlerinde oruçla tedavi yapýlan hastaneler kurulmuþtur.
Bunlardan biri Dr. Henri Lahman’ýn Saksonya’nýn Dresden þeh-
rindeki hastanesidir.

Oruç ve Beslenme

Yediðimiz yemeklerden albüminli olanlar, asitleri; sebzeler
de bazlarý ve bunlar birleþerek çeþitli tuzlarý meydana getirir.
Hücrelerimizde, dokularýmýzda tuzlarýn türleri deðiþir durur.
Gýdalarýmýzda yeter derecede baz yoksa asitler tuz haline geçe-
mez; zehirlenme belirtileri görülür. Her ne kadar vücutta bu uy-
gunsuzluðu karþýlamaya çabalayan yedek depolar varsa da, ayný
halin tekrarý veya devamý halinde saðlýk bozulur. Hastalýklarýn
yüzde ellisi mide bozukluklarýndan ileri gelir. Asit, baz ve tuz
dengesi, saðlýk için gerekli olduðu halde yediklerimiz buna göre
deðil, zevkimize veya imkânlarýmýza göredir. Vücudun az çok
uygunsuz beslenmeden dolayý bu zorlanmasýný senede bir ay,
yalnýz gündüzleri durdurmak faydalý olur. Bu suretle yapýlan
oruç, insanýn iç uzuvlarýný saran zararlý yaðlarýn erimesine tesir
eder. Aðaçlarýn, baðlarýn senede bir budanmasýna benzeyen bu
halden sonra metabolizmaya canlýlýk gelir. Böbrek, karaciðer,
safra kesesi, þeker, kalb ve damar hastalýklarýna karþý dayanýklý-
lýk artar. Yeter ki iftar ve sahurda aþýrýlýk yapýlmasýn. Alexis Car-
rel diyor ki: “Yiyeceksiz kalmak ilk önce açlýk duygusunu, bazen
sinir bozukluðu ve nihayet za’fiyet hissi verir. Fakat daha çok
mühim olan birtakým olaylara yol açar. Karaciðerdeki þekerler,
deri altýndaki yað tabakalarý ve kaslardaki, bezlerdeki, dalak
hücrelerindeki proteinler harekete geçerler. Bütün uzuvlar ken-
di maddelerini iç çevrenin ve kalbin tamamlýðýný korumak için
feda ederler. Oruç böylece dokularýmýzý temizler ve deðiþtirir.”
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“Ýnsan ýrklarýnýn devamlýlýðýnda büyük rol oynamýþ olan gý-
dasýzlýða ayarlanma fonksiyonunu” oruç düzenleyerek açlýða ve
susuzluða dayanma kabiliyetini arttýrýr.

Bazý mübarek günlerde ve pazartesi ve perþembelerde tutu-
lan nafile, yani mecburi olmayan oruçlar, hormonal faaliyetleri
düzenler, enerjisini iþ hayatýnda ve sporda harcamayan insanla-
rý, bilhassa gençleri su-i istimallerden, sarkýntýlýk ve taþkýnlýk
yapmaktan korur. Bu Allah rýzasý için tutulan oruç, aslýnda be-
denin ruh üzerindeki baskýsýný azaltýr ve ruhun hürriyetine
imkân verir.

Oruç ve Kas Faaliyeti

Merkez sinir sistemine baðlý olan motor sinir sistemi idaresi
altýnda çalýþan kaslar vasýtasýyla insan vücudu hareket eder. Ha-
reket edebilmemiz için muayyen kaslarýn kasýlmasý ve tersine
çalýþan kas gruplarýnýn gevþemesi lazýmdýr. Kaslarýn kasýlma ve
gevþeme hareketi, diðer organlarý da yoran zor bir vazifedir.Kas-
larýn vazifelerini yapabilmeleri için, kalb ve dolaþým cihazlarý, la-
zým olan erimiþ bütün hayat gazlarýný ve gýda maddelerini tak-
dim eder. Ne kadar fazla mikdarda kan, kaslara giderse, o kadar
kaslarýn kasýlma ve gevþeme faaliyetleri, yorgunluða tahammül
kabiliyetleri artar. Kan dolaþýmý zayýf ve kan miktarý az ise, kas-
lar tembelleþir ve canlýlýðýný kaybederler.

Kaslara gelen kanýn hacmi, belli dahilî þartlarda çoðalýp aza-
lýr. Damarlarda bulunan bütün vücuda ait kanýn hacmi devamlý
surette sabit kalýrken, acaba niçin kaslara bazen az, bazen de çok
kan gelir?

Vücudda yalnýz kas ve hareket cihazý deðil, diðer cihaz ve or-
ganlar da vardýr. Onlar da kaslar gibi kana muhtaçtýrlar. Bir ci-
hazýn kana ihtiyacý azalýrsa, vücudun diðer taraflarý kandan bü-
yük istifade fýrsatýný bulurlar ve kanýn bolca gelmesini temin
ederler.
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Sindirim sistemi, bütün vazifelerini yapabilmesi için çok bü-
yük bir kan miktarýna ihtiyacý vardýr. Çünkü yemeðin hazmýna
lazým olan ifrazlar, hareketler, deðiþtirme ve emmeler ancak kan
vasýtasý ile temin edilir. Bunun için hazým baþladýðý andan son
safhasýna kadar kan dolaþýmýnýn büyük bir kýsmý hazýmla meþ-
gul olur. Bu arada kaslar ve hareketi saðlayan cihazlar, kâfi mik-
tarda kanýn gelmesinden mahrum kalýr. Bu durum vücudun
canlýlýðýný, kuvvetini ve yorgunluða karþý tahammül kabiliyetini
azaltýr. Vücut tembelleþip aðýrlaþýr.

Bugün artýk sporculara yapýlan tavsiye þudur: “Aðýr ve zor iþ-
lere, spor ve idmanlara mutlaka açlýk hissi ve bomboþ mide ile
baþlayýnýz.”

Dünyanýn, vücuda en aðýr gelen sporu, kýlýçla yapýlan savaþ-
týr. Efendimiz (s.a.s.) savaþa gideceklere: “Mukaddes cihad gü-
nünde oruç tutunuz” diye tavsiyede bulunurdu.

Bazý zayýf ve hassas vücudlar, oruca karþý tahammül göstere-
mezler. Oruçla vücudlarýnýn kas faaliyetleri ve fikrî kabiliyetleri
azalabilir. Bu tip bünyeler az dahi olsalar, buna raðmen Ýslâmi-
yet, bunlarý ihmal etmemiþtir. Harbte Peygamber Efendimiz
(s.a.s.): “Oruca dayanamayan varsa, orucunu bozsun” buyur-
muþtur.

Oruçla vücut, kas kuvveti ve canlýlýk yönünden daha mukave-
metli hale gelir. Kaslarýn oruç esnasýnda yapabileceði faaliyet ve
tahammül edebilecekleri yük, diðer günlere göre daha fazladýr.

Oruç ayý Ramazan’da, haddinden fazla zihin ve beden çalýþ-
masýna raðmen vücut zayýflamaz. Çünkü oruç, vücuda gýda
maddelerinden büyük bir istifade fýrsatý temin etmiþtir. Beslen-
mede yeni bir nizam doðmuþtur. Bütün gün hafif bir vücudla ça-
lýþan insan, gece de istirahat ve gýdasýný saðlamaktadýr.

Yirmidört saatte, aþaðý-yukarý sâbit kalan belli zaman içinde
iki yemek (iftar ve sahur) vücudun beslenmesine kâfi gelir.
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Oruç ayýnda çok az dahi olsa bazý þahýslarda görülen zayýflýk,
oruçtan deðil; uykusuzluktan ve istirahat saatlarýnýn azalmasýn-
dan meydana gelir.

Bazan da, vücut, oruç sebebiyle kilo alabilir. Çünkü oruç, sin-
dirimin canlý bir þekilde olmasýný saðlar. Çünkü hazým cihazlarý,
daha saðlam ve daha dinç olarak çalýþýr, iþtiha daha fazla açýlýr.

Oruç, çalýþmaya ve vakitten istifadeye büyük bir fýrsat hazýr-
lar. Aslýnda bir günde sadece iki vakit yemek yemek, en ideal
beslenme þeklidir. Bu durumda çok geniþ bir çalýþma zamaný bu-
lunmuþ olur. Öbür taraftan öðle yemeði, tesiri ile, vücudun kuv-
vet ve canlýlýðýný kaybettirir. Tembelleþen vücut uykuya meyle-
der. Bu aðýr vücudla iþe baþlayan kimse, ayný istek ve arzu ile ça-
lýþamaz.

Mide boþ iken vücut daima hafif kalýr ve çalýþmaya devam
edebilir. Gündüz saatlerinde iki istirahat fýrsatýnda kýlýnan öðle
ve ikindi namazlarý, vücuda, kaslarda canlýlýðý, düþüncede derin-
liði bahþeder.

Saniye ve dakika üzerinden, günlük hayatý bu kadar ince bir
proðramla tanzim eden Ýslâmiyet’ten baþka bir yaþayýþ tarzý gö-
remiyoruz.

Ýzahýný yaptýðýmýz bu beslenme metodu; Resûlullah (s.a.s.)’in
hayatýnda alýþkanlýk haline getirdiði, yalnýz sabah ve akþam ye-
mek yeme sünnetidir.

Psikoloji ve Oruç

Hayatî deðeri olan mühim imtihanlara girecek olan talebeler
üzerinde tatbik edilen tecrübelere göre, orucun; heyecana, kor-
kulara, sinir ve þuur bozukluklarýna müspet yönden büyük tesir-
leri vardýr.

Ruhî deðiþikliklerin, þoklarýn tesiri; imtihan ve müsabakala-
rýn, mahkemelerin ve korkunç harb hücumlarýnýn yaptýðý heye-
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can ve korku yüzündendir. Yüzün ve gözlerin kanlanmasýnýn,

titremelerin ve dil tutulmasýnýn sebebi; ani olarak meydana ge-

len hormonal ve iç ifraz gudde ve cihazlarýn vazife bozukluðun-

dandýr. Týbbi araþtýrmalar, bu gibi þahýslarda kanýn adrenaline

hormonun seviyesini yükseltmesini ve ani þekerli diabet hastalý-

ðýný isbat etmiþtir.

Heyecan ve korkunun, þiddet ve müddetlerine göre; geçici ve-

ya devamlý, hafif veya aðýr þekilde þekerli diabet meydana gelir.

Korkunç hallere maruz kalan þahýslarýn, idrarlarýnda mutla-

ka glikoz þekeri görülür.

Ýþte bu gibi durumlarla karþýlaþacak kimselere psikologlarýn

tavsiyesi: “aç karnýna” bulunmaktýr. Yani oruçlu olmaktýr. Çün-

kü görülmüþtür ki, oruç; aðýr ve sert infiallere, þok tesirlerine,

ürperti ve gerilmelere karþý sinirlerin tahammül kabiliyetlerini

arttýrýr; cesaret ve gayreti geliþtirir; hormonal ifrazlarý düzeltir;

ruhî deðiþiklikleri teskin eder ve ilerlemelerini önler; fikri rahat-

latýr ve iç þuuru ferahlandýrýr.

Ýþte insan hayatýnýn en heyecanlý anýnda, en hayatî mesele;

savaþlarda ölümü kýlýçla karþýlamak, ölüm karþýsýnda ayaklarý

sabitleþtirmek, fedailik ve fedakârlýðý had safhaya getirmek ve

kuvve-i maneviyeleri takviye etmektir. Müslümanlar harblerde

en korkunç hücumlara karþý, ölümün üzerine koþuyorlardý. Bun-

da; bir bütün halinde Ýslâmi inancýn en yüksek mertebesi þehid-

liðe ulaþým arzusunun tesiri yanýnda, orucun da rolü büyüktür.

Çünkü fedâilerin çoðu oruçlu olarak çarpýþýyorlardý.

Orucun, korku ve sinir bozukluklarýndan meydana gelen ruhî

hastalýklarýn tedavisinde ilâç gibi tesiri vardýr.

Oruçlu bir insan en korkutucu bir hâli, kolaylýkla ve sükûnet-

le karþýlayabilir. Oruçlu olarak imtihana giren bir talebe, orucun

ruhî tesirlerini açýkça hisseder. Oruçlu iken meydana gelen sert
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ve aðýr ruhî çarpmalara tahammül edebilen sinirler, onlara

oruçsuz olarak zor tahammül edebilirler.

Oruç Kalkandýr

Hayvanî ve þehevî hislerin uyandýrýlýp tahrik edilmesi, cinsî

hormonlarýn tesir þiddetine ve miktarýna baðlýdýr ki; bu hor-

monlarýn genital organlarýna tesiriyle alâkalýdýr. Bu da, kanda

cinsî hormonlarýn seviyesinin artmasý neticesindedir. Kandaki

bu artýþ çok yemekle ilgilidir.

Oruç, o çeþit hormonlarýn kandaki seviyesini azaltýr. Ýþte

oruçlu günlerde duyulan sakinleþme, kandaki hormonun azal-

masýndandýr. Buna karþýlýk ulvî hisler ve þahsiyetin yükselme

þuuru da, iþte bu hayvanî hislerin düþüp sükûnete erdiði zaman

duyulur.

Orucun cinsî hislere tesirini Resûlullah (s.a.s.) þöyle ifade et-

miþtir: “Gençlerden evlenebilecek durumda olanlar hemen ev-

lensinler. Evlenemeyecekler de oruç tutsun; çünkü oruç, koru-

yucu bir kalkandýr.” Evet en korkunç cinsî safhada yaþayan deli-

kanlýlara, cinsî dalgalanmalarýn tehlikelerinden korunmak, sýh-

hati, iffet ve þerefi muhafaza etmek için Efendimiz (s.a.s.)’in bu

tavsiyesinin ne kadar yerinde olduðu, bugün ilmi gerçeklerle de

ortadadýr.

Zekâ ve Düþünce Kabiliyetimiz Yönünden Oruç

Ýnsanýn en çok hayret veren organý, beyindir. Beyni meydana

getiren doku ve hücreler, vücudun en hassas, ayný zamanda en

fazla teþkilatlanmýþ bölgesidir. Bu doku ve hücreler, bütün vücu-

dun sinirleriyle baðlýdýr. Tek baþýna her beyin hücresi, belli bir va-

zife yapar; dikkat ve intizamla vücudun belli organlarýnýn ve böl-

gelerinin vazifelerini idare eder. Cenâb-ý Hakk bunlara diðer hüc-

relerden daha çok çalýþma ve daha fazla tahammül gücü vermiþtir.
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Ýþte beyin hücreleri, diðerlerinden birkaç misli fazla çalýþtýðý

için, daha çok kana ihtiyacý olmaktadýr. Beynin aðýrlýðý ve hacmi

küçük görünür, ama kana hiç doymaz. Onun için “kan çocuðu”

desek uygundur.

Evet bütün vücuttaki kanýn dörtte biri beyne gider. Bu ufacýk

beyne kalýn damarlar baðlanmýþtýr.

Beyin çok fazla zihni çalýþmalara daldýðýnda bakarsýnýz ki,

vücudun kaslarý sâkinleþmiþ, midedeki yemek sarfedilmiþ ve bir

acýkma hissi belirmiþtir. Çünkü çalýþmasý sýrasýnda gýda madde-

lerini sadece beyin sarfetmiþtir.

Canlýlar içinde zekâ ve düþünce kabiliyeti, insana ihsan edil-

diðinden dolayý, insan beyni diðer canlýlardan þekil ve terkib iti-

bariyle farklýdýr. Ýnsan beyninde düþünmeye vesile ve vasýta

olan cisimlerin sayýsý, insan nüfusundan çok fazladýr.

Ýnsanlara ihsan edilen bu kýymetli organýn zekâ ve düþünce

kabiliyeti, kendisine gelen kanýn miktarýna baðlýdýr. Yani beyne

giden kanýn miktarý ve akýþý ne kadar artarsa, kabiliyeti de o ka-

dar canlýlýk ve cevvaliyet kazanýr. Kan az gidince, ölgünlük ve

durgunluk baþlar.

Sindirim organlarýnda yemek dolu ise, bütün kan oraya gide-

ceðinden, beyne giden kan miktarý azalacaktýr. Yani hazmýn ya-

pýlabilmesi için bütün kanýmýz sindirim sistemine hücum etmiþ

beyne ise pek birþey gitmemiþtir. Fakir kalan beyinde de canlýlýk

kalmamýþtýr. Beyin hücreleri faaliyetlerini rahatça sürdüreme-

yince bu, vücuda aksedecektir. Onun için yemeklerden sonra,

beyinde zihnî durgunluk, düþünce ve þuurda bulanýklýk, vücud-

da tembellik ve uykuya meyil hissedilir.

Çok ve týka basa yiyenlerde, sindirim bitmeden üst üste eline

geçeni midesine indirenlerde bu aðýrlýk ve hýmbýllýk daha çok

dikkati çeker.
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Orucun beyin hücrelerinde bu bakýmdan müspet tesirleri bü-
yüktür. Çünkü oruç esnasýnda beyne bol miktarda kan gelecek-
tir. Bu da beynin dinamik ve faal hale gelmesine vesile olacaktýr.

Evet, þehvet beyni körleþtirdiði gibi, fazla yemek de onu fa-
kirleþtirir ve tefekkür kabiliyetini azaltýr.

Zihnin fazla çalýþmasý ve mühim hâdiselerin karþýlanmasýnda
oruç faydalý olur. Zor ve kompleks problemleri halletmek, fazla
zihnî enerjiyi gerektiren durumlar ve zorlu imtihanlar için oru-
ca sarýlmak gerekir. Ýmtihan gününde oruç tutan talebenin, de-
rince düþünme ve problemleri çözme gücü artar; hatýrlamalar
kolaylaþýr, zihinleri canlý kalýr, meseleleri kavrama ve toparlama
kabiliyetleri artar.

Oruç ve Kulluk

Cenâb-ý Hakk, yeryüzünü eþsiz nimetleriyle bir sofra haline
getirmiþtir. Sayýlamayacak kadar çok nimetlerini dizmesiyle bi-
ze, Rahman ve Rahim olduðunu gösterdiði gibi, trilyonlarca
hücrelerimizin teker teker gýdalarýný böylece zamanýnda ulaþtýr-
makla Rubûbiyetini (herþeyin Rabbi, terbiyecisi) olduðunu da
ifade etmiþtir. Böyle bir Rubûbiyete ubudiyetle mukabele etmek
gerektiði halde, insanlar gaflet perdesi altýnda ve sebepler daire-
sinde o vaziyetin ifade ettiði hakikatý tam göremiyor, bazan da
unutuyor, kulluk vazifelerini yerine getirmiyorlar.

