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ÖNSÖZ
1 — Bu memleketlerde Hanefî ve Şafiî mezheblerine
bağlı insanlar namazlarını karışık olarak cemaatle kılmaktadırlar. Bu iki mezheb adamlarının namazda birbirine uymaları caiz ise de, ictihattan doğma ihtilâflı meselelerde imam olan zat'ın öteki mezhebi de göze alarak riayet etmesi lâzımdır. Meselâ: Hanefî olan bir imamın bir
yeri namahrem bir kadına değmişse abdestini
tazeledikten sonra şafia ya imam olabilir. Ve keza, bir yeri
kanamış olan Şafiî bir imam yeniden abdest
aldıktan
sonra
Hanefîlere imamet yapabilir. Aksi halde ne o
ona; ve ne de o ona imam olamaz.
Bu cemaatlere imam olan zatların çoğu İmam ve
Hatip Okullarından çıkan kimselerdir. Ve bundan sonra
da müslüman cemaatlerine imamet ve hitabet yapanlara kaynak olacak yalnız İmam ve Hatip Okullarıdır.
Binaenaleyh bu okullardan mezun olan münevver
talebelerimizin Hanefî mezhebine vukufları tam ise de
Şafiî mezhebine vukufları pek azdır. Bundan dolayı
imamlarımızın vebalde kaldıkları ve kalacakları ihtimali vardır.
Binaenaleyh o zatları şu vebalden kurtaracak (dümezhebi) yani her iki mezhebden bahsedecek bir risalenin vücuda getirilmesi dinî bir ihtiyaç ve bir zaruret haline gelmiştir.
2 — Namaz gibi amelî hükümlerin dünya ve ahiret
saadetlerine pek büyük hizmetleri olduğu halde o

hükümlerin faydaları yalnız ahirete ait olup, dünyamıza hiçbir faydaları olmadığı gibi,
yanlış bir fikir
telâkki edilmektedir. Bu yüzden o hükümlerin işlenmesinde tembellik gösteriliyor. Halbuki o hükümlerin faydaları ahiretten fazla dünyaya aittir,
3 — Halihazırda okullarda okutulmakta olan fıkıh
kitapları
yalnız Hanefî mezhebine ait oldukları gibi
meseleler ve hükümlerden gaye ve faydalarından bahsedilmiyerek yalnız çıplak bir ifade ile beyan edilmektedir. Bu hadise zamanın tenevvürüne muhaliftir. Çünkü münevver bir zamanın talebesi münevver olmalıdır.
Münevver olan bir genç herşeyin hikmet ve faydasını
anlamak ister.
İşte bu üç noktayı nazara alarak o noktaların yaptıkları manevî tahribata son verilmek üzere şu risale
felsefî ve dü-mezhebî bir şekilde yazılmıştır. Evet amelî hükümlerin dünya ve ahirete ait faydaları aklı ve
kalbi tatmin ve zamanı ikna edecek bir tarzda izah
edilmiştir. Aynı zamanda Şafiî’nin Hanefi’ye muhalefet
ettiği noktalar sahifelerin altında çizilen çizgi arkasında notlar şeklinde yazılmıştır ki, bu risaleyi okuyan zat, her iki mezhebi elde etmiş olsun.
İşte bu vesile ile imamlar Şafiî mezhebine de vakıf
olmakla vebalden kurtulur. Ve Şafiî’lere serbest imam
olabilirler. Ve münevver genç ve talebemiz de seve seve
fıkıh derslerinden lezzet ve zevk alarak okuyabilirler.
İşte çok zahmetlerle vücuda getirdiğim şu risaleyi
bilhassa İmam ve Hatip Okulları talebelerine yardımcı
olarak takdim etmekle kendimi bahtiyar addediyorum.

