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İnsan iradesi dışında dünyaya gelir. Biyolojik bir 
yaratıktır.

Biyoloji, bitkileri, hayvanları ve insanları, yani canlı-
ları inceleyen bilim dalıdır. Memeli hayvanlar sınıfında 
insan ve insanın organları anlatılır.

Avrupalılar da insanla hayvanı “Homo” kelimesi 
içinde ele alır.

Çocuk, annesinin, babasının, bir de çevresinin 
tesirinde kalarak; bilgisini artırarak, okuma yazma 
öğrenerek, öğrendiklerini anlatarak, hayvanlar sını-
fından ayrılır.

İnsanı hayvanlardan ayıran İlim, sanat, teknik ve 
ahlaktır.

Müslüman’ın İslam ahlakıyla ahlaklanması en tabii 
hal ve inancının gereğidir.

Bir yaşındaki çocuk bile, bazı şeyleri yer, bazılarını 
yemez. İçeceğini ve oyuncaklarını da seçmeye başlar.

Seçme işi devam eder; büyüdükçe elbisesini, ayak-
kabısını, arkadaşını seçer.

Ateşin yaktığını, bıçağın kestiğini anlar.
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Artık ona göre de iyi, kötü şeyler vardır.
Bu sebeple 15 veya 16 yaşına gelen genç, dinini de 

seçmek zorundadır. Çünkü Allah, seçme konusunda 
onu epeyce eğitti. Mukayese gücü de gelişti. Şimdi bu 
genç çevresine bakıp, iyilerle kötülerin farkını anlamalı, 
iyi olmaya gayret etmeli ki, dünyasını cennet etsin.

Yaratıklar içinde sadece insan, istediği kadar kötü, 
istediği kadar da iyi olabilir.

İnsan, helalle haramın yol kavşağına bırakılmıştır; 
helali de, haramı da seçebilir, bunları karıştırabilir de...

İnsan Cennetle Cehennemin yol kavşağına bıra-
kılmıştır: İsterse dünya ve ahiretini Cennet, isterse 
Cehennem edebilir.

Her insana bu kabiliyet verilmiştir.
Kabiliyetli olmamız kadar, kabiliyetimizi nelere 

kullandığımız da önemlidir.

Allah Reçete göndermiş ki tedavi oluyor. Bugünkü 
ilim ve teknoloji de gösteriyor ki Allah insana sınırsız 
kabiliyet vermiştir.

Eğer din gönderilmeseydi, insan, bu sınırsız kabi-
liyetiyle sayısız kötülükler işlerdi.

İnsanı yaratan Allah, din göndermiş ki insan, sayısız 
kötülüklerden vazgeçip, sayısız iyilikler yapsın...
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Kâinatı yaratan Allah, İslamiyet’i göndermiştir.
Kâinatla İslamiyet, ruhla ceset gibidir, biri giderse, 

diğeri kalmaz.
Bütün dünya İslam’a düşman olsa, kâinat nizamını 

devam ettiren Allah, İslamiyet’i de devam ettirecektir. 
Bunu yapmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü 
Allah Samed’dir, her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir 
şeye muhtaç olamaz. Ebabil (sürü sürü) kuşlarıyla 
veya en aciz görünen sinek gibi diğer askerlerle dini-
ni destekler Hendek Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kıbrıs, 
Afganistan, Bosna-Hersek buna delildir.

İyiliklerin bütünü İslamiyet’te toplandığı için, in-
sanlar İslam’a muhtaçtır.

Kâinatı yaratan Allah, İslamiyet’i gönderdiğinden, 
kâinat ne kadar mükemmelse, İslamiyet de o kadar 
mükemmeldir, İslam’a uyan insan da mükemmel olur.

Dünyanın neresinde üstün insan, mesut aile, bü-
yük şirket, büyük devlet varsa, bunların hepsi İslam 
prensipleriyle bu hale gelmiştir.

Milyonlarca sene evvel yaratılan su, hava, toprak 
ve güneş (Anâsır-ı Erbaa); her asrın ihtiyacına nasıl 
cevap vermişse, İslamiyet de her asrın ihtiyacına cevap 
vermiş, verecektir de... Çünkü hepsini yaratan, maddi 
ve manevi nizamları kuran Allah’tan başkası olamaz!
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Toprağın basitliğine bakınız, bir de topraktan yara-
tılan bitkilere, hayvanlara, insanlara bakınız...