Ýþte Ramazan ayýnda oruç tutan müslümanlar birden munta-
zam bir ordu hükmüne geçerler. Bilhassa akþama yakýn Cenâb-ý
Hakk’ýn ziyafetine davet edilmiþ bir þekilde “Buyurun!” emrini
bekliyorlar gibi bir ubûdiyet (kulluk) tavrý gösterirler. Böylece, o
þefkatli, haþmetli ve geniþ Rahmaniyete karþý, büyük ve intizam-
lý bir ubûdiyetle mukabele etmiþ olurlar. Acaba kendini insan ka-
bul eden bir varlýk, böyle bir þerefli ubûdiyete iþtirak etmez mi?
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Oruç ve Þükür

Nimetler þükür ister... Kur’ân-ý Kerim’de pek çok âyette þü-
kür üzerinde durulmuþtur. “Hâlâ þükretmiyorlar mý?” (Yasin,
35). “Kullarýmdan þükreden azdýr” (Sebe’, 13). “Ama siz þükredi-
yor musunuz ki” (Enbiya, 80). “Muhakkak ki Allah, insanlara
karþý lütuf ve fazilet sahibidir. Ama çoklarý þükretmiyorlar” (Yu-
nus, 60). “Ne kadar da az þükrediyorsunuz!” (A’raf, 10). “Çokla-
rýný þükredenlerden bulmayacaksýn” (A’raf, 17). “Ama insanlarýn
çoðu þükretmezler!” (Bakara, 243).

Bilhassa Rahman sûresinde “Rabbinizin hangi tecelliyatýný,
hangi lütuf ve nimetini yalanlayýp inkâr edebilirsiniz?” mealinde
31 defa tekrar yapýlmýþ, þükürsüzlüðümüz ve nankörlüðümüz
yüzümüze çarpýlmýþtýr.

Cenâb-ý Hakk’a teþekkür etmek, o nimetleri doðrudan doðru-
ya O’ndan bilmek, o nimetlerin kýymetini takdir etmek ve o ni-
metlere karþý kendi ihtiyacýný hissetmekle olur.

Ýþte Ramazan-ý Þerif’deki oruç, hakiki ve halis, azametli ve
umumi bir þükrün anahtarýdýr. Çünkü diðer vakitlerde mecburi-
yet altýnda olmayan insanlarýn çoðu, hakiki açlýk hissetmedikle-
ri zaman, çok nimetlerin kýymetini iyi anlamýyor. Kuru bir par-
ça ekmeðin nimet derecesi ve deðeri, tok insanlar; bilhassa zen-
ginler tarafýndan anlaþýlamýyor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru
ekmeðin çok kýymetli, ilâhî bir nimet olduðuna, oruçlu bir
mü’minin tad alma duygusu þahiddir. Padiþahtan fukaraya ka-
dar herkes, Ramazan ayýnda, o nimetlerin kýymetlerini anla-
makla manevi bir þükre mazhar olur. Hem gündüzdeki yemek-
ten menedilmiþ olmasý cihetiyle: “O nimetler benim mülküm de-
ðil, ben bunlarý yemekte hür deðilim, demek baþkasýnýn malýdýr
ve ihsan ettiði nimetidir. O’nun emrini bekliyorum” diye nimeti
nimet bilir, bir manevi þükür eder. Ýþte bu suretle oruç, çok ci-
hetlerle insanýn hakiki vazifesi olan þükrün anahtarý hükmüne
geçer.
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Oruç ve Toplum Hayatý

Ýçtimaî hayata baktýðýmýzda, insanlarýn maddî imkânlar yö-
nünden çeþitli þekillerde yaratýldýðýný görürüz. Cenâb-ý Hakk
bunun için, zenginleri fakirlerin yardýmýna davet ediyor. Halbu-
ki zenginler, fukaranýn acýnacak acý hallerini, açlýklarýný oruçta-
ki açlýkla tam hissedebilirler.

Eðer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki,
açlýk ve fakirlik ne kadar elim ve onlar þefkate ne kadar muhtaç
olduðunu idrak edemez. Tok, açýn halinden anlamayacaðýndan,
sözle de tam anlatmak mümkün olamayacaðýndan mutlaka açlý-
ðýn ve ihtiyaç içinde kývranmanýn ne demek olduðunu, insanla-
rýn bizzat aç kalarak yaþamalarý gerekiyor. Bunun için de en uy-
gunu oruçtur.

Bu cihetten, insanlardaki hemcinsine þefkat ise, hakiki þük-
rün bir esasýdýr. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette
daha fakiri bulabilir. Ona karþý þefkatle mükelleftir. Eðer nefsi-
ne açlýk çektirmek mecburiyeti olmazsa, þefkat vasýtasýyla mü-
kellef olduðu ihsaný ve yardýmý yapamaz. Yapsa da tam olamaz.
Çünkü hakiki olarak o hâli kendi nefsinde hissetmiyor.

Nefis Hür Olmak Ýster

Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta
“Ben sizin en büyük rabbinizim” (Naziat, 24) diyen firavun gibi
hayâli bir rubûbiyeti ve dilediði gibi hareketi, fýtrî olarak arzu
eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olduðunu düþünmek istemez.
Bilhassa, dünyada servet ve iktidarý da varsa, gaflet de yardým
etmiþse, bütün bütün gasbedercesine, hýrsýzcasýna ilâhi nimetle-
ri hayvan gibi yutar. “(Allah’ýn nimetlerini) hayvanlarýn yediði
gibi yerler” (Muhammed, 12) meâlindeki âyetin tokadýna hedef
olur.

Ýþte Ramazan-ý Þerif’te en zenginden en fakire kadar herke-
sin nefsi anlar ki, kendisi mâlik deðil, memluktur (köledir), hür
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deðil, abd’dir (kuldur). Emir olunmazsa en âdi ve en rahat þeyi
de yapamaz, elini suya uzatamaz diye, hayâli rubûbiyeti kýrýlýr,
ubûdiyeti (kulluk tavrýný) takýnýr, hakiki vazifesi olan þükre girer.

Oruç ve Tehzib-i Ahlâk

Ýnsan nefsi, gafletle kendini unutuyor. Kendisindeki hadsiz
âcizliði, nihayetsiz fakirliði, gayet derecedeki kusurunu göremez
ve görmek istemez. Hem ne kadar zayýf olduðunu; zevâle, fanili-
ðe maruz ve musibetlere hedef bulunduðunu; çabuk bozulur, da-
ðýlýr et ve kemikten ibaret olduðunu düþünmez. Âdetâ çelikten
bir vücudu var gibi, kendini hiç ölmeyecek þekilde ebedi tahay-
yül ederek dünyaya saldýrýr. Müthiþ bir hýrs ve tama’ ile þiddetli
alâka ve muhabbetle dünyaya atýlýr. Her lezzetli ve menfaatli þe-
ye baðlanýr. Hem kendini tam bir þefkatle terbiye eden Yara-
dan’ýný unutur. Hem hayatýnýn neticesini ve uhrevi hayatýný dü-
þünmez; kötü bir ahlâk içerisinde yuvarlanýr.

Ýþte Ramazan-ý Þerif’deki oruç; en gafil ve serkeþlere, kendi-
lerinin zayýf, âciz ve fakir birer varlýk olduklarýný hissettiriyor.
Açlýk vasýtasýyla midesini düþünüyor. Midesindeki ihtiyacýný an-
lýyor. Zayýf vücudu ne derece çürük olduðunu hatýrlýyor. Ne de-
rece þefkate ve merhamete muhtaç olduðunu idrak eder. Nefsin
firavunluðunu býrakýp âcizlik ve fakirliðini tam anlamýþ bir kul
olarak ilâhi dergâha, Allah’ýn huzuruna sýðýnmaya bir arzu his-
seder ve manevi bir þükür eliyle rahmet kapýsýný çalmaya hazýr-
lanýr. Eðer gaflet kalbini bozmamýþsa...

Oruç ve Kur'ân

“Ramazan ayý ki, insanlara yol gösterici, hidayeti, doðruyu ve
yanlýþý birbirinden ayýrdedip açýklayýcý olarak Kur’ân, o ayda in-
dirilmiþtir” (Bakara, 185).

Kur’ân-ý Hakîm, madem Ramazan ayýnda inmiþ; o Kur’ân’ýn
iniþ zamanýný bekleyerek, o semavî hitabý karþýlayýp hüsn-ü is-
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tikbâl etmek için Ramazan-ý Þerif’te nefsin süfli ve âdi ihtiyaçla-
rýndan, mâlâyani hallerden, boþ iþlerden sýyrýlýp yeme-içmeyi
terkederek meleklere benzer þekilde o Kur’ân’ý yeni nazil oluyor
gibi okumak ve dinlemek gerektir. Kur’ân’daki Ýlâhî hitablarý,
güya yeni nazil olduðu andaki durumuyla dinlemek; o hitabý
Resûl-ü Ekrem (s.a.s.)’den iþitiyor gibi dinlemek; belki Hz. Ceb-
rail’den, belki Mütekellim-i Ezeli Cenâb-ý Hakk’dan dinlemek
gerekir ki, kudsi bir halete mazhar olunsun. Hem de bu ayda in-
sanýn kendisi tercümanlýk edip baþkasýna dinlettirmesi ve
Kur’ân’ýn iniþ hikmetini bir derece göstermesi lazýmdýr.

Evet Ramazan-ý Þerif’de gûya Ýslâm Âlemi bir mescid hük-
müne geçiyor; öyle bir mescid ki, milyonlarla hafýzlar, o büyük
mecsidin köþelerinde o Kur’ân’ý, o semavî hitabý arzlýlara iþittiri-
yorlar. Her Ramazan, “Ramazan ayý ki, onda Kur’ân indirilmiþ-
tir (Bakara, 185) âyetini; nurani, parlak bir tarzda gösteriyor.
Ramazan, Kur’ân ayý olduðunu isbat ediyor. O muazzam cema-
atin diðer fertleri, bazýlarý huþu ile o hâfýzlarý dinlerler. Diðerle-
ri, kendi kendine okurlar. Þöyle bir vaziyetteki mukaddes bir
mescidde, süfli nefsin hevesâtýna tâbi olup, yemek içmek ile o
nurânî vaziyetten çýkmak ne kadar çirkin ise o mesciddeki cema-
atýn manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de; Ramazan-ý Þe-
rif’de oruç tutanlara muhalefet edenler de, o derece umum o
Ýslâm Âlemi’nin manevi nefretine ve tahkirine hedeftir.

Oruç ve Ahiret Sevabý

Ramazan orucu ahiretin tarlasý olan dünyaya, ahiret için zi-
raat ve ticaret etmeye gelen insanoðlunun kazancýna baktýðý ci-
hetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti þudur ki; Ramazan-ý Þe-
rif’de ibadet ve amellerin sevabý, bire bindir. Kur’ân-ý Hakîm’in;
hadîs-i þerif’in açýk beyanýna göre her bir harfinin on sevabý var,
on hasene sayýlýr, on cennet meyvesi getirir. Ramazan-ý Þerif’de
her bir harfin, on deðil bin... Ve Âyet-el Kürsi gibi âyetlerin her
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bir harfi binler... Ve Ramazan-ý Þerif’in cum’alarýnda daha ziya-

dedir. Kadir gecesinde ise otuz bin hasene sayýlýr. Çünkü “Kadir

gecesi, bin aydan hayýrlýdýr” (Kadir, 3) âyetinde açýkça ifade

edildiðine göre bin ay, otuz bin gün yapar. Evet her bir harfi otuz

bin bâki meyveler veren Kur’ân’ý Hakim, öyle bir nurani Tûbâ

aðacý hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri, Rama-

zan-ý Þerif’de mü’minlere kazandýrýr. Ýþte gel; bu kudsî, ebedî,

kârlý ticarete bak, seyret ve düþün ki: Bu harflerin kýymetini tak-

dir etmeyenler ne derece hadsiz bir zararda olduðunu anla...

Ýþte Ramazan-ý Þerif âdeta bir ahiret ticareti için, gayet kârlý

bir sergi, bir pazardýr. Uhrevi hâsýlat için gayet bereketli münbit

bir zemindir. Amel ve ibadetlerin büyüyüp geliþmesi için, bahar-

daki Nisan yaðmuru gibidir. Ýlâhi Rubûbiyetin Saltanatýna karþý

insanýn ubûdiyetinin (kulluðunun), resmi geçit yapmasýna en

parlak, kudsi bir bayram hükmündedir. Öyle olduðundan, ye-

mek-içmek gibi nefsin gafletle hayvani ihtiyaç ve isteklerine,

mâlâyani iþlere, þiddetle arzuladýðý hevâi iþtihalara girmemek

için oruçla mükellef olmuþ.

Gûya muvakkaten hayvaniyetten çýkýp melekiyet vaziyetine

veyahut âhiret ticaretine girdiði için; dünyevi ihtiyaçlarýný mu-

vakkaten býrakmakla, uhrevi bir adam ve ceset þeklinde tezahür

etmiþ bir ruh vaziyetine girerek, orucu ile Samediyet’e bir ayna-

lýk etmektir. Çünkü Cenâb-ý Hakk Samed’dir. Yani her þey O’na

muhtaç, O hiç bir þeye muhtaç deðildir. Yani yemeye-içmeye ve

sair þeylere ihtiyacý yoktur. Melekler, bu yeme-içme ve evlenme

yönünden Samediyet’e aynadýrlar. Ýnsanlar da Ramazan ayýnda

meleklere benzeyip Samed aynasý olabilirler.

Evet Ramazan-ý Þerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve

kýsa bir hayatta bâki bir ömrü ve bâki uzun bir hayatý içine alýr,

kazandýrýr.
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Evet, bir tek Ramazan, seksen senelik bir ömrün meyvelerini
kazandýrabilir. Kadir gecesinin ise, Kur’ân’ýn açýk ifadesiyle, bin
aydan daha hayýrlý oluþu bu sýrra kâfi bir delildir.

Evet, nasýl ki bir padiþah, saltanatý müddetince belki her se-
nede, ya tahta çýkýþ nâmýyla veyahut baþka bir þa’þaalý saltanat
tecellisine mazhar bazý günleri bayram yapar. Halký, o günde
umumi kanunlar dairesinde deðil, belki hususi ihsanlarýna,
perdesiz huzuruna, has iltifatýna, fevkalâde icraatýna; doðru-
dan doðruya lâyýk ve sadýk milletini, has teveccühüne mazhar
eder.

Öyle de; Ezel ve Ebed Sultaný olan onsekizbin âlemin Padi-
þah-ý Zülcelâli, o onsekizbin âleme bakan, yüce, þanlý fermaný
olan Kur’ân-ý Hakim’i, Ramazan-ý Þerif’de indirmiþ. Elbette o
Ramazan’ýn, hususî, Ýlâhi bir bayram, Rabbanî bir sergi ve ru-
hanî bir meclis hükmüne geçmesi, hikmetin icabýdýr.

Madem Ramazan, o Bayram’dýr; elbette bir derece süflî ve
hayvanî meþgalelerden insanlarý çekmek için oruca emredilecek.
Orucun en mükemmeli ise, mide gibi bütün duygulara; göz, ku-
lak, kalb, hayâl ve fikir gibi insanî cihazlara bir nevi oruç tuttur-
maktýr. Yani haram kýlýnan þeylerden, mâlâyani boþ iþlerden on-
larý çekmek ve herbirisine mahsus bir ubûdiyete sevketmektir.
Meselâ; dilini yalandan, gýybetten ve galiz tabirlerden ayýrmak-
la ona oruç tutturmak ve o lisaný, Kur’ân okuma, zikir, fikir, tes-
bih, salâvat ve istiðfar gibi þeylerle meþgul etmek...

Meselâ: Gözünü, nâmahreme bakmaktan, kulaðýný fena þey-
leri iþitmekten “men” edip, gözünü ibrete ve kulaðýný Hak Söz ve
Kur’ân dinlemeye sarfetmek gibi, diðer cihazlara da bir nevi
oruç tutturmaktýr.

Zaten mide, en büyük bir fabrika olduðu için, oruç ile ona, iþ-
leri tatil ettirilirse, baþka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba etti-
rilip uydurulabilir.
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Oruç ve Sabýr Eðitimi

Oruç, insana en mühim bir ilâç nevinden maddî ve manevî
bir perhizdir ve týbben bir hýmyedir ki, insanýn nefsi, yemek-iç-
mek hususunda dilediði gibi hareket ettikçe, hem þahsýn maddî
hayatýna týbben zarar verdiði gibi; hem helâl-haram demeyip
rasgelen þeye saldýrmakla âdeta manevî hayatýný da zehirler. Da-
ha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeþâne dizgi-
nini ele alýr. Daha insan ona binemez, o, insana biner. Ramazan-
ý Þerif’de oruç vasýtasýyla bir nevi perhize alýþýr; riyazete çalýþýr
ve emir dinlemeyi öðrenir. Biçare zayýf mideye de hazýmdan ev-
vel, yemek yemek üzerine doldurmakla hastalýklarý celbetmez.
Ve emir vasýtasýyla helâli terkettiði cihetle, haramdan çekinmek
için akýl ve Ýslâmiyet’ten gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda
eder. Yani emir sebebiyle helâl olanlarý terkedebilen, artýk ha-
ramlarý daha kolay terkedebilir. Böylece manevî hayatý bozma-
maya çalýþýr.

Hem insanýn büyük çoðunluðu; sel, yangýn, zelzele gibi musi-
betlerle, harb, darb, sürgün gibi hâdiselerle açlýða çok defa müp-
telâ olur. Sabýr ve tahammül için açlýk, idman ve riyazete muh-
taçtýr. Yani önceden vücudun açlýða alýþtýrýlmasý gerekmektedir.
Ramazan-ý Þerif’teki oruç, onbeþ saat; sahursuz ise, yirmi dört
saat devam eden bir açlýk müddetine sabýr ve tahammül, bir ri-
yazet ve idmandýr. Demek insanlarýn musibetini ikileþtiren sa-
býrsýzlýðýn ve tahammülsüzlüðün bir ilacý da oruçtur.