Abdülmecid ÜNLÜKUL

Her iki mezhebi havi yazıldı şu ilmihal
Düzülmüş içinde ahkâm; pek güzel inci misal
Cem'i güzel, nazmı parlak, Muhtasar uslûbu âl
Kurtarır herbir imamı, Her günahdan her vebal;
Ûnlükul’un yadigârı, sizde kalsın şu nihal.
Mirza - Zade

Abdülmecid Ünlükul

BiSMiLLÂHiRRAHMÂNiRRAHiM
Birinci Konu :

« ALLAH’I SEVERİZ »
Evet, Allah’ımızı severiz çünkü bizleri yoktan var eden
O’dur. Karanlıktan aydınlığa çıkartan O’dur. Dünyada görünen bütün şu güzel şeyleri, kıymetli nimetleri bizlere veren
O’dur. Ve âlemde bulunan her şeyi bizlere hizmetçi, besleyici olmak üzere müsahhar ve emirber kılan ancak Allah’tır.
Ezcümle,kocaman güneşi bizlere ziya ve hararet vermek
için bir lüküs ve soba işlerini görebilmek şeklinde yaratmıştır.
Gece karanlıklarında işlerimizi görebilmek için bir idare
lâmbası vazifesini gören ve vakitleri tayin eden bir takvim
işini gören koca ay kürresini me’mur kılmıştır.
Ve gıdalarımızı arz tarlasında yetiştirmek için, hava tabakasını denizlerden suları kaldırıp yağdırmak üzere bir sünger vazifesiyle vazifelendirmiştir.
Ve şu güzel dünyayı bütün müştemilâtıyla bizlere bir
otel ve şaheser bir mesken kılmıştır.
Ve bizlere hakimiyet, hürriyet vererek şu kürre’i arza
halife kılmıştır. İstediğimiz kadar yer, içer, giyer, gezer, havalarda uçar, denizlerde yüzer, bütün mahlûkata hüküm ederiz.
Maahâzâ bu kadar sonsuz nimetler mukabilinde bir men-
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faat tâkip ettiği yok. Ve yaptığı bütün masraflar parasız pulsuz ihsan ve in’âmlerdir.
Binâenaleyh, insanların Allah’ca ne derece sevgili, ne kadar kıymetli, ne kadar yüksek bir mahlûk olduğu anlaşılır.
Buna binâen bizim de O büyük Allah’ın bizlere olan yüksek sevgisine bilmukabele muhabbetimiz, sevgimiz lâzım ve
zarûridir.
Evet, canımızdan ana ve babalarımızdan daha ziyade ulu
Allah’ımızı severiz. Çünkü onları da bizleri de yaratan ancak
Allah’dır. Ve bütün belâ ve musibetlerden koruyan Allah’dır.
Ve bütün elem ve hastalıklardan tedâvi edip kurtaran Allahdır. Böyle ulu Allah’a borçlu bulunduğumuz muhabbet ve
sevgiye son varmı dır?
Evet, O koruyucu Allah’a muhabbetimize nihayet olamaz
çünkü ihsanlarına, lûtuflarına son olamadığı gibi tabii O’nun
lûtuflarına karşı sevgi ve şükranlarımıza da son olamaz.

İkinci Konu :

«SEVGİLİ
SEVERİZ »

PEYGAMBERİMİZİ

DE

Çünkü Allah’ı bize tanıtan O’dur. Kâinat kitabında
yazılan kudret mu'cizelerini bize gösteren O’dur.İyi ve kötü şeyleri tarif eden O’dur. Küfürden islâmiyete, zulmetten
aydınlığa, yalancılıktan doğruluğa bizleri çıkartan O’dur.
Ruhlarımızı cilalandıran, fikirlerimizi tenvir eden, kalplerimizi temizliyen dünya ve âhiret saadetine giden yolları bizlere gösteren O’dur.