Her ayet, her hadis, toprak kadar mükemmeldir; 
ilmi olana...

Nasıl ki fizik ve kimyadaki formüllerle, denklem-
lerle, teoremlerle binlerce problem çözülürse; her ayet 
ve hadis de bir formül, bir denklemdir, bunlarla da 
hayatın binlerce formülü çözülür; düşünene bilene... 
İman ve ibadet, ahlak için, aile, toplum ve kişi için, 
binlerce formül.

İslamiyet’in en büyük özelliklerinden biri de her 
asırda büyük, üstün ve değerli insanlar yetiştirmesidir. 
Bazı yerlerde bu büyük insanlar çadırın orta direği gibi 
yükselir, etrafındakiler çadırın yüzeyi gibi mertebeler 
alır.

Yaz aylarında nasıl ki meyveler olgunlaşırsa, insan 
da İslamiyet’le kemale erer.

İslamiyet, dünyayı cennet etmek için gönderilmiş 
bir dindir. Hiç değilse onu cehenneme çevirmemeliyiz.

Dünyanın 3 yüzü vardır:
1- Burada Allah’ın sıfatları öğrenilir; insanlar ilim-

de, sanatta, teknikte ilerler, İslam ahlakı ile ahlakla-
nır ki bunlar adetullahtır, sünnetullahtır, ibadettir. 
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Kâinatta cereyan eden kanunların hepsi adetullahdır. 
Güneşin doğması, su, ateşin yakması vs.

2- İslamiyet dünyada yaşanır, ahirette mükâfatı 
alınır.

Müslüman için dünya işi ayrı, ahiret işi ayrı ola-
maz. Çünkü namaz kılan her Müslüman’ın yaptığı 
helal işlerin bütünü ibadettir. Böylece dünya ve ahiret 
bir bütün olarak ele alınır, her ikisi de mâmur edilir.

3- Müslüman, dünyadaki haram işlerin, haram söz-
lerin bütününden kaçınmalıdır.

Müslüman’ın her sözü, her hareketi İslam’a uy-
gun olmalı. Hata ederse tevbe edip, haramdan helala 
dönmeli.

İnanmamak mümkün değil. Herkes bir şeylere ina-
nır. İnsanlar inançları yönünde hareket eder.

Müslüman evvela inanılmaması gerekenlere inan-
mayacak, sonra haramlardan uzaklaşarak, İslamî daire 
içinde, Allah’a, Kur’an’a ve Peygamber’e inanacak. Bu 
inanç onun her sözünü, her hareketini İslam’a uydu-
racak.

Ameller imanın cüzü olmasa da, haramlardan kaçan 
mü’min kamil imana sahiptir. Kamil iman sahibi de 
ateşe düşmekten korkarcasına haramlardan korkar.

İneğe tapan Hintli, Allah’a inanan Müslüman’dan 
üstün olmamalıdır.
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Dinler tarihi, bir tekâmülün sonucu İslamiyet’in 
doğduğunu anlatır; yanlıştır. Dinlerin, İslamiyet’e tesiri 
yoktur, O’nu Allah göndermiştir.

Allah indinde din, İslamiyet’tir. Diğerlerine “din” 
denmesi, yerleşmiş yanlışlardan biridir.

Adem aleyhisselam’dan Ahirzaman Nebisi’ne kadar 
ki peygamberlerin bütünü Müslüman’dır.

Peygamberlere gelen suhufların ve kitapların bü-
tünü Kur’an’a uygundur fakat değiştirilmiş, asılları 
kalmamış; sadece Kur’an, ilk indiği gibi günümüze 
ulaşmış, herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.

Kur’an’ın ilk tefsiri hadis-i şeriflerdir. İçtihadlar da 
bir kısım ayet ve hadislerden çıkarılmış hükümlerdir.

Kur’an’ı ve Peygamberi gönderen Allah, insana bu 
ikisini anlayabilecek beyin vermiş.

Sadece insan, din sahibi olur, başka yaratıklar ola-
maz. (Cinler konumuzun dışında.)

Kur’an, hadisler, insan beyni, bunların üçü bütün-
leşince “İslamiyet” ortaya çıkar.

Müslüman beynini İslam’dan çekip, başka şeylere 
verirse din, nazariyede kalır, felaketler birbirini takip 
eder.