Þahsiyet teþekkülünde sabýr ve tahammülün rolü büyüktür.
Maddî ve manevî yapýmýz da, iç-içe girifttir. Her iki taraf, birbi-
rini tesiri altýna alabilir. Maddî hazlara karþý tahammülü fazla
olan kiþinin, maddî cinsten olmayan meþakketlerde de taham-
mülü vardýr. Bunun için derin bir psikolojik tahlile bile lüzum
yoktur. Asýrlarca haçlýlara karþý en zor þartlar altýnda bile müca-
dele veren ecdad, buna misâldir. Haçlý savaþý deyip geçmeyin.
Bugün, Dünya Savaþlarý deyince, gözümüzde çok büyütüyoruz.
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Halbuki onlar, aþaðý-yukarý karþýlýklý birbirine denk kuvvetler
arasýnda cereyan etmiþtir. Haçlý savaþlarýnda ise, bütün bir hris-
tiyan dünyasý 20-25 devlet tek bir güce yani bize saldýrmýþtýr. Bu
ne muazzam mukavemettir!...

Ýnsan vücudu üzerinde tekrarlanan hareketler, alýþkanlýk ha-
line gelir. Alýþkanlýklar ise, insanýn huy ve tabiatý durumuna ge-
çer. Açlýða karþý idmanlý olan kimseleri, mecburi açlýklar yýpra-
tamaz. Bunu asýrlarca önce, büyük Ýslâm âlimi Ýbn-i Haldun o
günün týbbî bilgileriyle þöyle izah ediyor:

Bol nimetler içine dalmýþ olanlarýn, kýt imkânlar içinde yaþa-
yanlara nisbetle, kýtlýk yýllarýnda çok çabuk öldükleri, açlýða ta-
hammül edemedikleri görülmektedir. Bolluk ve geniþlik içine
dalarak, bol çeþitli yiyeceklere, bilhassa bol yaða alýþmýþ olup da,
baðýrsak ve karýnlarý tabiî rutubetten fazla rutubet kazanarak
haddinden fazla aþýrý dereceyi bulanlar, alýþkanlýklarýnýn tersine
az yemeðe mecbur olunca; bol ve yaðlý yiyecek çeþitleri bulamaz
ve kaba yemekleri yemeðe baþlarlarsa, baðýrsaklarý çabuk kurur
ve buruþur. Baðýrsak, zayýf bir organ olup, hastalýklar ona çabuk
sirayet eder ve ansýzýn ölüme sebep olur. Çünkü, bu öldürücü bir
hâldir.

Kýtlýk yýllarýnda ölenleri açlýk öldürmez, onlarý, aslýnda önce-
den alýþmýþ olduklarý tokluk öldürür. Az katýk ve az yaðla geçine-
rek, bu yaþayýþý alýþkanlýk hâline getirenler ise, tabiî olan normal
rutubetleri artmadan eski halini muhafaza eder. Tabiî olan her
türlü yemeði kabul eder. Bu gibi insanlarýn yemeklerinin deðiþ-
mesi, baðýrsaklarda kuruma meydana getirmez, normalden
uzaklaþmaz.

Doktorlar: “Açlýk helâk edicidir” derler. Onlarýn vehimleri,
kendini birdenbire yiyeceklerden mahrum ederek aç býrakmak
mânâsýna hamledilmelidir. Bu takdirde, açlýðýn tesiri ile baðýr-
saklar kesilir ve helak etmesinden korkulan hastalýklar baþ gös-
terir. Fakat sofilerin yaptýklarý gibi, yavaþ yavaþ yemekleri azalt-
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mak suretiyle riyâzetle olursa, helâke sebep olmaz. Riyâzeti bý-
rakýp eski hâle, yani eskisi gibi çok yemeye dönmek istenildiði
zaman dahi, tedrice riayet etmek, yavaþ yavaþ fazlalaþtýrmak ge-
rekir. Birdenbire eskisi gibi yemek yenilmeye baþlandýðý takdir-
de, buna riayet etmeyen kimsenin ölmesinden korkulur.

Az yemenin eseri vücudlarda ve akýllarýn sâfiliðinde ve kuv-
vetinde görülür (Mukaddime, 222).

Aslýnda rýzýksýzlýk yüzünden ölenler yoktur. Çünkü Cenâb-ý
Hakk, canlýlarýn bedenine gönderdiði rýzkýn bir kýsmýný, ihtiyat
için iç-yaðý þeklinde depolamýþtýr. Hatta bedenin her hücresine
gönderdiði rýzkýn bir kýsmýný, yine o hücrenin bir köþesinde de-
po eder. Gelecekte dýþarýdan rýzýk gelmediði zaman, sarfedilmek
üzere bir ihtiyat azýðý hükmünde bulundurur.

Ýþte bu depolanan ihtiyat rýzýk bitmeden evvel ölüyorlar. De-
mek o ölüm, rýzýksýzlýktan deðildir. Belki iradenin kötüye kulla-
nýlýþýndan meydana gelen bir âdetin alýþkanlýk hâline gelmesin-
den sonra terkedilmesinden doðan bir hastalýktan ölüyorlar.

Evet canlýnýn bedeninde iç-yaðý þeklinde depolanan fýtrî rýzýk,
ortalama kýrk gün mükemmel olarak devam eder. Hatta bir has-
talýk veya ruhanî bir istiðrak neticesinde iki kýrký geçer. Hatta bir
adam þiddetli bir inat yüzünden Londra hapishanesinde yetmiþ
gün sýhhat ve selâmetle, bir þey yemeden yaþadýðýný senelerce
önce gazeteler yazdýðý gibi, çok yakýn senelerde gene Ýngiltere’de
açlýk grevine giden ÝRA gerillalarýnýn daha fazla yaþadýklarýný da
radyo ve gazete haberlerinden öðrendik. Öyleyse açlýktan ölen-
ler, eðer kýrk günden evvel ölseler; katiyyen rýzýksýzlýktan deðil-
dir. Belki: “Âdetleri terketmek, helâk edici þeylerdendir” sözü-
nün sýrrý ile, fazla yeme alýþkanlýðýndan doðan bir âdetin terke-
dilmesinden ileri gelmiþtir.

Ýþte Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in sünnetine uyarak; sade
yaþayýþa, az yemeye alýþan, senede bir ay oruç tutan insanlar,
böyle bir tehlikeden uzaktýrlar. Çünkü onlarýn bünyeleri, hücre-
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lerindeki depo besinleri oruçlu zamanlarýnda kullanma alýþkan-
lýðý kazanmýþtýr.

Oruç ve Ýnce Duygular

Mide fabrikasýnýn çok hademeleri var. Hem onunla alâkalý
çok insanî cihazlar var. Nefis, eðer muvakkat bir ay’ýn gündüz
zamanýnda mideyi; iþlerden, meþguliyetlerden tatil etmezse, o
fabrikanýn hademelerinin ve cihazlarýn, hususi ibadetlerini on-
lara unutturur, kendiyle meþgul eder, tahakkümü altýnda býra-
kýr. Ýnsanýn diðer cihazlarýný da o manevî fabrika çarklarýnýn gü-
rültüsü ve dumanlarý ile müþevveþ eder, karýþýklýða uðratýr. Na-
zar-ý dikkatlerini kendine çeker. Ulvî vazifelerini muvakkaten
unutturur. 

Ondandýr ki, eskiden beri çok veliler, kemâle ermek, olgun-
laþmak için; riyâzete, az yemek ve içmeðe kendilerini alýþtýrmýþ-
lar.

Ýþte Ramazan-ý Þerif orucu ile, o fabrikanýn hademeleri an-
larlar ki; sýrf o fabrika için yaratýlmamýþlar. Diðer cihazlar da, o
fabrikanýn süfli, âdi eðlencelerine bedel, Ramazan-ý Þerif’de me-
lekî ve ruhânî eðlencelerde lezzet alýrlar; nazarlarýný onlara di-
kerler.

Onun içindir ki, Ramazan-ý Þerif’de mü’minler, derecelerine
göre, ayrý ayrý nurlara, feyizlere, manevî sürûr ve sevinçlere
mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akýl ve sýr, hafâ ve ahfâ lâtifeler
ve ince duygular, o mübarek ayda oruç vasýtasýyla çok terakki
ediyorlar ve feyiz alýyorlar. Midenin aðlamasýna raðmen, onlar
masûmane gülüyorlar.

Oruç ve Nefis Terbiyesi

Nefis, Rabb’ini tanýmak istemiyor: “Ben, sizin en büyük rab-
binizim” diyen firavun gibi kendisi bir rubûbiyet istiyor. Ne ka-
dar azablar çektirilirse, o damar onda kalýr. Fakat açlýkla o da-
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mar kýrýlýr. Ýþte Ramazan-ý Þerif’teki oruç, doðrudan doðruya nef-
sin firavunluk cephesine darbe vurur, kýrar. Âcizliðini, zayýflýðýný,
fakirliðini gösterir. Kul olduðunu bildirir. Halbuki hiçbir had ve
sýnýr koymadan geliþigüzel çeþitli nimetleri yalayýp yutarak nefsin
þýmartýlmasý, onu gerçek durumu idrakten uzaklaþtýrýr.

Hadîsin rivayetlerinde vardýr ki, Cenâb-ý Hakk nefse demiþ
ki: “Ben kimim, sen nesin?” Nefis demiþ: “Ben benim, sen sen-
sin.” Azab vermiþ, cehenneme atmýþ, yine sormuþ. Yine: “Ben
benim, Sen sensin” demiþ. Hangi nevi azabý vermiþ, nefis gene
enaniyetten, benlikten vazgeçmemiþ.

Sonra açlýk ile azab vermiþ, yani aç býrakmýþ. Yine sormuþ:
“Ben kimim, sen kimsin?” Nefis bu sefer þöyle demiþ: “Sen be-
nim Rabb-i Rahîmimsin, þefkatli mâlikimsin; ben de senin âciz
bir abdin, muhtaç bir kulunum.”

Oruç ve Ýnsan Saðlýðý 18

Ýnsan sýhhati için, düzenli bir hareket ve çalýþmanýn yaný ba-
þýnda, alacaðý gýdalarý da belli prensiplere göre almasýnýn ehem-
miyeti büyüktür. Vücudun maddî atalet ve durgunluðu; ruhî
durgunluðu da beraberinde getireceðinden, maddî-manevî ra-
hatsýzlýklarýn baþlýca sebebi olacaktýr. Belli yaþ sýnýrlarýný aþtýðý-
mýz vakit, farkýna vardýðýmýz çeþitli hastalýklar, daha önce aldý-
ðýmýz alýþkanlýklarýn kötü neticelerinin dýþarý vurmasýndan iba-
rettir.

a. Aþýrý Yeme ve Þiþmanlýk

Sebebi ne olursa olsun, aþýrý yemeyi, ilim, hastalýk olarak ka-
bul etmektedir. Umumiyetle kýrk yaþýna kadar þiþmanlýk bir þika-
yete sebep olmasa da, ondan sonra çabuk yorulma, nefes darlýðý,
eklem aðrýlarý baþlayabilir. Þiþmanlarda þeker hastalýðý, damar
sertliði, koroner (kalb damarý) hastalýklarý, gut, eklem hastalýkla-
rý, safra kesesi taþý, kalb yetersizliði daha sýk görülmektedir.

18)    Dr. Polat Has, Sýzýntý, Aðustos-1979
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Ýstatistiklere göre þiþmanlar, zayýflardan daha az yaþamakta-
dýrlar. Þiþman kadýnlarda âdet bozukluklarý ve kýsýrlýk, þiþman
erkeklerde iktidarsýzlýk ve sperm bozukluklarýna daha fazla rast-
lanmaktadýr. Ýleri derecede þiþmanlýk bir tip “hypo vantilasyon
sendromu”na yol açmaktadýr. Aþýrý þiþmanlýk dolayýsiyle, diyaf-
ragma ve göðüs hareketleri sýnýrlandýrýlmýþ olacaðýndan nefes
alýþta azalma, oksijen azlýðý ve kalb yetersizliði husule gelir. Bu-
na “Picwick sendromu” denir.

Þiþmanlýk bu kadar hastalýk yaptýðýna göre insanlarýn belli
zamanlarda perhiz yaparak, oruç tutarak bundan korunmaya
çalýþmalarý gerekmektedir.

Dünyanýn en meþhur saðlýk evi olan Dr. Henri Lahman’ýn
Saksonya’nýn Dresden þehrindeki hastanesinde tedaviler, perhiz-
le yapýlmaktadýr. Bu saðlýk evlerine Dr. Berserbern’e ait saðlýk evi
ile Dr. Molier ve diðerlerinin saðlýk evlerini dahil edebiliriz. Bu-
ralarda tedavinin esasýný, vücuda -ihtiyaç fazlasý gýda artýklarýn-
dan kurtarmak ki, bunlar muhtelif organlarý rahatsýz eder- ve
sindirim organlarýna istirahat fýrsatýný vermek teþkil eder.

Bu metodla kalb ve dolaþým hastalýklarýnda -gerek kolestrol-
de düþme, gerek tuz kýsýtlamasýyla tansiyonda düþme ile- iyi ne-
ticeler alýnmaktadýr. Ayrýca idrar tutukluklarý ve sinir sistemi ile
ilgili hastalýklarda da perhiz usûlü ile iyi neticeler alýndýðý bildi-
rilmektedir.

Týbbî bir hakikattýr ki; Perhiz, tedavinin baþý; mide ise, has-
talýklarýn yuvasýdýr.

Kanuni devrinde az ve iki öðün yeme alýþkanlýðý ile saðlýklý ol-
ma arasýnda bir irtibat kurmak mümkündür. 

Fazla yedikten sonra kalb ve vücudun bütün organlarý yorul-
maya baþlar. Böylece kan, beynin ve merkezî sinir sisteminin
hücrelerine gidemez. Bunlardan baþka “Mallery Weis Sendro-
mu” (Yemek borusunun aþaðý kýsmýnýn yýrtýlmasý)  akut ve müz-
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minleþmiþ “Pankreatik (Pankreas iltihabý), “Zieve Sendromu”
(bir karaciðer hastalýðý), fazla yemek ve alkol kullanmadan son-
ra klinik belirti verirler.

Endokrinoloji mütehassýslarý, fazla yiyenlerin þeker hastalý-
ðýna yakalanma nisbetinin fazla olduðunu belirtmektedirler.
Kalb mütehassýslarý da fazla yemek ile, kalb krizi arasýnda bir ir-
tibatýn olduðunu söylemektedirler.

Bütün bunlardan anlaþýldýðý üzere perhiz ve oruç, insan sað-
lýðý için þarttýr. Perhiz ve orucun vücud ve ruh saðlýðý bakýmýn-
dan sayýlamayacak kadar çok faydalarý vardýr. Bilhassa oruç,
perhizlerin en mükemmel þeklidir.

Batý Almanya’nýn Nordheim Westfalen þehrindeki Kanser
Enstitüsü uzmanlarýndan Prof. Dr. C. L. Paul Trieb; yaptýðý araþ-
týrmalardan sonra orucun, insaný kanserden koruduðunu ortaya
koydu. Prof. Treb’ün, týp dünyasýnda büyük bir alâka gören ra-
poruna göre; oruç tutan insanlarda “Adrenalin ve Kortizon” adý
verilen hormonlar bol miktarda kana karýþýyor, vücudun en ufak
yapýtaþý olan hücrelerin azalýp çoðalmasýný önleyen bu hormon-
lar, ayný tesirlerini kanser hücresi üzerinde de gösteriyorlar.
Böylece hücrelerde kanserin geliþmesi de engellenmiþ oluyor.
Ord. Prof. Dr. Kâzým Gürkan: “Oruç, bir rejimden ibarettir. Dü-
þünmeli ki, bu rejimin en büyük tedavi yolu olduðu bir prensip
olarak konduðu zaman tansiyondan, kolesteroldan, lipidden bu
insanlarýn haberi yoktu. Bundan dolayý ben, bu dinî rejime yani
oruca çok saygý duyarým” diyor.

b. Niçin Oruç Farklý Mevsimlere Rastlýyor?

“Noro Vegetatif” sistemin, denge bozukluklarýnda “parasem-
patik” sistem faaliyetinde artmalar, mide ifrazý ve gastrin hor-
monunun fazlalaþmasýna yol açar.

Neticede mide veya oniki parmak baðýrsaðý ülseri ortaya çý-
kar.“Noro Vegetatif” sistemindeki deðiþiklikler, bilhassa ilk ve
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sonbaharda olmaktadýr. Fakat bu, yýlýn diðer zamanlarýnda da

olabilmektedir. Mide ülseri, açlýk aðrýlarý ile alâkalý olduðundan

bu perhizlerin, oruçta olduðu gibi yýlýn farklý zamanlarýna denk

gelmesi uygundur.

Çeþitli meyveler ve yemekler için belli mevsimler vardýr. Ýn-

sanlar deðiþik zamanlarda perhiz yapmakla belli zamanlarda her

yiyeceðe karþý kendini tutabilme alýþkanlýðý kazanýr. Bu da insa-

ný çeþitli hastalýklardan korur. Bilindiði gibi bazý hastalýklarla yi-

yecekler arasýnda uyuþmazlýk vardýr. Meselâ: Acý, ekþi, turþu,

baharat olmak üzere çeþitli yiyeceklere, bazý cilt hastalýklarý to-

lerans göstermez. Yine allerjik hastalýklarýn çeþitli yiyeceklerle

alâkasý vardýr.

Netice itibariyle insanlarýn farklý zamanlarda, farklý mevsim-

lerin yiyeceklerine karþý perhizi, bu hastalýklara karþý onlarý ko-

ruyucu olur. Ýnsanýn doðumdan ölümüne kadar devamlý surette

çalýþan sindirim sisteminin, senenin belli ayýnda yarým günden

(12 saattan) fazla dinlendirilmesinin týbbî faydalarý tartýþýlmaz

bir hakikat olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Her oniki ayýn birin-

de, vücudun dinlendirilmesi demek olan orucun da, vücuda ka-

zandýrdýðý faydalarýn yanýnda koruyucu hekimlik yönünden fay-

dalarý inkâr edilemeyecek kadar açýktýr.

c. Beslenme Rejiminde Bir Aylýk Deðiþiklik

Ayrýca, bir ay vücudun deðiþik bir beslenme rejimine adapte-

si (uyumu), vücudun hastalýklara karþý mukavemetini arttýrýr,

gýda maddelerinden vücuda tam istifade fýrsatýný temin eder.

Bütün gün hafif vücudla çalýþmayý, geceleyin de tam bir istirahat

ve beslenmeyi saðlar. Bu esnada gösterilen sabýr ve tahammülün

þahsiyet teþekkülündeki rolü, kanýn baðýrsakta deðil de beyinde

kullanýlmasý neticesi kiþiye salim bir düþünüþ; eþyayý kendi kýy-

metine göre tanýma ve hâdiselere bakýþta berraklýk kazandýrma-
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sý ele alýnýrsa, bu çeþit bir perhizin yani orucun insan için zaruri
olduðu kesinlik kazanmýþ olur...

Orucun Týbbî Hikmetleri 19

Oruç vücudun bütün sistemlerine tesir yapan, sýhhat veren
bir özelliðe sahiptir. Ancak bir kimse sýhhat için oruç tutarsa,
orucu makbul olmaz. Allah emrettiði için tutacak ve hikmet de,
bir lütuf halinde zuhur etmiþ olacaktýr.

a. Sinir Sistemi

Oruçlu kimse beslenme faaliyetinin azalmasý dolayýsiyle far-
kýna varmadan birçok lüzumsuz yorgunluklardan kaçýnýr. Ayný
zamanda her fert iktisadî gücü nisbetinde, iftar ve sahurda fazla
gýda ve vitamin alýr, diðer taraftan þehvet ve cinsi arzunun isti-
rahat halinde oluþu, bütün sinir sistemine açýk bir sýhhat saðla-
maktadýr. Bazý kimselerin oruçluyken sinirli oluþlarýnýn sinir
sistemiyle alâkasý yoktur. Ve nefse ait mânevî bir keyfiyettir.

Karaciðer, oruçlu fertlerde istirahat halinde olduðu için bir-
çok zehirli maddeleri tahrip ederek, sinir sistemini yorgunluk
dediðimiz vahim dertten kurtarýr.

b. Deveran Sistemi

Oruçluyken, gündüzleri kanda kollesterin seviyesi düþer. Da-
mar cidarlarýnda biriken eski kollesterin artýklarý yavaþ yavaþ
kan deveranýna karýþarak sertliklerini giderirler. Ayrýca, özellik-
le öðle sonunda tansiyon biraz düþtüðü için, damarlardaki az
tazyik sebebiyle büsbütün bir istirahat meydana gelir. Böylece
bu günün en korkunç hastalýðý olarak bilinen “arterioskleroz”
(kalp týkanmasý ve felçlerin sebepleri), oruç ve abdestin müþte-
rek tesiriyle âdetâ yok olur.

Ben oruçlu ve devamlý abdest alan 300 ihtiyarýn tansiyonlarý
üzerinde yaptýðým tetkikte, kendilerinde en ufak bir arterioskle-

19)    Dr. Haluk Nurbaki, Zafer Dergisi, Haziran 1983
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roz arâzý olmadýðýný ve 65’den yukarý olan yaþlarýna raðmen tan-
siyonlarýnýn 12’nin üstüne çýkmadýðýný hayretle müþahede et-
tim.

Kalbe gelince; kalb üzerinde kötü tesir yapan üç cihet vardýr:
Damar sertliði, sinir yorgunluðu ve midenin devamlý tazyiki. Bu
üç cihet de oruçlu kimsede otomatik olarak bertaraf olur.

c. Hazým Sistemi

Doðuþtan ölüme kadar durmadan çalýþmak zorunda olan ha-
zým sistemi, oruçta vasati olarak günde dört saat mutlak istira-
hate geçer. Dolayýsiyle yýpranan taraflarýný tamir imkânýný bu-
lur.

Orucun en açýk sýhhat tesiri, karaciðer üzerinedir. Vücudun
çeþitli sahalarýnda olmak üzere yüzlerce vazifesi vardýr. Yaðlarý
hazmeden safrayý yapmaktan tutun da, hastalýklara karþý muafi-
yet maddesi hazýrlamaya kadar bütün iþler; daha doðrusu be-
dendeki her  kimyevî hâdise, karaciðer içinde meydana gelir.
Pek nâdir olarak hastalanýr ve çok yüklenince görevlerinin bir
kýsmýný eksik yapmak zorunda kalýr. Bugünün týbbý, birçok has-
talýklarýn baþlangýç sebebini (yani vücut mukavemetinin kýrýl-
masý, muafiyet teessüs edemeyiþi gibi halleri karaciðere ve onun
yüklü olmasýna baðlar. Ýþte oruç karaciðere bir günde üç dört sa-
atlik bir istirahat saðlar. Gerçi karaciðer vazife ve faaliyetini tâdil
etmez, ama limit bir yavaþlama gösterir. Böylece her organda ol-
duðu gibi karaciðerde de istirahat yanýnda umumi revizyon ve
yenilenme vukû bulur. Vücudun müdafaa, kan kimyasý ve hazým
cihazý, böylece en ideâl þekle döner. Ýþte oruç, saðlýðýn korunma-
sýndaki felâh bulucu mânâsýný böylece maddeleþtirir.

d. Kan Kimyasý

Vücudun en önce kimya olaylarý, kanda cereyan eder. Çeþitli
gýda maddeleri, müdafaa maddeleri ve hayatî teneffüs enzimleri
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muayyen bir kan seviyesinde tekrar eder. Bu maddeler yoðun-
luklarýný arttýrdýkça, vücut bunu telâfi için çetin bir faaliyet gös-
terir. Oruçlu kimselerde bu maddeler, en düþük seviyede kalýr.
Dolayýsiyle kandaki kimyevî olaylar büyük bir kolaylýk içinde
seyreder. Zayýf olduðu için oruç tutmayan kimseler bilmezler ki;
kendilerini kemiren sebep, oruçsuzluktur. Çünkü zayýflarda kan
kimyasý, bir türlü denge saðlayamamaktadýr. 

e. Ürogenital Sistem

Gerek sinir sistemi sükûneti, gerekse bakýþlarda bile cinsî ar-
zuyu frenleyen bir þehvet perhizi, þüphesiz ki cinsi hayat için çok
kýymetli bir özellik taþýr.

Böbreklerin, gýdalardaki yanma ürünlerini süzdükleri ve bu
iþi sürekli olarak yaptýklarý nazarý itibara alýnýrsa, oruçlu kimse-
lerin dört saat içindeki istirahatlarý daha kolay anlaþýlabilir.
Âdeta insan saðlýðýný koruma vazifesi oruca verilmiþ ve bu cihet,
Ýlâhi bir emr-i vâki olarak ihsan edilmiþtir.

Kompleksimizin Her Unsuru Ýçin Oruç

Maddî ve manevî her bir cihazatýmýz; orucun feyzinden ayrý
ayrý istifade eder.

Beden için oruç; yukarýda saydýðýmýz týbbî hikmetleri her
hücremiz benliðinde sezdiði için, büyük bir sevinç ve ferah için-
de kalýr. Onun içindir ki, oruçlu kimse âdeta acýkmaz ve susa-
maz. Oysa ki, oruç tutmayan, fakat oruç süresi içinde aç ve susuz
kalan bir kimsede bu ihtiyaç, dayanýlamayacak bir dereceye ula-
þýr.

Nefis için oruç; Cenâb-ý Hakk nefsi yarattýðý zaman; “sen
kimsin?” diye hitap etti: Nefs de: “Ben benim, Sen sensin” diye
cevap verdi. Allah (c.c.) bu âsi hitaptan dolayý nefsi çeþitli imti-
hanlara tâbi tuttu. Nefs yine: “Sen sensin, ben benim” dedi. Vak-
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ta ki Allah (c.c.) nefsi aç býraktý. O zaman nefs: “Evet Rabbim-

sin” dedi.

Buradaki açlýk anlamý yalnýz beslenme ve gýda mânâsýnda de-

ðil, bütün arzulara karþý anlaþýlmalýdýr. Onun içindir ki, farz iba-

detler sýralanýrken, baþta oruç zikredilir. Orucun tamamlanma-

sý için nefsin kötü huylarýnýn terki gerekir. Þehvet ve gurur gibi

ahlâki zaaflarýn yok edilmeleriyle, oruç nefse de intikal etmiþ

olur. Âyet-i kerimede orucun cinsî yasakla tahdidi, bu ciheti açýk

þekilde bildirmektedir.

Nefsin fiili sahada bedenle iþbirliði yaptýðý oruç da þöyledir:

Lisanda her nevi kötü konuþmakdan sakýnmak, nazarda haram-

dan kaçýnmak, kullukta Allah’ýn yasak ettiði çirkin kelâmlardan

perhiz ve nihayet her zaman haramdan otomatikman men ol-

muþ olmasý ve takvanýn alýþkanlýk haline gelmesi de, beden ve

nefsin müþterek oruç tarzýdýr.

Ruh için oruç; zevkini, saadetini, acýsýný, sýhhatini Allah için

hissederse, ruh oruçta demektir. Yani o insan, zevkleri olduðu

gibi acý ve sýkýntýlarý da, Allah (c.c.) namýna karþýlamalýdýr.

Gönül için oruç; bir kimsede, Allah (c.c.) sevgisiyle Fahr-ý

Kâinat ve Ehl-i Beyt sevgisinden gayri sevgi kalmazsa, o insanýn

gönlü oruçda demektir.

Artýk o gönül bahþiþ kabul etmez. Ve o yüce sevgilerin gayrý-

sýna yönelemez.

Ne mutlu o insanlara ki, orucu bu dört unsuru ile birlikte tu-

tar ve Rabblerinin rýzasýna nail olurlar.

Maddî ve Manevî Yönden Oruç

Orucun þartlarýndan birisi niyettir; yani o iþin ne zaman, ne

maksatla, hangi gaye ile yapýldýðýný önceden bilip plânlamak,

daha doðrusu þuurlu olarak yapmaktýr. Demek oluyor ki, tesa-

O r u ç 107



düfen aç kalýþ oruç deðildir. Orucun hem maddî, hem manevî
yönü vardýr.

1) Oruç, irade terbiyesiyle ilgili bir ibadettir, kulluk görevidir.
Bu yüzdendir ki, herhangi bir sebeple oruç tutmayan bir müslü-
man, bu orucu sonradan tutmadýðý günlerin sayýsý kadar tut-
makla mükellef tutulur. Halbuki nefsine hâkim olmayarak ira-
desizlik göstererek niyet edip tutmuþ olduðu Ramazan orucunu,
mecburi bir sebep olmaksýzýn bilerek bozarsa kefaret lâzým gelir.
Yani yediði oruçlarý kaza ettiði gibi ayrýca Allah (c.c.)’a karþý ver-
miþ olduðu bir sözü mazeretsiz yerine getirmemenin cezasý ola-
rak aralýksýz 60 gün oruç tutmasý da gerekir. Dikkat edilirse bil-
mekle yapmak ayný þey deðildir, aralarýnda bir mesafe vardýr.
Meselâ içki kullanan bir doktor, içkinin zararlarýný herkesten
daha iyi bilir, fakat bile bile o zehiri içmekten kendini alamaz.

Bu da bize gösteriyor ki, insanlarýn fenalýklarý, sadece cehale-
tinin eseri deðil, belki bir çok fenalýklar irade zayýflýðýnýn ve kö-
tü alýþkanlýklarýnýn neticesidir. Bütün servetini bile bile kumara
verenler, bir hiç yüzünden cana kýyýp bütün bir hayat boyu piþ-
manlýk duyan katiller, bütün imkânlara sahip olmasýna raðmen
tahsilini yarýda býrakýp kendisini aldatýcý duygularýnýn cereyaný-
na kaptýrarak nefsinin esiri olan zavallýlar, devamlý olarak siga-
ra ve benzeri alýþkanlýklardan yakýnýp bir türlü býrakmayan nice
insanlar hep bu ruh ve irade eðitiminden yoksun olmanýn kur-
banlarýdýr. Gemsiz, eðersiz, azgýn, hýrçýn bir atýn, sahibini sürük-
lemesi ve baþýný taþtan taþa vurmasý ihtimali çoktur. Ýþte oruç
azgýnlaþan, serkeþleþen nefsimizin yularýný elimize verip onu us-
landýracak ve Hakk’a baþ eðecek bir binek durumuna getiren
müstesna bir terbiye usulü ve bir ibadettir. Gerçekten de çevre-
miz, iþtihamýzý kabartan, duygularýmýzý kamçýlayan, çeþit çeþit
nimetlerle doludur. Oruç denen ibadetle Allah’ýn rýzasý için on-
lara el uzatmamaya söz veriyor, yememizi, içmemizi ve diðer ar-
zularýmýzý yine Allah’ýn hoþnutluðu için belirli saatlerde frenle-
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yip tatil ediyoruz. Böylece hayvanlýk tarafýmýzý býrakýp âdetâ me-
lekliðe doðru bir adým atýyoruz ve bu iþleri bilerek, isteyerek ve
niyet ederek yapýyor, irademizi kuvvetlendiriyor, Allah’ýn hoþ-
nutluðuna uygun çabalarla kalp ve ruhumuzu nurlandýrýyoruz.

2) Her insanda az çok kendisini üstün gören ve her þeye ter-
cih eden öyle bir egoizm, öyle bir benlik duygusu vardýr ki, Fira-
vun ve Nemrut misali, hiç ölmeyeceðini ve dünyada sonsuza ka-
dar yaþayacaðýný sanýr. Kendisini âdetâ bir çeþit ilâhlýk duygusu-
na kaptýrýr. Halbuki oruç tutan bir kiþiyi ele alalým; sadece bir
günlük açlýkla gözlerinin ferinin gittiðini, bacaklarýnýn titrediði-
ni, kýsa bir müddet içinde bedenî kuvvetlerinde de bir düþüþ ol-
duðunu, faaliyet ve tesirinin azaldýðýný görecek, böylece kendisi-
nin o yüce varlýk karþýsýnda güçsüzlüðünü anlayacaktýr.                

(Dr. F.A.)
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Giriþ

Burada arzedeceðimiz husus Ýslâmi oruçta Biyoþimik Kan
tablosunun incelenmesidir. Böyle bir konuyu seçiþimizin iki se-
bebi vardýr. Bunlardan birincisi son senelerde orucun muhtelif
hastalýklarýn proflaksisinde ve tedavisinde, hekime yardýmcý ol-
duðuna dair yayýnlanan bir kýsým neþriyat ki, meselâ; arteriosk-
leroz, tansiyon yüksekliði, þiþmanlýk, infarktüs, angina pektoris
ve kolesterol yüksekliði gibi çeþitli hastalýk veya semptomlarý
kapsamaktadýr. Ýkinci  husus ise bu konularda çok sayýda öðren-
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cilerimiz ile bir kýsým halkýmýz tarafýndan bize vaki çeþitli sual-

lerin tevcih olunmuþ bulunmasýdýr.

Aþýrý beslenmeler, kuvveti artýrma þöyle dursun, bilâkis hem

kuvvetimizi düþürmekte ve hem de iktisadi durumumuzu sars-

maktadýr. Bunun sebeplerini üç maddede topluyorlar:

1) Her türlü fazla gýda, hazým kanalýnda ve dahili organlarý-

mýzda birikerek fuzuli bir yer iþgal eder ve o uzvun vazifesini ica-

býna göre yapmasýný engelleyerek lüzumlu hücrelerin yeteri ka-

dar ve muvazeneli beslenmelerine mâni olur.

2. Vücut kendisine verilen fuzuli besinlerin þerrinden koru-

nabilmek için hazým kanalý organlarýnýn vazifelerinde azaltma

yaparak mide-barsak-karaciðer ve böbrek hastalýklarýný benim-

ser ve þikayetlere baþlar (Kabýzlýk, þiþmanlýk, Damla Hastalýðý,

Romatizma, Arterioskleroz ve muhtemelen Kanser ve diðerleri

gibi).

3. Fazla olarak alýnan besinlerin her molekülü için hazým ka-

nalýnýn vazifeleri tarafýndan litrelerce hazým sularý ve pek kýy-

metli Enzimler boþuna harcanýr ve onlarýn nötralize olunarak ve

hiç kullanýlmaksýzýn vücuttan atýlmalarýna çok büyük ve boþ

gayretlerle yüksek bir enerji sarf olunur.

Münakaþanýn Özeti

Total açlýk araþtýrmalarý þu sonuçlarý vermiþtir:

1. Açlýðýn ilk günlerinde kan ve idrar üresi artar.

2. Ürenin fazlalaþmasý, vücut proteinlerinin yýkýmýndaki artý-

þa yani kandaki protein miktarlarýnýn azalmýþ oluþuna iþarettir.

3. Dört haftalýk açlýkta glisemi seviyesi % 80 mg.dan aþaðý

düþmez. Ancak 5. haftada % 75 mg. ve daha aþaðý olabilir.

4. Serbest yað asitleri artar; bu hâl lipidlerin yýkýlýþýna iþaret-

tir.
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5. Kandaki amino asidlerin miktarlarý azalmýþtýr; bu azalýþ
glikoneogenezis’in süratine tâbidir.

6. Kanda keton cisimleri artmýþtýr ve idrarla bol miktarda
aseton atýlýr.

7. Total açlýkta fazla kilo kaybý vardýr.

Toplam 100 oruçlu üzerinde yapýlan analizler ile 54 oruçluda
yapýlan tanýmlarýn verdiði rakamlara göre, Ýslâmi oruçta ayný
maddelere isabet eden sonuçlar ise þöyledir:

1. Kandaki üre artmamýþtýr.

2. Kandaki protein miktarlarý azalmamýþtýr.

3. Glisemi seviyesinde sadece % 83.91 mg’a kadar bir düþüþ
görülmüþtür.

4. Serbest yað asitleri artmamýþ hatta eksilmiþtir.

5. Amino asidlerin kandaki miktarlarý artmýþtýr.

6. Ýdrarda aseton tesbit edilememiþtir.

7. Ýslâmî oruçta kilo kaybý, yok denecek kadar azdýr.

Sonuç

Araþtýrmamýz tamamen müspet ilim usûlleriyle yapýlmýþ
olup elde olunan rakamlara aþaðýdaki hususlarý ortaya koymuþ-
tur:

1. Ýslâmî oruçta bir fizyolojik açlýk (yani hakiki açlýk) tablosu-
na rastlanmadý.

2. Ýslâmî oruçta yað depolarýnýn harekete geçirilmesi suretiy-
le lipid metabolizmasýnýn fizyolojik sýnýrlar içinde süratlenmiþ
olduðu düþünülebilir. Bu sayede damar sertliðine sebep olan
“Ateroskleroz”un teþekkül etme ihtimali azalmaktadýr.

3. Ýslâmî oruç 20. asrýn aterosklerozu ve ona eþlik eden koles-
terol yüksekliði, hipertansiyon, angina pektoris, enfarktuslar ve
bazý böbrek rahatsýzlýklarý gibi zenginlik ve refah hastalýklarýna
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yakalanmamak için en mükemmel bir “Týbbi proflaksi” veya
“Saðlýk kazanma ekzersizi”dir.