İslamiyet’e göre yeryüzü bir mektep, Kur’an temel 
kitap, Peygamberimiz başmuallim, İslam alimleri öğ-
retim üyesi, kâinat laboratuar, Müslüman da beşikten 
mezara kadar talebe!..
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İyiliklerin, güzelliklerin, ölçünün, ahengin bütünü 
İslamiyet’te toplandığından, İslamiyet her zaman ve 
her yerde üstün insan yetiştirmiştir.

İnsana sınırsız kabiliyetler veren Allah, din gönder-
meseydi insanlar sayısız kötülükler işlerdi.

Müslüman ise sayısız kötülükleri terk edip, sayısız 
iyilikleri işleyen insandır.

Müslüman olmadığı halde iyi insan olanlar, ya İslam 
kültürüyle veya deneme usulüyle o hale gelmişledir.

Müslüman evvela hiç kimseye zarar vermeyecek, 
sonra gücü yettiği kadar faydalı olacak.

Elbette bu vasfa sahip olan Müslümanlar üstündür.

Aslında Müslüman’ın her sözü, her hareketi İslam’a 
uygun olursa, bu hal küllî ibadettir.

Amma “İbadet” deyince akla İslam’ın beş şartı gelir: 
Namaz, Oruç, Hac, Zekât ve Kelime-i Şehadet.

Sahabenin kıldığı namazla bizimki aynıdır. Fakat 
onlar namazda okudukları ayet ve hadisleri anlayıp, 
bunları ilahi emir kabul ederek, hayatlarını İslam’a 
uydurup, yine küllî ibadete geçiyorlardı.

Bugünkü Müslümanların çoğu, namazda okuduk-
larını anlamadıklarından caminin içi İslam’a uygun; 
çarşı, pazar başka âlem! Böylece namaz, cüz’i ibadet 
planında kalıyor.
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Ya Arapça öğrensek veya tefsir okusak yahut sayısı 
çok az olan haramları terk etsek, namazımız yine kül-
liyet kazanıp, hayatı kuşatır.

Oruç tutan, fakirin açlık ıstırabını anlar, zekâtla, 
fitreyle, borçla, bağışla veya işyeri açarak, ücret vere-
rek, onun derdine derman bulursa...

Maddi, manevi organlarına oruç tutturursa...
Oruçluyken içmediği sigarayı, içkiyi, ömür boyu 

içmezse, orucu da, külli ibadet içine girer.
Hacca giden, ihramı kefen bilip ahirette hesap ver-

meyi düşünürse...
Çeşitli ülkelerden, gelen Müslümanlarla ittihad-ı 

İslam’ı anlarsa...
Haccı, Müslümanların yıllık kongresi bilip, birbir-

lerinin derdine derman bulup, sevinçlerini paylaşır-
larsa...

Ecnebilerin malını almayıp, Müslümanlar arasın-
daki ekonomik beraberliğe önem verirlerse...

Kul hakkı varsa onları öder, haramdan da ömür 
boyu kaçarsa Hac ibadeti de külliyet kazanır, insanı 
temizler.

Mademki zekât farzdır, öyleyse Müslümanlar ya 
sanat öğrenerek veya üniversiteyi bitirerek para ka-
zanmak zorundalar. Zira kendine hayrı olmayanın 
dinine hayrı olabilir mi?

Helal kazançla Müslümanlar ancak, millet, ümmet 
olabilir.

Haram kazanç ise itimadı sarsar, kardeşlik kalkar, 
felaketler umuma gelir.
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Her zengin zekâtını verse fakir kalmaz, sınıf mü-
cadelesi de olmaz. Vermeyen komünizmden bile me-
suldür.

Zekât veren Müslüman kapitalist ve sosyalist sı-
fatından kurtulur.

Kelime-i Şehadetin geniş manalarından biri de: 
“Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(sav) O’nun 
resulüdür.”

Bunu dil ile söyleyip, kalbiyle tasdik eden Sahabe, 
her türlü haramı terk edip, her türlü sevabı işlemeye 
çalışarak, kelime-i şehadeti külli planda uygulayarak 
üstün oldular.

Son üç yüz senedir Müslümanların ekserisi hem 
kelime-i şehadet getirip, hem de helalle haramı birbi-
rine karıştırınca, perişanlık devam ediyor.