4. Ýslâmî oruçta açlýk hissi duymak, istediði her an yeyip içe-
bilme alýþkanlýðýnýn kiþiye verdiði “Psikolojik bir hâdise” olup,
buna “Psikolojik açlýk” veya “Yalancý açlýk” diyebiliriz.

5. Ýslâmî oruç bazý nadir hastalýklar dýþýndaki durumlarda
önemli bir “þifa vasýtasý”dýr.

6. Ýslâmî oruç “açlýk” olmadýðýna göre, sadece bir “Total per-
hiz”den ibarettir.

Özet

Muhtelif meslekten 18-65 yaþlar arasýnda 84 erkek ve 16 ka-
dýndan müteþekkil 100 kiþiden Ramazandan önce ve Ramazanýn
sonuncu haftasý içinde açlýk kaný alýnarak çeþitli analizler yapýl-
dý. Ayrýca çeþitli meslekten ve 10-47 yaþ arasýnda (yaþ ortalama-
larý 30-54 olan 42 erkek ve 12 kadýndan ibaret 54 kiþinin Rama-
zandan önce Ramazanýn son haftasý içinde ve yine Ramazandan
tam bir ay sonra vücut aðýrlýklarý tartýldý.

Yapýlan analizlerin istatistiki deðerlendirmeleri sonunda,
Ýslâmî oruç ile açlýk vetiresinin tamamen birbirinden ayrý vasýf-
lara sahip olduklarý tesbit edildi. Ýslâmi oruçta vücut depo yað-
larýnýn mobilizasyon kazanmasý sayesinde orucun asrýmýzdaki
zenginlik ve refah hastalýklarý için bir nevi “saðlýk kazanma ek-
zersizi” olduðu kanaatýna varýldý.

Not: Bu araþtýrma, birçok bölümleri atlanýlarak iktibas edil-
miþtir.

Nefse Vurulan Dizgin: Oruç

Ýnsanlarýn diðer canlýlardan farklý olarak duygularýna sýnýr
konulmamýþtýr. Bu bakýmdan yapacaklarý iyilik ve kötülüklerin
sýnýrý olamaz. Bu durum insanlar için bu dünyanýn imtihan dün-
yasý olmasýndan dolayýdýr. Ýstediði gibi terakki veya tedenni ede-
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bilmesi için irade hür býrakýlacaktýr. Yani meleklerden üstün
olaný da, hayvanlardan aþaðý düþeni de olabilecektir.

Bu bakýmdan Ýslâmî esaslar iradeye baðlý bir sýnýr getirerek,
kabiliyetlerin iyi yönde geliþtirilmesini hedef almýþtýr. Ýþte böy-
lece nefsin ve kötü arzularýnýn sýnýrlanmasý gerekmektedir. Eðer
her alanda sýnýr tanýmadan nefsin isteklerine uyulursa, insanlýk
melekiyet mertebesinden kelbiyete düþecektir. Bugün batý me-
deniyetinin temsilcilerinin durumu meydandadýr. Çünkü, o me-
deniyetin cazibedar hizmeti heva ve hevesi, þehevî duygularý
kamçýlama, kötü istek ve arzularýn elde edilmesini kolaylaþtýrýp
tatmin etmedir. Bundan sefih, nefsanî bir yaþayýþ ortaya çýkar.
Ýnsanlýk mânen deðiþiyor. Suretâ insan olsa bile, siretâ (ahlâkça)
dört ayaklýlar gibi oluyor. Þu medenilerden çoðunun eðer içini
dýþýna çevirirsek baþta maymunla tilki, yýlanla ayý, hýnzýr sireti
olur sûretleri. Hayâli, karþýmýza postlarý ile tüyleri gelir. Paris’e
gidip en büyük localarýna girsek göreceðiz ki, akrepler insan el-
bisesi giymiþler, ifritler adam sûretini almýþlar.

Evet insanlýðýn mükellef bulunduðu sýnýrlamalarla hareketle-
rini sýnýrlamayýnca, düþülen bu çirkefliði bugünkü insanlýðýn
durumunu aksettirmektedir. Þehevî ve nefsî arzularýn mutlaka
gemlenmesi ve itaata alýþtýrýlmasý lazýmdýr. Bu bakýmdan oruç
en uygun bir sistemdir. Çünkü bu nefsin zaptedilmesinin pratik
yolu farz olan orucu tutmaktýr. Kötü duygular baský altýnda tu-
tulup her istekleri yerine getirilmezse þýmarýp dizgini ellerine
alamazlar.
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3. BÖLÜM

ZEKAT

Zekât

Zekât insanlarý cimrilik hastalýðýndan kurtarýp, hayýr yapma-
ya alýþtýrdýðý, cemiyette suç iþleyebilecek, fesat çýkarabilecek, di-
lencilik zilletine düþebilecek kiþileri bu durumlardan kurtarýp,
baþtan yýlanýn baþýný ezip, yuvasýný daðýttýktan sonra, sosyal ya-
pýyý kurtardýðý, medeniyetleri yýkan iç savaþlarý önlediði, mal ve
mülkün Allah’a ait olduðunu ilân ve ifade ettiði gibi, Ýslâmiyet’in
yayýlmasýna en güzel bir vesiledir. Çünkü zekâtýn verildiði yer-
lerden biri, kalpleri müslümanlýða ýsýtýlacak kimselerdir. Birisi
de Ýslâmiyet’in yayýlmasý için cihad edenlerdir. Evet Ýslâmî hiz-
metleri yürütecek kiþilerin maddî problemleri, geçim sýkýntýlarý-
ný hiç düþünmeden, serbest ve rahat bir þekilde hizmete koþma-
sý gerekir.

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak, fakirle-
re, düþkünlere, onlar üzerinde çalýþan (zekât toplayan) memur-
lara, kalbleri (Ýslâm’a) ýsýndýrýlacak olanlara, kölelik altýnda bu-
lunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur”  (Tev-
be, 60).

Zekâtýn hem ibadet yönü, hem iktisadî ve içtimaî yönü vardýr.
Yani insan zekât vermekle Cenâb-ý Hakk’a karþý vazifesini yap-



mýþ ve bütün mülkün Allah’a ait olduðunu itiraf etmiþ olur. Öbür
taraftan iktisadî hayatýn canlýlýðý, içtimaî çalkantýlarýn durulma-
sý, insanlar arasýnda dayanýþmaya baðlý tatlý bir yaþayýþýn kurul-
masý için zekâtýn ehemmiyeti büyüktür.

Mü’min, bütün meselelerinde Allah’a teslim olacaktýr. Ýþte ik-
tisadî hayatta da bu teslimiyetin iþaret ve alâmeti, zekâtýný Al-
lah’ýn rýzasý için O’nun emrettiði yerlere sarfetmesidir.

Þimdi zekâtýn bazý hikmetleri üzerinde duralým:

1. Kur’ân’ýn düsturlarý, kanunlarý, ezelden geldiðinden ebede
gidecektir. Medeniyetin kanunlarý gibi ihtiyar olup ölüme
mahkûm deðildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Meselâ: Medeni-
yetin bütün hayýr cemiyetleri, bütün cebbarâne þiddetli inzibat
ve nizamlarý, bütün ahlâkî terbiye sistemleri ve mektepleri,
Kur’ân-ý Kerim’in iki meselesine karþý muaraza edemeyip mað-
lup düþmüþlerdir.Meselâ: “Namazý dosdoðru kýlýnýz ve zekâtý ve-
riniz”  (Bakara, 43) âyeti ile “Allah alýþ-veriþi helâl, faizi haram
kýlmýþtýr”  (Bakara, 275) âyeti dinî hayat ile içtimaî hayatý ayak-
ta tutan iki esastýr. Çünkü namaz, Allah’ýn azametini, büyüklü-
ðünü, her an herþeyden haberdar olup bizleri yaptýklarýmýzdan
hesaba çekecek bir ilim ve kudret sahibi olduðunu kalblerde tes-
bit eder, namaz dýþýnda da kalb ve kafalarda kötülüklere karþý
bir yasakçý býrakýr... Akýllarý Allah’a çevirip yöneltmekle ilâhî
adalete boyun eðdirip Ýslâmî kanunlara itaat duygusu verir. Za-
ten insan yaratýlýþtan toplu halde yaþamaya mecbur olduðundan
þahsî ve içtimaî hayatýný kurtarmak için ilâhî  kanuna muhtaçtýr.
Namaz gibi böyle güzel bir vesileye riayet etmeyen veya tembel-
likle namazý terkeden insanlar ve toplumlar çok büyük zararlara
uðrarlar. “Namaz dinin direði” olduðu gibi “Zekât da Ýslâm’ýn
köprüsüdür.” Efendimiz (s.a.s.) bu iki hadîs-i þerifleriyle, nama-
zýn, dini; zekâtýn da asâyiþi koruyan ilâhi iki esas olduðunu ifa-
de buyurmuþlardýr... Evet müslümanlarýn birbirine yardýmlarý
ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapýlýr... Zira yardým
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vasýtasý zekâttýr. Ýnsanlarýn toplum yaþayýþlarýnda intizam ve
asâyiþi temin eden köprü zekâttýr. Ýnsanlýk âleminde içtimaî ha-
yatýn ayakta durmasý yardýmlaþmaya baðlýdýr. Ýnsanlarýn
maddî-manevî yükselmelerine engel olan isyanlardan, ihtilaller-
den, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin ilâcý yardýmlaþma-
dýr.

Evet, zekâtýn farz; faizin haram kýlýnmasýnda büyük bir hik-
met, yüksek bir fayda ve maslahat, geniþ bir rahmet vardýr. Evet,
eðer tarihî bir bakýþla þu âlemin sayfalarýna bir bakacak olursan,
o sayfalarý lekelendiren insanlarýn kötülüklerine, hatalarýna dik-
kat edersen, toplumlarýn yaþayýþýnda görünen ihtilaller, fesadlar
ve bütün rezil ahlâklarýn iki cümleden doðduðunu görürsün: 

Birincisi: “Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün
bana ne!” 

Ýkincisi: “Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lez-
zetler içinde rahat edeyim; sen çalýþ ben yiyeyim; senden emek,
benden yemek!...”

Ýnsanlýk âlemini zelzelelere maruz býrakmakla yýkýlmaya yak-
laþtýran birinci anlayýþý yok edip kökünü kazýyacak olan ancak
zekâttýr.

Ýnsanlýðý umumî felaketlere sürükleyen ve bolþevikliðe sevke-
dip yükselme ve asayiþi mahveden ikinci anlayýþý kökünden ke-
sip atacak olan da faizin haram kýlýnýþýdýr.

Toplum hayatýný koruyan intizamýn en büyük þartý, insanla-
rýn tabakalarý arasýnda boþluk kalmamasýdýr. Üst tabaka, alt ta-
bakadan; zengin kýsmý fukaradan hatt-ý muvasalayý, geliþ-gidiþi
kesecek derecede uzaklaþmamalarý lâzýmdýr. Bu tabakalar ara-
sýnda irtibatý temin eden, zekât ve her çeþit Ýslâmî yardýmlaþma-
lardýr. Halbuki zekatýn farziyetine, faizin haramiyetine riayet et-
mediklerinden, tabakalar arasý gittikçe gerginleþir, aradaki bað
kopar. Geliþ-gidiþ kesilir. Bu yüzdendir ki, aþaðý tabakadan yu-
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karý tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadalarý,
hased baðýrtýlarý, kin ve nefret vaveylalarý yükselir. Ayný þekilde,
yüksek tabakadan aþaðý tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine
zulüm ateþleri, tahakkümler, þimþek gibi tahkirler yaðar.

Maalesef, üst tabakaya ait meziyetler, tevâzu ve merhamete
sebep olacakken, kibir ve gurura sebep oluyor. Fakirlerdeki aciz-
lik ve fakirlik, ihsan, ikram ve merhameti gerektirirken esaret ve
sefaleti netice veriyor. Ýþte dünya devletleri ve insanlar önümüz-
de!... Ýstediðin kadar misâlleri ve þahidleri var.

Netice olarak: Tabakalar arasýnda saðlam bir baðýn kurulup,
anlaþma ve sulhun temin edilerek güzel münasebetlerin tesis
edilmesi ancak ve ancak Ýslâmî esaslardan olan zekât ve zekâtýn
yavrularý olan sadaka ve teberrularýn toplum hayatýnda yüksek
bir düstur edinilmesiyle olur.

2. Malý stok etmek ve dondurmak, mal için saðlam bir tutum
deðildir. Aksine, onu çalýþtýrmak gereklidir. Zekât, tatbikat ola-
rak bunu düzenlemektedir. Çünkü sermaye sahibi sermayesini
çalýþtýrmaktan alýkoyacak olursa bu sermaye her sene kýrkta bir
miktarýnda zekât verile verile azalacak ve neticede cýlýzlaþýp yok
olacaktýr. Zekât kârdan alýnan bir vergi deðil, bilakis sermaye-
den alýnan bir haktýr.

Bu durumda sermaye sahibi sermayesini korumak isterse
onu çalýþtýrmak ve çoðaltmak mecburiyetinde kalacaktýr. Bunun
için, zekât müessesesi, sermayeyi daimi bir hareketlilik içerisine
sürükler. Tevbe sûresinin 34 ve 35. âyetlerinde þöyle buyurul-
maktadýr: “Altýn ve gümüþü yýðýp da onlarý Allah yolunda sarfet-
meyenler var ya, iþte onlara acý bir azabý müjdele! O gün cehen-
nem ateþinde bunlarýn üzeri ýsýtýlýr (pullanýr); bunlarla, onlarýn
alýnlarý, yanlarý ve sýrtlarý daðlanýr. Ýþte nefisleriniz için yýðdýk-
larýnýz. Yýðdýklarýnýzý tadýn!” denir. Haþir sûresinin 7. âyetinde
ise: “Ta ki (o mallar), içinizden yalnýz zenginler arasýnda dolaþan
birþey olmasýn” buyurulmaktadýr.
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3. Sermaye, sýrf sermaye olduðu için kazanç hakkýna sahip
deðildir. Aksine sýrf sermaye oluþu sebebiyle sahibinden baþka-
sýnýn onda hakký vardýr. “Onlarýn mallarýnda sâil ve yoksul için
bir hak vardýr” (Zariyat,19). Onun için ancak zarar ve ziyana ka-
týlmayý kabul etmekle kazanç getirmeye hak kazanýr. Meselâ:
Mudârebe ortaklýðýnda yani birinden sermaye, diðerinden iþ ol-
mak üzere meydana getirilen ortaklýk þeklinde, sermaye sahibi,
sermayenin tamamen kaybedilmesine karþýlýk kazancý hak eder.
Sermayenin iþ görebileceði her durum, ayný hükümleri taþýr.

4. “‘Ve’l-âmiline aleyhâ’ yani zekât verileceklerin bir kýsmý da
zekât toplayan memurlar” (Tevbe, 60) âyetinin ifadesi, zekât iþ-
leriyle uðraþacak müstakil bir teþkilat kurmak Ýslâm Devletinin
vazifesi olduðunu anlatmaktadýr. Ayrýca bu teþkilatýn ve teþkilat-
ta çalýþanlarýn nafakalarý da zekâttan olacaktýr. Devlet, zekâtýn
her türlüsünü toplamayý ve gerekli yerlere daðýtmayý üzerine
alacaktýr. Ýslâmiyet, zekâtý toplama mevzuunda devlete geniþ bir
salahiyet tanýmýþtýr. Öyleki, zekâtý vermeyenler kuvvetli bir grup
ise bu davranýþlarýndan dolayý kendilerine savaþ açýlýr. Hz. Ebu
Bekir (r.a.) devrinde zekât vermeyenlerle savaþa giriþilmiþtir.
Yani bu mesele vicdanlara býrakýlmamýþtýr. Zekâtýný devlete
ödemeyenlerin malýndan bir kýsmýný müsadere etme salahiyeti
devlete verilmiþtir. Hadîs-i þerifte: “Kim hayrýný umarak zekâtý-
ný verirse sevabý onundur. Ama kim onu vermekten çekinirse biz
onu zorla alýrýz ve onun malýnýn bir kýsmý Allah’ýn emrettiði hak-
lardan biridir. Muhammed’in soyundan gelenlere ondan bir þey
helâl olmaz.”

Evet Ýslâmiyet, zekâtý toplayýp Kur’ân-ý Kerim’de geçen daðý-
týlacak yerlere (Tevbe, 60) daðýtma muamelesini devlete býrak-
mýþtýr. Eðer fertlere býrakýlsaydý bazý mahzurlarý olabilirdi. Bun-
lar da:

a) Ýnsanlardan bazýlarýnýn vicdanlarý, dünyalýk menfaat ve
lezzetlerin sevgisiyle paslanýp ölebilir. En azýndan hastalanabilir
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ve bu yüzden zekâtý vermek istemeyebilir. Ýþte fakirin hakkýný bu
gibi kimselere býrakmak doðru deðildir.

b) Fakir, hakkýný zenginden deðil de devletten alýrsa, þeref ve
izzetini korumuþ olur. Böylece fakir zengine karþý yüz suyunu
dökmemiþ ve haysiyetini dilenmekle zedelememiþ olur.

c) Bu iþi fertlere býrakmak karýþýklýða yol açabilir. Olabilir ki,
birçok zengin zekâtýný ayný fakire verir de daha muhtaç durum-
da olanlara kimse birþey vermez.

d) Zekâtýn daðýtýlacaðý yerler sadece fakirler, yoksullar ve yol-
da kalmýþlar deðildir. Zekâtýn harcanacaðý yerlerden biri de
müslümanlarýn amme menfaatýdýr ki, bu menfaatý fertler takdir
edemez. Bu, hükûmet ve þûrâ ehlinin iþidir. Kalbleri Ýslâm’a
ýsýndýrmak, Allah (c.c.) yolunda cihad için hazýrlýklarda bulun-
mak ve Ýslâmiyet’i her tarafa duyurabilmek için heyetler düzen-
lemek gibi faaliyetler ancak devlet tarafýndan yürütülmesi müm-
kün olan faaliyetlerdir.

Ýþte bütün bunlar için devlet zekât gelirlerini özel bir fonda,
bir bütçede toplamalýdýr. Bu bütçe, çeþitli yerlere harcamak için
hazýrlanan devletin diðer bütçesine eklenmemelidir.

Böylece kimse köprü altýna terkedilmeyecektir. Hýrsýzlýk yol-
larý kapatýlacak, cemiyete düþman olabilecek kiþilere el uzatýla-
cak ve onlarýn o toplumun insaný olduðu hissettirilecek, topluma
kazanýlacaktýr. Bu, anarþiye giden yolu da kapatmýþ olacaktýr.

Bu bakýmdan zekât vermeyenlere þiddet gösterilmiþtir. Bu-
hari Ebu Hureyre’den rivayet ediyor. Peygamberimiz (s.a.s.)
þöyle buyuruyor: “Allah, kime mal verir de o kimse de zekâtýný
vermezse, o mal, kýyamet gününde gözlerinin üstünde iki siyah
beneði olan kel bir yýlana çevrilir. O þahsýn boynuna dolanýr.
Sonra iki avurdundan yapýþýr. -Ben senin malýným, senin hazi-
nenim!” der. Peygamberimiz (s.a.s.) bunu söyledikten sonra þu
âyeti okumuþtur: “Allah’ýn fazl-u kereminden kendilerine verdi-
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ðini vermekte cimrilik edenler, katiyyen bunun kendileri için bir

hayýr olduðunu sanmasýnlar. Bilakis bu, onlar için kötü birþey-

dir. Onlarýn cimrilik ettikleri þey, kýyamet gününde boyunlarýna

dolanacaktýr” (Âl-i Ýmran, 180).

Dünyevî ceza olarak da Peygamberimiz (s.a.s.) þöyle buyuru-

yor: “Zekât vermeyen kavîmleri, Allah mutlaka kýtlýk ve açlýkla

mübtela kýlar” (Ýbn-i Mace, Bezzar ve Beyhaki).

Baþka bir hadîste þöyle buyrulur: “Mallarýnýn zekâtýný ver-

mezlerse, göðün yaðmurundan mahrum kalýrlar. Hayvanlar ol-

masaydý üzerlerine yaðmur yaðmazdý”  (Bezzar ve Beyhaki). Ay-

rýca bir hadîste de: “Bir mala zekât karýþtý mý yani bir malýn

zekâtý ayrýlýp verilmedi mi, onu bozar”  (Ebu Davud, Neseî ve

Ahmed) buyrulmuþtur ki, zekâtý verilmeyen malý Allah mahve-

der demektir.

5. Kitap, Sünnet ve Ýcma-i Ümmet’le farziyet’î kati olan

zekâtýn çok hikmetleri vardýr:

a) Zekât vermek; zayýflara yardým etmek, darda kalmýþ kim-

seyi kurtarmak, âcizi Allah’ýn kendisine farz kýldýðý itikad ve iba-

detleri eda etmeye imkân vermek ve onu takviye etmek demek-

tir.

b) Zekât, zekât verenin nefsini günah kirlerinden arýndýrýr;

cömertlik ve keremle ahlâklanmakla, cimrilik ve pintiliði býrak-

makla ahlâkýný temizler. Çünkü, nefis mal bakýmýndan cimrilik

edecek þekilde yaratýlmýþtýr. Bu vesile ile müsamahalý olma vas-

fýný kazanýr, emanetleri yerine teslim etmek ve hakký hak sahibi-

ne ulaþtýrmak bakýmýndan alýþkanlýk kazanmýþ olur. Çünkü

Cenâb-ý Hakk þöyle buyurmaktadýr: “Onlarýn mallarýndan sada-

ka al ki, bununla onlarý günahlarýndan temizlemiþ, hasenatlarý-

ný bereketlendirmiþ, kendilerini de muhlisler mertebesine yük-

seltmiþ olasýn” (Tevbe, 103).
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c) Cenâb-ý Hakk, zenginlere ihsanda bulunmuþ, çeþitli nimet-
lerle, aslî ihtiyaçlarýndan fazla mallarda onlarý fazl u keremine
kavuþturmuþtur. Böylece tatlý bir hayat yaþar ve Allah’ýn nimet-
lerinden faydalanýrlar. Nimete þükür farzdýr. Ýþte zekat, nimete
bir þükürdür.

6. Zekât, her þahýs için berekete sebep olduðu gibi belalarý da
def edicidir. Zekâtý vermeyenin herhalde elinden zekât kadar bir
mal çýkacak ve lüzumsuz yerlere verecektir; ya bir musibet gelip
alacaktýr.

Bir büyüðümüz gördüðü enteresan bir rüyayý þöyle anlatýyor:
“Hakikatlý bir rüyada, Birinci Dünya Savaþýnýn beþinci senesin-
de, acaib bir rüyada benden soruldu:

-Müslümanlara gelen bu açlýk, mâlî zayiat ve bedenî meþak-
kat nedendir? Rüyada demiþtim:

-Cenâb-ý Hakk, her sene taze verdiði buðday gibi tarladan
kalkan mallardan onda birini, ticarî mallardan kýrkta birini biz-
den istedi; ta fukaralarýn dualarýný kazandýrsýn, kin ve hasedle-
rini men etsin. Biz hýrsýmýz için tamahkârlýk edip vermedik.
Cenâb-ý Hakk, birikip yýðýlmýþ zekâtýn kýrkta otuzunu; onda se-
kizini aldý. Hem her senede yalnýz bir ayda yetmiþ hikmetli bir
açlýk bizden istedi. Biz nefsimize acýdýk; geçici ve lezzetli bir aç-
lýðý çekmedik. Cenâb-ý Hakk, ceza olarak yetmiþ cihetle belâlý bir
nevi orucu beþ sene cebren bize tutturdu... Hem yirmi dört saat-
te bir tek saati, hoþ ve ulvî, nuranî ve faydalý bir nevi talim için
bizden istedi. Biz tembellik edip, o namazý ve niyazý yerine getir-
medik. O tek saati diðer saatlere katarak zayi ettik. Cenâb-ý
Hakk, onun keffareti olarak beþ sene talim ve talimat ve koþtur-
makla bize bir nevi namaz kýldýrdý!” demiþtim.

Deðil yalnýz þahýslarda ve hususi cemaatlerde, belki bütün in-
sanlýðýn hayatýnýn saadeti için en mühim bir esas, belki insan
hayatýnýn devamý için en mühim bir direk zekâttýr. Çünkü insan-
larda, havas ve avam (üst ve alt diye) iki tabaka var. Havastan
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avama merhamet ve ihsan; avamdan havasa karþý da hürmet ve

itaati temin edecek, zekâttýr. Yoksa yukarýdan avamýn baþýna zu-

lüm ve tahakküm iner; avamdan zenginlere karþý kin ve isyan çý-

kar. Ýnsanlýðýn iki tabakasý daimi bir manevî mücadelede, bir ih-

tilaf keþmekeþinde bulunur. Gele gele ta Rusya’da olduðu gibi,

emek-sermaye mücadelesi suretinde boðuþmaya baþlar...

7. Zekât ve sadakanýn layýk olduklarý mevkilerini bulmak için

birkaç þart vardýr:

a) Sadakayý vermekte israf olmamasý.

b) Baþkasýndan alýp baþkasýna vermek suretiyle halkýn malýn-

dan olmayýp kendi malýndan olmasý.

c) Minnet edip baþa kakarak ihsan ve in’amýn bozulmamasý.

d) Fakir olmak korkusundan sadakanýn terkedilmemesi.

e) Sadakanýn yalnýz mala ve paraya münhasýr olmadýðý bilin-

mesiyle ilim, fikir, kuvvet ve amel gibi þeylerde de, muhtaç olan-

lara sadakanýn verilmesi.

f) Sadakayý alan adam, o sadakayý sefahette deðil, zaruri ihti-

yaçlarýnda sarfetmesi lazýmdýr.

Kur’ân-ý Kerim bu þartlarý, bu nükteleri insanlara ifade et-

mek için Bakara sûresinin üçüncü âyetinde: “Zekât verirler” ve-

ya “sadaka verirler” veyahut “Zekâtý verirler” gibi veciz bir ifa-

deyle deðil de: “Kendilerine verdiðimiz rýzýktan (Allah rýzasý

için) harcarlar” gibi itnablý (lüzumlu ve mânâlý bir uzatma ile)

ifade etmiþtir. Çünkü:

1) Âyette geçen ve teb’iz mânâsýný yani birþeyin bir parçacýðý-

ný ifade eden “min” harfi israfýn reddine...

2) Kaideye uygun olarak mefulün takdiminden doðan hasr,

sadakanýn kendi malýndan olduðuna...
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3) (Razakna) yani “Biz rýzýk verdik” ifadesi, minnet ve baþa
kakmanýn olmamasýna... Çünkü veren Allah’týr; kul ise bir vasý-
tadýr, bir tevziat memurudur.

4) Rýzkýn Allah’a isnad edilmesi, fakirlikten korkulmamasý-
na.

5) Rýzkýn umumi ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanýn
ilim ve fikir gibi þeylere de þamil olduðuna.

6) (Yünfikun)daki nafaka maddesi, alan kiþinin, zekat ve sa-
dakayý sefahate deðil, zaruri ihtiyaçlarýna sarfetmesine iþaretler-
dir. Zaten baþka âyetlerde bunlar ayrýca ele alýnmýþtýr. Meselâ:
“Onlar infak ettikleri, harcadýklarý zaman, ne israf ederler, ne de
cimrilik ederler, (harcamalarý) bu ikisinin arasýnda dengeli olur”
(Furkan, 67). “Seninle akrabalýðý olana, yoksula ve yolcuya hak-
kýný ver. Malýný gereksiz yere saçýp savurma. Çünkü saçýp savu-
ranlar, þeytanýn kardeþleri olmuþlardýr. Þeytan ise, Rabbine kar-
þý çok nankördür” (Ýsra,26-27). “Mallarýný Allah yolunda harca-
yanlarýn durumu, her baþaðýnda yüz dane olmak üzere yedi ba-
þak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediðine kat kat
verir. Allah’ýn (lütfu) geniþtir. (O) bilendir. Mallarýný Allah yo-
lunda verip de sonra verdiklerinin ardýndan baþa kakmayan ve
eziyet etmeyenlerin, Rabb’leri katýnda mükafaatlarý vardýr. On-
lara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz
(söylemek) ve affetmek, peþinden eziyet gelen (baþa kakýlan) sa-
dakadan iyidir. Allah, Ganîdir, Halîmdir. Ey iman edenler! Ýn-
sanlara gösteriþ için malýný verip Allah’a ve Ahiret gününe inan-
mayan adam gibi, baþa kakmak ve eziyet etmekle sadakalarýnýzý
boþa çýkarmayýn. Onun durumu, üzerinde biraz toprak bulunan
þu kayaya benzer ki, þiddetli bir saðnak indi de (üstündeki top-
raðý silip süpürerek) onu sert bir taþ halinde býraktý. (Böyleleri),
kazandýklarýndan birþey elde edemezler. Allah kâfir kavmi doð-
ru yola iletmez. Allah rýzasýný kazanmak ve ruhlarýndakini (ima-
ný) kökleþtirmek için mallarýný harcayanlarýn durumu da tepe
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üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki, bol yaðmur deðince
mahsulünü iki kat verdi. Yaðmur deðmeseydi bile çisinti olurdu.
Allah yaptýklarýnýzý görmektedir. Biriniz ister mi ki, kendisinin
alt tarafýndan ýrmaklar akan, içinde her çeþit meyvesi bulunan,
hurmalardan ve üzümlerden oluþmuþ bir bahçesi olsun; (fakat)
kendi üstüne tam ihtiyarlýk çökmüþ, (bakýma muhtaç) aciz ve
küçük çocuklarý da var iken, birden ateþli bir kasýrga gelsin de
bahçeyi yakýp kül etsin? Allah, düþünesiniz diye size âyetlerini
böyle beyan ediyor”  (Bakara, 261-266).

“Þeytan sizi fakirlikle korkutur, (fakir düþeceðinizi söyleyerek
sadaka vermekten geri kalmanýzý ister) ve size çirkin þeyleri yap-
mayý emreder. Allah ise size kendi tarafýndan baðýþlanma ve lü-
tuf va’dediyor. Þüphesiz Allah(’ýn lütfu) geniþtir, (O) bilendir”
(Bakara, 268).

“Allah’ýn, sizi baþýna diktiði mallarýnýzý, sefihlere, aklý ermez-
lere vermeyin; o mallarla onlarý besleyin, giydirin ve onlara gü-
zel söz söyleyin”  (Nisa, 5).

Bir de þu hususa dikkat edilmesi gerekiyor: Yardýmlar, ihsan-
lar, zekât namýna olmazsa, üç zararý var. Bazan da faydasýz gi-
der. Çünkü, Allah namýna vermediðin için, mânen minnet edi-
yorsun, biçare fakiri minnet esareti altýnda býrakýyorsun. Hem
makbul olan duasýndan mahrum kalýyorsun. Hem hakikaten
Cenâb-ý Hakk’ýn malýný kullarýna vermek için bir tevziat memu-
ru olduðun halde, kendini mal sahibi zannedip bir küfrân-ý ni-
met (nankörlük) ediyorsun. Eðer zekât namýna versen, Cenâb-ý
Hakk namýna verdiðin için bir sevab kazanýyorsun; bir þükran-ý
nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etme-
ye (yaltaklanýp riyakârlýk göstermeye) mecbur olmadýðý için, iz-
zet-i nefsi kýrýlmaz ve duasý senin hakkýnda makbul olur. Evet
zekât kadar, belki daha ziyade nafile ve ihsan, yahut saîr suret-
lerde, verip riya ve þöhret gibi minnet ve tezlil (zelil düþürme) gi-
bi zararlarý kazanmak nerede? Zekât namýna o iyilikleri yapýp,
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hem farzý eda etmek, hem sevabý, hem ihlasý, hem makbul bir
duayý kazanmak nerede?...

8. Ýslâm âleminin tarihinde hiçbir zaman ayaklanan bir açlar
ordusu görülmemiþtir. Fransýz ihtilalinin benzeri bir hâdise yok-
tur. Ancak Ýslâmiyet’in ruhundaki merhamet hissinin küllenme-
sinden sonra, frengi hastalýðý gibi frenklerden bize bulaþan içti-
maî hastalýklardan sonra bizde de kýpýrdanmalar olmuþtur.

Cemiyetin mevcudiyet ve bekasý için en esaslý þart, koordi-
nasyon dediðimiz ahenktir... Bu da, esas itibariyle muhabbetten
ibarettir. Aslýnda bu bir kâinat nizamýdýr. Çünkü kâinatýn en kü-
çük parçalarý, en nazik cüzleri cazibe ile birbirine tutundurul-
muþ, baðlanmýþtýr. Yani ilâhi muhabbetin cansýzlara bu çeþit bir
tecellisi vardýr. Bu muhabbet tecellisiyle, bütün maddi âlemin
parçalarý umumi cazibe dediðimiz bir kanunla birbirleriyle ke-
netlenmiþtir. Muhabbet tecellisi insanlarýn kalblerinde ayrý, top-
lumlarda ayrý tecelli eder... Evet bir toplumda bulunan çeþitli
zümreler arasýnda ilk muhabbet, dayanýþma ile saðlanýr. En fa-
kir cemiyetlerde bile varlýðý olanlarýn vereceði kýrkta bir “Zekât”
veya onda bir “öþür”, o topluluðu kendi çapýnda iktisadî bir dü-
zene sokar. Muhabbet nuru ile her fert birbirinin gönülden dos-
tu olmuþ olur.

Sosyal sýnýf farklarýnýn vahim ve feci reaksiyonu olan komü-
nizm, Ýslâm iktisadiyatýnda zekât ve diðer yardým müesseseleri
ile barýnamaz hâle getirilmiþtir. Netice olarak zengini fakire, fa-
kiri zengine dost kýlarak koordine bir cemiyet saðlamanýn en
saðlam esasý zekâttýr.

9. Ýnsan, Allah’ýn kendisine lûtfedip ihsan ettiði nimetlerden
baþka insanlara verdiði zaman:

a) Cimrilik üzerine kurulan nefsinin ve pinti arzularýn hilafý-
na hareket etmiþ olur. Kötülüðü emreden nefis, arzu ve istekle-
rinin aksine hareket etmekle terbiyeye alýþtýrýlmýþ olur.
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b) Zekât verilmeyen malda fakirin hakký olduðundan, içine
baþkasýnýn hissesi karýþtýðýndan bu mal harama bulaþmýþ ola-
caktýr. Zekâtý verilmekle temizlenmiþ ve helâl bir mal olmuþ
olur. Zekât, zaten lügat mânâsý itibariyle, temizlikle alâkalýdýr.
Nasýl murdar, pis, mikroplu yiyecekler maddeten insaný hasta
ederse helâllýðý bozulup haramlaþmýþ olanlarý da mânen hasta
eder. Ruhî ve içtimaî hastalýklar zekâtsýzlýk yüzünden baþlar.
Ruhî olgunluða ulaþmak, manevî duygu ve cihazlarýný pârlatýp
hassas hale getirmek için Allah’ýn helal ve temiz nimetlerinden
beslenmek gerekir. Cemiyetin de huzur ve güveni için buna ihti-
yacý vardýr.

c) “Sadaka verenin ömrü uzar” hadîs-i þerifinin ifadesine gö-
re bereketli bir hayatýn zekâtla alâkasý vardýr. Yukarýda ele alýn-
dýðý gibi hasta bir þahýs ve cemiyetin hafakanlarla dolu hayatýn-
da zaten bereket olamaz.

d) Veren kiþi, þükrane olarak Rabbi’nin rýzasý yolunda verdi-
ði bu zekâtla yeni nimetlerin zuhuruna yol açmýþ olur. Çünkü:
“Ve Rabbiniz size þöyle bildirmiþti: 

-Andolsun, þükrederseniz elbette size (nimetimi) artýrýrým ve
eðer nankörlük ederseniz azabým pek çetindir”  (Ýbrahim,7).

e) Zekât veren kimse, kalbinde ve þuur altýnda bir ferah, bir
sevinç ve bir zevk duyarak saadete ermiþ, günün dünya tazyikle-
rinden, maddenin baskýsýndan, kalb kasvetinden sýyrýlmýþ olur.
Hatta batý ülkelerinde maddeyle fazla meþgaleden dolayý ruhî
bunalýmlara uðrayanlara, psikologlar yeni bir tedavi þekli olarak
baþkalarýna maddi yardým yapmayý tavsiye ediyorlar. Cenâb-ý
Hakk her iyiliðin ücretini peþin olarak vicdanda manevî bir zevk
ve haz olarak duyurur ki, bunu hiçbir maddî lezzetten elde et-
mek mümkün deðildir. Böylece bu hastalarýn ufuklarý geniþler.
Gönülleri sevinçlerle dolar...
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4. BÖLÜM