Allah’tan başka ilah olmadığına inanan mü’min, 
canının istediğini değil, Allah’ın istediğini yapmalı. 
Arkadaşa, komşuya, basına, yayına uymamalı, Sünnet-i 
Seniyyeye uymalı. O zaman kelime-i şehadetle de dün-
yasını cennet edebilir.

Her ibadet, bizi haramlardan geri çekmeli, helallere 
sevk etmeli; her ibadet ferdi, aileyi, milleti ve devleti 
üstün duruma getirmelidir. Getirmiyorsa ibadetler 
anlaşılmamıştır. 

Canlılar deyince akla bitkiler, hayvanlar ve insanlar 
gelir. Bunların içinde sadece insan ilim ve sanat öğre-
nebilir, bilgisayar ve uçak gibi şeyler yapabilir.
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İnsan beyniyle bazı hayvanların beyni yapı ve şekil 
bakımından birbirine benzese de, 20. asır medeniyeti 
tamamen insan beyninin mahsulüdür. Beynimiz de 
etten yapılmıştır.

Ayet ve hadisler akla hitap ettiği için insan beyninin 
en mühim vazifesi İslamiyet’i öğrenmek, anlamak, 
yaşamaktır.

“Fizik, kimya gibi okul ders kitapları ne olacak?”
İlim, Allah’ın sıfatı olduğundan dinli, dinsiz kısım-

lara ayrılamaz. Okul ders kitapları, bir kısım ayet ve 
hadislerin şerh ve izahıdır.

Akıl su gibidir, konduğu kabın rengini ve şeklini alır. 
Bu sebeple kumarbaz da, Kur’an okuyan da akıllıdır.

Akıllı olmak önemli değildir, aklın nerede kullanıl-
dığı önemlidir.

Aklını yöneten kendini de yönetir. İnsanın kendi 
kendini idare etmesi çok önemli, zira kitleleri idare 
edenler kendilerini idare edemedikleri için çok kötü 
duruma düşmüştür.

Akıl, İslamiyet’le buluştuğu, bütünleştiği ölçüde 
faydalıdır. Bunlar birbirinden ayrılırsa akıl dalalete 
gider, İslamiyet de anlaşılmaz.

Avrupa filozoflarından bazıları kiliseye şiddetle 
karşı çıkarken, Hıristiyanlık açısından münkir olurken; 
şahsi fikirleriyle İslam’a yaklaştıklarını görüyoruz. 
Çünkü İslamiyet’i gönderen Allah, insanı yarattığı için, 
okuyan, düşünen, anlayan insan, er-geç İslam’la bütün-
leşir. Bu da İslamiyet’in fıtrî bir din olduğunu gösterir.

İnsanı yaratan Allah, İslamiyet’i göndermiştir.
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İnkâr ve iman sadece insana ait bir haldir.
Amma dünyaya gelmemizdeki gaye, Allah’a iman 

etmektir.
Allah’a inanmak ilmin ve aklın gereğidir. Çünkü 

insanlar canlı organizma yapamaz. Öyle ise canlıları 
yaratan Allah’tan başkası olamaz.

Atom harfleriyle, molekül heceleriyle, yaratıklar 
kadar cümlelerle kâinat kitabını yazan Allah, insana 
da okuma kabiliyeti vermiştir.

Biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi ve coğ-
rafya gibi okul ders kitapları, sadece ve sadece Allah’ın 
yarattıklarını anlatmaktadır.

Yaratıkları anlayıp, yaratanı anlamamak olmaz!
Allah’a inanmak ilmin ve aklın gereğidir.
İnandığımız Allah’ı sadece sıfatlarıyla öğreniriz. 

Ayet ve hadisler Allah’ın İlim, Sâni, Rezzak, Kudret gibi 
sıfatlarını sayarken, kâinat kitabı da bunlara açıklık 
getirir.

Sıfatlarıyla öğrendiğimiz Allah’ı severiz. Sevme-
nin alâmeti haramlardan kaçmak, helalleri yapmaya 
çalışmaktır.

Organlarımızı yaratan ve çalıştıran Allah’tan, hangi 
organımızla işleyeceğimiz günahı gizleyebiliriz?

Küçük, büyük her şeyi birbiriyle irtibatlandıran, 
her şeye nizam veren Allah, insan için İslam nizamını 
göndermiştir.
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Her şey nizam içindeyken, insan da İslam nizamıy-
la, hayatını düzene koymalıdır. İnancın gereği budur.