HAC

Hac

Hac ibadetinin hem þahsýmýza hem de içtimaî hayatýmýza ba-
kan iki yönü vardýr: Bilhassa þahsýmýza bakan yönü çok mühim-
dir. Çünkü Hac ibadeti, aslýnda herkes için külli mertebede bir
kulluk, bir ubûdiyettir. Nasýl ki, bir nefer, bayram gibi hususi bir
günde, bir vezir, bir paþa gibi padiþahýn bayramýna gider ve
lûtfuna mazhar olur. Öyle de: Bir hacý, ne kadar geride avamdan
biri de olsa, mertebeler kat etmiþ ve külli mertebeye yükselmiþ
bir veli gibi bütün arzýn Rabb-i Azimi ünvanýyla Rabbine yönel-
miþtir. Külli bir ubûdiyet ile müþerreftir. Elbette hac anahtarý ile
açýlan külli Rubûbiyet mertebeleri ve hac dürbünü ile nazarýna
görünen ilâhi azametin ufuklarý ve haccýn þeariyle (ihrama bü-
rünmüþ binlerce ayrý ayrý ýrktan çeþitli seviyelerdeki mü’minle-
rin “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk!...” sadalarý ile kalbine ve ha-
yaline gittikçe geniþlenen ubûdiyet ve kulluk dairelerini, kibriya
mertebelerinin ve tecelliyat ufkunun verdiði hararet, hayret ve
dehþet ve heybet-i Rububiyet “Allahu Ekber, Allahu Ekber!...” ile
teskin edilebilir. Ve onunla, o mertaib-i münkeþife-i meþhude
veya mutasavvire (yani Haccýný eda eden mü’minin kalb ve gö-
züne keþf olup açýlan ve görünen veya hayal ve tasavvuruna ge-
lip beliren mertebeler) ilân edilebilir. Hacdan sonra þu mânâ,



ulvî ve külli muhtelif derecelerde bayram namazýnda, yaðmur
namazýnda, ay veya güneþ tutulduðu zaman kýlýnan husuf ve kü-
suf namazýnda, cemaatle kýlýnan namazda bulunur. Ýþte þeair-i
Ýslâmiyye’nin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti þu
sýrdandýr.21

Ýkinci yönü müslümanlarýn içtimaî, siyasî ve iktisadî yaþayýþý
ile alâkalýdýr. Büyük bir maslahatý gerektiren dünya çapýnda
müslümanlar arasý bir kongredir. Bu mevzuda dikkatimizi çeken
hususlara bazý iþaretlerde bulunalým:

1. Ýslâmiyetin doðup yayýldýðý, serpilip geliþtiði bu mübarek
topraklara gitmekle, Resûlullah (s.a.s.) ve þanlý Ashabý’nýn canlý
mücadeleleri gönüllerimizde bir yenileme ve Ýslâmî yaþayýþýmýz-
da bir tazelenmeyi netice verecektir. Binlerce mukaddes hatýra-
nýn hazinesi ve Habibullah (s.a.s.)’ýn kokusu sinmiþ o beldenin
her karýþ topraðýnda deðiþik bir âlemin gizli esrarý mevcuddur.
Nebiler fýþkýran o topraklarda ölü gönüller ihya olacak, mü’min-
ler yepyeni bir þevk ve neþve ile dolacaktýr.

2. Kur’ân ifadelerinin pratikte canlý bir þekilde tefsir ediliþi
hacla mümkündür. “...Bir zamanlar Ýbrahim’e Beyt’in (Ka’be’
nin) yerini açýklamýþ ve (ve ona þöyle emretmiþ)tik: 

- Bana hiçbir þeyi ortak koþma ve tavaf edenler, ayakta du-
ranlar, rüku ve secde edenler için evimi temizle. Ýnsanlar içinde
haccý ilan et; gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun de-
veler üzerinde sana gelsinler, (gelsinler) ki kendileri için birta-
kým faydalara þahid olsunlar ve (Allah’ýn) kendilerine rýzýk ola-
rak verdiði hayvanlar üzerine belli günlerde (onlara kurban
ederken) Allah’ýn adýný ansýnlar. Onlardan yeyin, sýkýntý içinde
bulunan fakire de yedirin, sonra (býyýklarýný, týrnaklarýný kes-
mek, sâir temizlik gereklerini yapmak suretiyle) kirlerini gider-
sinler, adaklarýný yerine getirsinler ve Beyt-i Atik (Kâbe’yi) tavaf

21)    Not: Þeair-i Ýslâmiyye: Ýslâmi âdetler, alâmetler, iþaretler ve kaideler demektir. Ezan oku-
mak, Ýslâmî kýyafet, Hac için hazýrlanan niþanlý kurbanlar, Safa, Merve, Mina ve Arafat gibi
hac ibadetinin eda edileceði yerler bunlardandýr.

Ý b a d e t i n  G e t i r d i k l e r i130



etsinler” (Hac, 27-29). Zaman ve zemini canlý birer sayfa gibi göz
önüne getiren bu âyetler nazarýmýzý asýrlar öncesine götürüyor:
Hz. Ýbrahim (as) Ebu Kubeys daðýna çýkýyor: “Ey insanlar! Rab-
binizin evini haccedin!” diye baðýrýyor. Allah onun sesini henüz
daha baba ve analarýnýn bel ve rahimlerinde bulunan herkese
duyuruyor... Asýrlar sonra Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “Veda
Haccý”nda da âyetin gereði olan haccý insanlara duyuruyor... Ýþ-
te bu davetler, zamaný gelip uyanan tohumlar, fidanlar gibi in-
sanlarýn gönüllerinde filizlenip boy atýyor... O Ýlâhî ikazlarýn ar-
zu ve iþtiyaký ile mü’minler de o seslerin geldiði tarafa yöneliyor
ve Cenâb-ý Hakk’ýn hacla ilgili emirlerine bilfiil boyun büküp bel
kýrýyorlar...

3. Kitleler psikolojisi açýsýndan ele alýndýðýnda insanýn apay-
rý bir yönü ortaya çýkar. Ýnsan fýtraten medeni olduðu için, kitle-
vi bir yaný da vardýr. Bu tarafýnýn tatmin edilmesi gerekir. Yani
ben inanç ve anlayýþýmda yalnýz deðilim. Benim imanýmý takvi-
ye eden bu kadar deliller var. Dünyanýn dört bucaðýndan gelmiþ,
ayrý ayrý dilleri konuþan, ayrý ayrý renkten, komutanýndan erine,
devlet baþkanýndan halkýna varýncaya kadar ayný inancý payla-
þan bu kadar insan, bembeyaz ihramlar içinde ayný zikri beraber
yapýyor, Kâbe karþýsýnda hepsi de ayný huþû ve huzur içerisin-
de... Ýþte bütün bunlar kitlevî yönümüzü iliklerimize kadar tak-
viye eder. Ýmanýmýz sadece kendimize, kendi bulduðumuz ve
duyduðumuz delillere münhasýr kalmaz, Hacca gelenler sayýsýn-
ca sanki kuvvet kazanýp pekleþir.

Ýþte bu sýrrý keþfedenler, kendi davalarýna baðlýlarla beþ on
kiþi olunca hemen miting ve gösteriye kalkýþýyorlar. Kendi anla-
yýþlarýnda baðlýlýklarýný arttýrmak, kuvvetlerini saðlamlaþtýr-
mak, inançlarýný perçinlemek istiyorlar. Batýl dahi olsa dünyevi
davalarda böyle olursa, bunun hak davada nasýl olmasý gerekir
düþünmeliyiz. Dikkat edilirse insanýn hiçbir yönünü ihmal et-
meyen Ýslâmiyet, beþ vakit namazýn cemaatle kýlýnmasýný isti-

H a c 131



yor. Mutlaka haftada  büyük bir topluluk halinde biraraya gel-
memizi þart kýlarak cuma namazýný apayrý bir farz olarak ele alý-
yor. Senede iki defa bayram namazlarýnda da müslümanlarý da-
ha geniþ biçimde yan yana bir çizgide topluyor. Hacda ise bu du-
rum zirve noktaya yükseliyor.

4. Bütün müslümanlarýn kardeþ olduðunu ilan eden Kur’ân
bu kardeþliði dünya çapýnda bir toplantýda fiiliyata hac vasýtasý
ile ortaya döküyor. Bu büyük kongrede bütün meselelerimizin
görüþülmesi lâzým. Aramýzda çýkan anlaþmazlýklar bu vesile ile
düzeltilecektir. Nasýl düzeltileceði de bize talim ediliyor: “Eðer
mü’minlerden iki grup savaþýp vuruþurlarsa, onlarýn arasýný dü-
zeltin; þayet biri ötekine saldýrýrsa Allah’ýn buyruðuna dönünce-
ye kadar saldýran tarafla vuruþun. (Allah buyruðuna) dönerse
artýk adaletle onlarýn arasýný düzeltin ve (her hususta) âdil olun.
Allah, adalet (le hareket edenleri sever). Muhakkak mü’minler
kardeþtirler. Kardeþlerinizin arasýný düzeltin ve Allah’tan kor-
kun ki, size rahmet edilsin” (Hucurat, 9-10).

5. Irk, renk ve vatana bakýlmaksýzýn müslümanlar arasýndaki
imani râbýtanýn kuvvetini ortaya koyarak, Ýslâmî birliði saðla-
mak hacda biraraya gelmekle olacaktýr. Çünkü dünyanýn her ta-
rafýndan gelen her bir müslüman hac ibadetini edâ ederken an-
layacaktýr ki; “Hepimizin de yaradanýmýz bir, Mâlikimiz bir,
Mâbudumuz bir, Râzýkýmýz bir... Bir bir, bine kadar bir bir...
Hem Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kýblemiz bir... Bir bir... Yü-
ze kadar bir bir. Bu kadar birlikler, ittihad ve ittifaký, muhabbet
ve kardeþliði gerektiriyor. Evet bütün bunlar, kâinatý ve küreleri
birbirine baðlayacak manevi zincirler hükmünde, ferd ferd ve
ülkeler halinde Ýslâm âleminin birlik râbýtalarýdýr!” Hac, böyle-
ce Ýslâm kardeþliðinin pratiðe aktarýlmasýný saðlar. Evet hacda,
her müslümanýn dünyanýn her yerinden gelen bütün müslü-
manlarýn kardeþi olduðu öylece pratiðe aktarýlmýþ olur (Mal-
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colm X’i bile önceki yanlýþ anlayýþlarýndan kurtarýp temizleyen,
hacdan gördüðü durumlar olmuþtur).

6. Hac, müslüman milletler arasýndaki eþitliðin pratiðe akta-
rýlmasýdýr. Çünkü, bütün müslümanlar, zengin-fakir, tahsilli-
tahsilsiz, hoca-talebe, komutan-er, idare edenler ve edilenler
hepsi de elbiselerinden soyunup beyaz ihramlara büründükleri
gibi bütün dünyevi rütbelerden tamamen sýyrýlarak diðer müs-
lüman kardeþleriyle ayný seviyeye geliyorlar, artýk onlarý birbi-
rinden tefrik edip seçmek mümkün olmuyor... Týpký beyaz kefe-
ne sarýlýrken olduðu gibi ve mahþerde mezarlardan kalkarken
olacaðý gibi...

7. Cenâb-ý Hakk Hucurât sûresinin 13. âyetinde “Ey insanlar,
biz sizi bir erkek ve bir diþiden yarattýk; ‘birbirinizi tanýmanýz ve
birbirinizle tanýþmanýz’ için sizi milletlere ve kabilelere ayýrdýk.
Allah yanýnda en üstün olanýnýz en çok takva sahibi olanýnýzdýr
(Allah’ýn emirleri dýþýna çýkmaktan en çok korunanýnýzdýr). Mu-
hakkak Allah Alîm, Habir’dir” buyuruyor. Yani sizi tâife tâife,
millet millet, kabile kabile yarattým, tâ birbirinizi tanýyýp tanýþa-
sýnýz, birbirinizdeki içtimâî hayata ait münasebetlerinizi bilesi-
niz, birbirinize yardým edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yap-
maktan maksadým; yekdiðerinize karþý inkâr ile yabanî bakasý-
nýz, husûmet ve düþmanlýk yapasýnýz diye deðildir.

Þu âyet-i kerimenin iþaret ettiði: “teâsüf (tanýþma) ve teâvün
(yardýmlaþma) düsturu”nu beyan edecek olursak: Nasýl ki, bir
ordu fýrkalara (tümenlere), fýrkalar alaylara, alaylar taburlara,
bölüklere, ta takýmlara kadar ayrýlýr. Tâ ki, her neferin muhtelif
ve müteaddid münasebetleri ve o münasebetlere göre vazifeleri
tanýnsýn, bilinsin... Tâ, o ordunun herbir ferdi, yardýmlaþma
düsturu altýnda, hakiki, umumi bir vazifeyi görsün ve içtimai ha-
yatlarý düþmanýn hücumundan korunmuþ olsun. Yoksa çeþitli
kýsýmlara bölüp ayýrma, bir bölük bir bölüðe karþý rekabet etsin,
bir tabur bir tabura karþý husûmet besleyip düþmanlýk etsin, bir
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fýrka bir fýrkanýn aksine hareket etsin diye deðildir. Aynen öyle
de, bütün Müslümanlarýn toplum yaþayýþý, büyük bir ordunun
durumu gibidir ki, bu ordu kabilelere ve taifelere ayrýlmýþtýr. Fa-
kat binlerce birleþtirici yönleri var. Demek ki, ordunun böyle çe-
þitli kýsýmlara ayrýlmasý gibi mü’minlerin de kavim ve kabilelere
ayrýlmasý tanýþma ve yardýmlaþma içindir.

Ýþte bu tanýþma ve kaynaþmanýn en güzel bir vasýtasý da hac
ibadetidir.

8. Hac, bütün Müslümanlarýn, her türlü dünyevî ve uhrevî
meselelerinde problemlerini çözecek tek güçlü otoriteyi arala-
rýndan seçip çýkarmalarý için bir vesiledir. Yekvücud halinde
müslümanlarý organizeli harekete alýþtýrmanýn pratiðe aktarýl-
masý hacla olacaktýr.

Açýklayacak olursak: “Siz insanlar için çýkarýlmýþ en hayýrlý
bir ümmet oldunuz. Ýyiliði emreder, kötülükten men edersiniz”
(Al-i Ýmran, 110). “Böylece sizi orta bir ümmet yaptýk ki, insan-
lara þahid olasýnýz” (Bakara, 143). “Fitne ortadan kalkýncaya ka-
dar onlarla savaþýn” (Bakara, 193) âyetleri, müslümanlarýn yer-
yüzünde dengeyi kurmakla vazifeli olduklarýný gösterir. Daha
önce geçtiði üzere Hucurat sûresinin 9. 10. âyetleri müslüman-
larýn arasýný, gene müslümanlarýn bulmasý gerektiðini ifade
eder. “Biz yeryüzünde Zülkarneyn için saðlam bir mekân ve ora-
da istediði gibi hareket edeceði yönetim hürriyeti hazýrladýk ve
kendisine (muhtaç olduðu) herþeyden bir sebep verdik (ulaþmak
istediði herþeye ulaþmanýn yolunu, vasýtasýný verdik). O da (ken-
disini batý ülkelerine ulaþtýracak) bir yol tuttu. Nihayet güneþin
battýðý yere ulaþýnca, onu, kara balçýklý bir gözede batar buldu.
(Güneþin Atlas Okyanusu’na batýþýný seyretti. Yani Afrika’yý ta-
mamen eline geçirmiþti). Onun yanýnda da bir kavim buldu. De-
dik ki “-Ey Zülkarneyn, (Onlara) ya azab edersin veya kendileri-
ne güzel davranýrsýn. Dedi: -Kim haksýzlýk ederse, ona azab ede-
ceðiz, sonra o Rabbine döndürülecektir. O da ona görülmemiþ
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bir azab edecektir. Fakat inanýp iyi iþ yapan kimseye de en güzel
mükafat vardýr. Ona buyruðumuzdan kolay olaný söyleriz (Zor
iþlere koþmayýz onu). Sonra (Zülkarneyn) yine bir yol tuttu. Ni-
hayet güneþin doðduðu yere ulaþýnca onu, öyle bir kavim üzeri-
ne doðar bulduk ki, onlara güneþin önünden (korunacak) bir si-
per yapmamýþtýk. Ýþte böyle... Onun yanýnda (daha) nice (hü-
kümranlýk) bilgisi (tecrübesi ve vasýtasý) bulunduðunu biz bili-
yorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki sed arasýna ulaþýn-
ca onlarýn önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir kavim
buldu. Dediler: -Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc bu yerde boz-
gunculuk yapýyorlar. Bizimle onlarýn arasýna bir sed yapman
için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki: -Rabb’imin, beni içinde
bulundurduðu (mal ve mülk, sizin vereceðinizden) daha hayýrlý-
dýr. Siz bana (insan) güc(üy)le yardým edin de sizinle onlar ara-
sýna saðlam bir engel yapalým. Bana demir kütleleri getirin.
(Zülkarneyn) iki daðýn arasýný (demir kütleleriyle doldurtup
daðlarla) ayný seviyeye getirince: -Üfleyin! dedi.Nihayet o (de-
mir kütleleri)ni bir ateþ haline koyduðu zaman: -Getirin bana,
üzerine erimiþ bakýr dökeyim, dedi. Artýk (Ye’cüc ve Me’cüc) onu
ne aþabildiler, ne de delebildiler” (Kehf, 84-97) âyetleri de müs-
lümanlarýn çok kuvvetli hâle gelip dünya üzerinde adaleti ger-
çekleþtirmek için gayret sarfetmeleri gerektiðini ifade ediyor.

Ýlây-ý Kelimetullah yani yüce olan Allah adýnýn yüce tutulup
bütün cihana yayýlmasý için iman, ahlâk yanýnda maddeten te-
rakkiye de ihtiyaç var. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam gibi müs-
lümanlarýn maddî, manevî bütün imkân ve vasýtalarý ellerinde
bulundurmalarý gerekiyor. Bu da dünyayý sömürmek, insanlarý
köle yapmak için deðil; bilakis baþta kendi vatanlarýný her türlü
tecavüzden koruduktan sonra bütün müslümanlarýn hatta han-
gi ýrk ve dinden olursa olsun zulme uðramýþ bütün insanlarýn
haklarýný koruyup dünyada dengeyi saðlamak, böylece insanlýðý
Ýslâmiyet’in himayesi altýna alýp onun güzelliklerini göstermek,
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diðer insanlarýn da kendi istek ve arzularý ile müslüman olmala-
rýný saðlamak için... Gayretkâr ve talancý ye’cüc ve me’cüce kar-
þý mazlumlarý korumak için yaptýðý sedden dolayý bir ücret bile
almayan Zülkarneyn (as) buna çok güzel bir misâldir. Ýþte bu ga-
yenin tahakkuku için, her sene bütün müslümanlarýn muazzam
bir organize içinde bir araya gelerek bütün meseleleri mütalaa
etmeleri ve bu mevzuda maddî, mânevî bütün güçlerini Allah rý-
zasý için birleþtirmeleri gerekmektedir. Ýþte buna en güzel vesile
hac ibadetidir. Ýslâm âleminde tomurcuklanan uyanýþ þuuru, ge-
lecek günlerde çok güzel meyveler verecektir. Ýslâm’ýn tahsile gi-
den evladlarýndan Hindistan-Pakistan Ýslâm’ýn birer kabiliyetli
evladý, Mýsýr Ýslâm’ýn zeki mahdumu, Kafkas ve Türkistan
Ýslâm’ýn iki bahadýr oðullarýdýr. Þu asilzâde evladlar þehâdetna-
melerini aldýktan sonra, herbiri bir kýtanýn baþýna geçecek, muh-
teþem âdil pederleri olan Ýslâmiyet’in bayraðýný ufuklarda dalga-
landýrmakla kader-i ezelînin nazarýnda feleðin inadýna, insan-
lardaki ezelî hikmetin sýrrýný ilan edeceklerdir.

9. Hac, müslümanlar için bir mektebtir. Bu mektebte sabýr ve
gayret öðretilir. Devamlý bir ibadet içinde, nefsanî meyil ve is-
tekler gemlenerek müslüman kardeþlere karþý daha nazik ve da-
ha yumuþak davranmayý bu hac mektebi öðretir. Bu yolculukta,
karþýlýksýz mal harcama, Allah için herþeyini feda etme duygusu
aþýlanýr. Ýyiler ve kötüler, sembolleþtirilip müþahhas hale getiri-
lerek Allah’ýn dostlarý ve düþmanlarý göz önüne getirilir. Þeytan
taþlanýrken, Kâbe tavaf edilirken, Medine ziyaret edilirken, Ha-
cer’ül-esved selâmlanýrken hep bu mânâlar silinmez nakýþlar
halinde kalp ve kafamýzda, iç dünyamýzýn derinliklerine iþlene-
cektir.

10. Müslümanlarýn kalplerinde pek çok güzel duygular hac
vasýtasý ile canlanacaktýr... Ýlk müslümanlarýn vahyin ilk çarpýcý
güzelliðine kapýldýklarý ve Kur’ân’ýn birer canlý Tefsiri olarak in-
sanlýða unutulmaz hârika hatýralarý býraktýklarý o topraklarda,
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bütün bunlar tekrar gözlerde ve gönüllerde dirilecek ve müslü-
man hacýlara numûne-i imtisal olacaktýr.

11. Hac, ebedîleþen ilâhi hatýralarýn hatýrlanmasýdýr. Tek ba-
þýna bir ümmet olan Hz. Ýbrahim ve Oðlu Ýsmail’in ibretli hayat-
larýný, Son Nebî Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’ýn gökler-
dekileri temâþasýna celbeden yaþayýþýnýn þeref levhalarýný, bu
mukaddes topraklarda yaþayan ilk müslüman sahâbelerin iman-
larý uðruna çektiklerini, tablo tablo gözlerimiz önüne hac ibade-
ti sergileyecektir. Allah rýzasý uðruna hiçbir þeye aldýrýþ etmeden
kucaðýnda bebeði yollara düþen âileyi, Allah için ruhunu feda
eden asil evladý ve evladýný Allah’ýn emri istikametinde kurban
etmeye hazýr babayý ve sýnýrsýz bir itaatle Allah’ýn emirlerine
baðlý bildiði kocasýna itaat eden anayý hac münasebetiyle o bel-
deler bize hatýrlatmaktadýr.

12. Dünya iktisadiyatýnýn temeli panayýrlar ve fuar sistemle-
ridir. Haccýn sonsuz hikmetlerinden bir hikmeti olarak bu yönü
ele alýndýðý zaman haccýn müslüman ülkeler arasýnda iktisadî
kaynaþma ve geliþmeye bir vesile olacaðý da anlaþýlýr.

Ayrýca araþtýrmalar göstermiþtir ki, petrol ve uranyum kay-
naklarý yanýnda Hicaz bölgesi çok zengin altýn, gümüþ ve bakýr
yataklarýna sahiptir. Kýyamete kadar bütün dünyaya yetecek de-
mir rezervleri hüviyetini koruyan bu zengin bölgeye her sene hac
ibadeti münasebeti ile toplanan müslümanlarýn karþýlýklý çok is-
tifadeleri de olabilir. Sýrf petrol açýsýndan bile mesele ele alýnsa,
dörtte üç üretimi dünya devletleri arasýnda elde tutma üstünlü-
ðü var... Müslümanlarýn dertleri ile dertlenmek mecburiyetin-
den dolayý, bütün müslümanlarýn istifadesine açýk bir iktisadî
iþbirliði kurulursa, sýhhatli bir Ýslâm toplumu ve her hakkýný ra-
hat müdafaa edebilecek bir Ýslâm âlemi bloku doðup, teþekkül
edecektir. Cemaate olan Ýlâhî lütuflar ferde olanlardan çok daha
deðiþiktir. Çünkü “Allah’ýn rahmeti cemaat üzerinedir.” Evet her
hac mevsiminde Allahu Teâlâ’nýn, Ýslâm cemaatýna ayrý bir lüt-
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fu vardýr. Ýlâhi rýza ve hikmete uygun davranýlýrsa Allah’ýn bu lü-
tuflarý sayesinde Ýslâm cemaati refahtan refaha koþacaktýr.

13. Bugünün câzip müsbet ilimleri, milletler arasýndaki de-
vamlý temaslar ve telâhük-ü efkâr ile ilimler arasý yardýmlaþma-
larýn ilmî geliþmelere basamak olmasý ile ilerleyip yayýlmýþlar-
dýr. Asit nitrit gibi, kimya ilminin esas maddesini keþfeden kim-
yacýlarýmýzýn, pandul ve mekaniðin ilk temellerini atan fizikçile-
rimizin; dünya medeniyetinin temel taþýný teþkil eden cebir ilmi-
ni keþfeden meþhur riyâziyecimiz Câbir’in ortaya koyduklarýný,
haccýn manevi saltanat sahasýndaki bilgileriyle birlikte geniþ
Ýslâm ülkelerine yayabilseydik, bütün dünya taþ devrinden kur-
tulamamýþken, bizler, füzeleri îmal edecek güce sahip olacaktýk.
Hac’daki bu derin sýr ve hikmetten tam mânâsý ile istifade ede-
medik. Aslýnda gerek maddî ilimlerin gerek þer’î ilimlerin, hac
münasebetiyle bütün Ýslâm Âlemi’ne yayýlmasý gerekirdi.

14. Ticarî sahada mal alýþ kabiliyeti, sürüm imkânlarý gibi ip-
tidaî þartlar yanýnda; muayyen iklim ve yaþayýþ þartlarýný doður-
duðu ticari ihtiyaçlar, devletlerarasý kollektif þirketler ve ajans-
lar, emeðe göre fiat standardizasyonlarý, hammadde ve iþlenmiþ
madde fiatlarýnda en ucuz þart temini gibi modern ticaret kaide-
leri Ýslâm Âleminde ancak haccýn saðladýðý imkânlar ve Ýslâmi
kardeþlik münasebetleriyle mümkün olur. Müslümanlar için bu
çok mühim ve büyük bir fýrsattýr.

Avrupa’nýn üzerinde durduðu ortak pazar ve iktisadî güç bir-
liðinin ilerideki neticeleri, ticaretin yüreðini çatlatacak mahiyet-
te kâr ufuklarýna yaklaþacaktýr. Bu harikulâde incelikleri Ýslâmi-
yet, hac emriyle yýllarca evvel lûtfetmiþtir.

15. “Seyahat edin sýhhat bulun” kudsî tavsiyesinin bildirdiði
üzere hac ibadeti münasebetiyle yapýlan seyahatlerde, maddî-
manevî pek çok hastalýklardan sýhhat bulma imkâný doðmakta-
dýr.
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Çeþitli cemiyetlerin yaþayýþ ve düþünüþ sahalarýndaki hatala-
rý, bazý kere menfileþen ananevi kötü gelenekleri, aile nizamlarý,
içtimaî fedakârlýkda kusurlar, hac sýrasýnda muhtelif Ýslâm
memleketlerinden gelen temsilcilerle konuþup dostluk kurarak
hallolacak mahiyette bir incelik taþýr. Sapýk bir anlayýþta iken,
hacca gelerek Ehl-i Sünnet prensiplerini öðrenip kabul eden
Malcolm X’in macerasý hatýralardan silinmemiþtir.

Evet bugün için Ýslâm Âlemindeki umumi buhranlar, hacda
tanýþýp koklaþarak dertlerini ortaya dökmemelerinden ve Ýslâm
Âleminin dertlerini derinden ele almayý benimsemeyiþlerinden
ileri gelmektedir. Maddî ve manevî sahadaki reislerin bu mevzu-
da mesûliyetleri büyüktür.

Bir Ýslâm devleti esarete düþebilir. Ve nihayet o belde halký
her türlü kurtuluþ imkânlarýndan tecrid edilebilir. Ýþte bu du-
rumda, Hac müessesesi, tek beyin gibi düþünen Müslüman kar-
deþleri zor durumda kalan kardeþleri hakkýnda îkaz etmekte en
saðlam ümid kapýsýdýr.

Zekât mevzuunu ele alýrken bir rüyadan bahsetmiþtik. Orada
namaz kýlmayýþýmýzýn, oruç tutmayýþýmýzýn ve zekât vermeyiþi-
mizin baþýmýza getirdikleri musibetler sayýlýp döküldüðü halde
hacdan hiç söz edilmemiþti. Ýþte bunun sebebi de þöyle izah edi-
liyor: “Rüya Hac’da sükut etti. Çünkü haccýn ve hacdaki hikmet-
lerin ihmal edilmesi, musibeti deðil belki ilâhi gazab ve kahrý
celbetti. (Musibet aslýnda günahlara kefarettir ve sevaplara vesi-
ledir. Halbuki gazap ve kahrýn durumu öyle deðildir.) Cezasý da
kefaret’üz-zünûb (günahlara kefaret deðil); kessâret’üz-zünûb
(günahlarý çoðaltma) olur.

Haccýn, bilhassa tanýþma ile fikirler açýsýndan yakýnlaþýp bir-
lik saðlamayý, yardýmlaþma ile teþrik-i mesâiyi (çalýþmalarý bir-
leþtirip ortak hareket etmeyi) içine alan Ýslâmiyet’in yüce ve
yüksek siyasetinin, geniþ maslahat ve menfaatlerinin ihmal edi-
liþidir ki, düþmanlara milyonlarca müslümaný yine Ýslâmiyet ve
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müslümanlar aleyhinde kullanmaya imkân verip zemin hazýrla-
mýþtýr.

– Ýþte Hind, düþman zannederek farkýna varmadan pederini
öldürmüþ baþýnda oturmuþ baðýrýyor...

– Ýþte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yardým ettikleri þahsýn
biçare valideleri olduðunu -ba’de harab’il-Basra (yani iþ iþten
geçtikten sonra) anlýyorlar, ayak ucunda aðlýyorlar.

– Ýþte Arap, yanlýþlýkla kahraman kardeþini öldürmüþ, hayre-
tinden aðlamayý da bilmiyor.

– Ýþte Afrika, biraderini tanýmayarak öldürdü. Þimdi vâveyla
ediyor.

– Ýþte Âlem-i Ýslâm; bayraktar oðlunun gafletle bilmeyerek
öldürülmesine yardým eden valide gibi saçlarýný çekip ah ve fizâr
ediyor...

– Milyonlarla ehl-i Ýslâm, tamamen hayýr olan hac seferine
çýkmak yerine tamamen þer olan düþman bayraðý altýnda uzun
seyahatler ettiler... Ýbret alýnýz...

Kulluðun Cemaat Tarafýndan Ýlaný

Kulluðun (ubûdiyetin) binlerce güzelliklerinden yalnýz buna
bak ki, Nebi Aleyhissalâtü Vesselâm, ubudiyet cihetiyle mü’min-
lerin, muvahhidlerin kalplerini bayram, cuma ve cemaat namaz-
larýnda biraraya getiriyor. Ve dillerini bir kelimede birleþtiriyor.
Öyle bir surette ki: Þu insan Cenâb-ý Hakk’ýn azametli hitabýna,
hadsiz kalplerden ve dillerden çýkan sesler duâlar, zikirler ile
mukabele ediyor.

O sesler, duâlar, zikirler birbirine tesanüd ederek ve birbiri-
ne yardým edip ittifak ederek öyle geniþ bir surette Mâbûd-
Ezelî’nin Ulûhiyetine karþý bir ubudiyet gösteriyor ki: Güya Kü-
re-i Arz kendisi o zikri söylüyor. O duayý ediyor ve aktarýyla na-
maz kýlýyor. Ve etrafýyla semâvâtýn fevkinde izzet ve azametle
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nazil olan “Namazý dosdoðru kýlýnýz” (Bakara, 43) emrini Küre-i
Arz imtisâl ediyor. Bu sýrr-ý ittihat ile, kâinat içinde bir zerre gi-
bi zayýf küçük bir mahluk olan þu insan, ubudiyetin azameti ci-
hetiyle Halýk-ý Arz ve Semâvatýn mahbub bir kulu ve arzýn hali-
fesi, sultaný ve hayvanâtýn reisi ve kâinatýn yaratýlýþýnýn neticesi
ve gayesi oluyor. Evet, eðer namazlarýn arkasýnda bilhassa bay-
ram namazlarýnda bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon in-
sanlarýn sesleri âlem-i gaybde ittihat ettikleri gibi âlem-i
þehâdette dahi birbiriyle ittihat edip, içtimâ etse, Küre-i Arz ta-
mamiyle büyük bir insan olup, azametine nisbeten büyük bir
sadâ ile söylediði Allahu Ekber’e müsavi geldiðinden, o muvah-
hidinin ittihadý ile bir anda Allahu Ekber demeleri Küre-i Arz’ýn
büyük bir Allahu Ekber’i hükmüne geçiyor.

Âdetâ bayram namazlarýnda Âlem-i Ýslâm’ýn zikir ve tesbi-
hiyle zemin en büyük zelzeleye mazhar olup, aktar ve etrafýyla
Allahu Ekber deyip:

KIBLESÝ olan Kâbe-i Mükerreme’nin samimi kalbiyle niyet
edip,

MEKKE aðzýyla,

CEBEL-Ý ARAFE diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime,
arzýn her tarafýndaki umum müminlerin maðaraya benzeyen
aðýzlarýndaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber keli-
mesinin aksi sadâsiyle hadsiz Allahu Ekber vukû bulduðu gibi, o
makbul zikir ve tekbir semâvatý dahi çýnlatýp berzah âlemlerine
de dalgalanarak sadâ veriyor.

Kâbe'yi Çeviren Halkalar

Namazý vaktin evvelinde kýlmak, kýlarken Kâbe’yi hayalen
nazara almak menduptur. Böylece birbirine giren daireler gibi
Kâbe’nin etrafýnda meydana gelen saflar göz önüne gelmekle ya-
kýn saflar Kâbe’yi kuþattýklarý gibi, en uzak saflarýn da Âlem-i
Ýslâm’ý kuþatmýþ olduðu da hayâl ile görülsün. Herbir mü’min o
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saflara girmekle o muazzam cemaate dahil olsun ki, o cemaatin
icmâ ve tevatürü onun namazda söylediði her davaya ve her bir
sözüne kati bir delil olsun. Meselâ, namaz kýlan “Elhamdülillah”
dediði zaman, sanki o muazzam cemaati teþkil eden bütün
mü’minler “Evet doðru söyledin” diye onun o sözünü tasdik edi-
yorlar. Ve bu tasdikleri hücum eden evham ve vesveselere karþý,
manevî bir kalkan vazifesini görür. Ve ayný zamanda bütün duy-
gularý, hasseleri, lâtifeleri o namazdan zevk ve hisselerini alýrlar.

Yeryüzü mescidini çeþit çeþit ve muntazam hareketleriyle
süsleyen o muazzam cemaatin, satýrlarý andýran saflarýnýn o gü-
zel manzarasý, muhafaza edilmek üzere âlem-i misâl sayfasýnda,
ilâhi bir fotografla filme alýnmaktadýr.

Beþ Vakit Namaz ve Kâbe

Bir gül düþünelim. Yaprak yaprak ortasýnda simsiyah püskül-
cükler... Gonca halinden açýlmýþ halinde, ondan da tekrar gonca
haline yapraklar açýlýp kapanarak geçmekteler. Hep taze ve tap-
taze kalan bu gül gibi þehir ve köylerin anasý yani yerin göbeði
olan Mekke’nin ortasýnda siyah peçeli Kâbe... Ýç içe daireler ha-
linde dünyanýn her tarafýndan saflar dizilmiþ... Her an dünya
üzerinde beþ vakit eksik olmuyor... Bütün müslümanlar içe doð-
ru eðilen gül yapraklarý gibi Kâbe’ye doðru yönelerek namazýn o
narin ve zarif hareketleri ile eðilip bükülüyorlar. Tasavvuru hat-
ta tahayyülü bile doyumsuz bir haz veriyor.

Oturarak Mý, Yoksa Ayakta Mý Çalýþmalý?

Fransýz Prof. Piere Moulin, diyor ki:

“Çalýþýrken sürekli olarak ayakta durmak kan dolaþýmýný bo-
zar ve bacaklarda “Varis” hastalýðýna sebep olur. Oturarak çalý-
þýrsanýz ayrýca daha az yorulmuþ olursunuz. Ancak, sürekli otur-
manýn da kan dolaþýmý ve sindirim bozukluklarýna sebep olabi-
leceðini akýldan çýkarmamak gerekir.
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En ideal çalýþma þekli, istendiði zaman oturarak, istendiði za-
man da ayakta yapýlandýr. Ýþin durumu buna, imkân veriyorsa,
kiþinin böyle deðiþmeli çalýþmasý en uygun yoldur. Ya elveriþli
deðilse?

Bu arada devamlý oturarak çalýþmanýn da çok mahzurlu oldu-
ðunu ve kalbe zarar verdiðini unutmamak gerek.”

Böyle olunca beþ vakit namazýn sýrf bu açýdan dahi ele alýnsa
ne kadar mühim olduðu anlaþýlýr.
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