Nasıl ki küçücük barometre, kocaman atmosferi 
ölçerse; vicdan da bir göstergedir, kötü hareketleri-
mizden müteessir olur, iyilikle de rahatlar.

Arızalı barometreye de yine “barometre” deriz.
Vicdan da arızalanır, kötü insanlarda olduğu gibi.
Bazı insanlar kalp ve vicdan temizliğinden söz eder. 

Bankalar ve meyhaneler de temizdir. Fakat İslam’a 
uygun değil. Öyle ise vicdan İslami ölçülerle hareket 
ederse faydalı olur, aksi halde kediye acıyan, insana 
acımayabilir.

Nefsin kademelerini okursak, vicdan meselesi daha 
iyi anlaşılır.

Vicdan ilmin ışığında, imanın rotasında olursa işe 
yarar.

Kalbimizi tanzim ve tertip eden, ona hareket veren, 
bu hareketi devam ettiren Allah’tan başkası olamaz.

Bir de imanın yuvası olan kalp vardır: “Kalben 
inandım...”

İslamiyet’te bilgiler beyne dolar, Kur’an’ın nuruyla 
münevver olan insan, hakla batılı ayırır, sair organlar 
gibi kalp de bundan payını alır. Demek ki iman, ilimle 
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bütünleşir, ibadete dönüşürse, işe yarayan bir Müslü-
man tipi ortaya çıkar.

Kalbimizi, bankalar ve meyhaneler gibi değil, ca-
miler gibi temiz tutmalıyız.

Kalbi çalıştıran Allah, kalpten geçeni bilmez mi?
Kalb vücuda, iman ibadetlere hareket verir.

Mutlaka dua etmeliyiz. Çünkü dua eden, Allah’ın 
varlığına inanıyor ki dua ediyor.

Dua eden kendi aczini, Allah’ın kudretini kabul 
etmiştir, artık firavunlaşamaz.

Kâinat ne kadar büyük, insan ne kadar küçük! 
Büyüklüklerin bütünü “Allahu Ekber” ibaresinin 

yanında küçük kalır.
Yediğimiz ölü gıdalardan canlı organları yaratan ve 

yaşatan Allah, elbette ki aklımızdan ve kalbimizden 
geçenleri de bilir.

Bunu bilirsek, kötü düşünceleri azaltmaya çalışırız.
İyi düşüncelerle dua ederiz.
Dualarımız evvela bizi dindar eder. Sonra kabul olu-

nur. Bazen aynen, bazen farklı neticeler verir. Hasta, 
doktordan bir şeyler isteyebilir. Hastanın isteğiyle dok-
torun isteği birbirine uygunsa, hastanın isteği aynen 
yerine getirilir. Değilse doktorun istediği olur. Hasta 
diyemez ki: “Doktor ricamı kabul etmedi.” Halbuki en 
güzel şekilde kabul edildi ki, hasta şifa buldu.
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Sırat-ı müstakim’de (ölçülü, ahenkli) Müslümanca 
bir hayat yaşamamız, dualarımızın kabul edildiğine 
delildir.

Kur’an okumak, namaz kılmak da duadır.
Amma dualarının kabul olmadığını söyleyen de 

çoktur.
Dualarımızın kabul olması için:
1- Dil ile dua ederken fiili duayı buna eklemeliyiz. 

“Ey Rabbim rızkımı artır” diyen, tarlasını iyi sürmeli-
dir. Bir işi çok iyi öğrenen, doğru ve çalışkan olan fiilen 
dua ediyor ki, zengin olabilir.

2- Bir insanın yediği, içtiği, giydiği helal olmalı ki 
duası kabul olsun. Kirli eller duaya açılsa da, Allah ne 
kadar merhametlidir.

3- Felaketler ya günahlarımız sebebiyle gelmiştir 
veya manevi makamımızı yükseltmek için...

4- İbadetler, sadaka, insanlara yardım, bunlar da 
duadır, felaketlere şemsiye olabilir.

5- İslam’ın derdiyle dertlenenlerin sair dertleri 
azalabilir.

Dua eden, Allah’la irtibat kuruyor demektir.

Elimiz, ayağımız irademizle çalışır.
Kalbimiz, böbreğimiz, beynimiz, irademiz dışında 

çalışmaktadır. Bu sebeple vesveseler irademiz dışında 
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