3
Böyle bir Peygamber-i Zîşân sevilmezse başka sevilecek
bir şey varmıdır? Hakkımızda göstermiş olduğu maddî ve manevî şu kadar hizmetine karşı ve bizimle Hâlikimiz arasında
yapmış olduğu « Santrallık » vazifesine karşı lâzım gelen sevgimizi, hissiyâtımızı, hulûsümüzü sonsuz memnûniyetimizi
açıklıyacak hiç bir ifade bulunmaz.
Maahâzâ O zât bütün insanlar içerisinde ve bütün Peyğamberlerden Cenab-ı Hak’ca en efzal en sevgili olmasaydı
kelime-i şehâdette olduğu gibi Kur’an-ı Kerimin pek çok âyetlerinde Allah’ın adıyla O’nun adı beraberce zikredilmezdi.
Binâenaleyh bizler böyle yüksek bir rasûlün ümmetinden
olduğumuzdan bahtiyarız. Allah’ın böyle sevgilisini elbette ve
elbette bizler de severiz.

Ûcüncü Konu :

« ALLAH’A İBADET
BORÇLUYUZ »

ETMEYE

Evet bir insan başkasından gördüğü bir iyiliğe veya aldığı
bir hediyeye karşı mukabelede bulunması bir borçtur. Böyle
bir borcun edâ edilmemesi insaniyetsizliğe delâlet eder. Ve
sevişmemeğe sebep olur. Ve aralarında muhabbet alış verişi
kesilir.
Binâenaleyh, Cenab-ı Hakk’ın bizlere sayısız nimetlerine
sonsuz lûtuflarına bilhassa bizlere verdiği vücut, varlık hediyesine karşı mukabelede bulunmamız bir borçdur. Bu borcu
tediye etmemek insaniyetten düşürtür. Ve ulu Allah’ın yüksek teveccühünü, muhabbetini kayıbettirir.
Öyleyse, mukabelede bulunmalıyız ki daha fazla teveccühüne mazhar ve daha ziyade nimetlerini, hediyelerini kaza-
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nalım.
Evet. O büyük Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’inde bizlere
hitaben şöyle emrediyor. (Velein şekertüm leezîdenneküm)
yani sizlere verdiğim ve vermekte olduğum nimetlere
karşı
arz-ı şükranda bulunuldukça daha çok ihsanlarda bulunacağım.
Fakat teşekkürlerde bulunmadığınız takdirde aramız bozulur.
Nimetlerimi azaltacağım. Veya değer ve kıymetlerini indireceğim gibi korkunç bir mâna da zihne geliyor.
Meselâ; bir çocuk her gün sabahleyin mektebe gittiği ve
öğle zamanı geldiği ve akşam üzeri eve döndüğü vakitlerde
anasının, babasının daima ellerini öpüp dualarını alırsa tabiî
o çocuk anaya, babaya yaptığı hürmetle daha ziyade şefkat ve
lûtuflarına mazhar olur. Aksi takdirde o çocuk, asi ve haylazlar sırasına geçer. Ana ve babanın bedduasına, şefkatsizliklerine maruzkalır, kıymetten düşer.
Kezalik, biz insanlar da sabahleyin işimize gücümüze gider ve gelirken ve yaparken Allah’ımızın ismiyle yardımıyle,
hidayetiyle niyet ederek yaparsak daha fazla teveccüh, yardımını kazanırız. Aksi halde nankör oluruz. Bu ise insaniyete
muhaliftir.
İbadetten maksat nedir? Malûmya ibadet herkesin bildiği
namaz, oruç, haç, zekât, gibi ameli hükümlerdir. Evet bu gibi
ameller Allahın nimetlerine karşı teşekkür vazifesini gören
bir borçtur. Bu borcu veririz ama bu gibi amelleri yapmakla
borçtan kurtulma imkânı yoktur.
Bu ameli hükümlerden başka pek çok Allahın emirleri
vardır. Ancak bu emirlerin iktizasını yapmakla borçtan bir
derece kurtulabiliriz.
Meselâ; vatanımızı ihya, imar etmek, düşmanların istilâsından korumak için lâzım gelen teşebbüslerden geri durmamak ve bütün bilgileri, fenleri elde etmek hususunda say
ve çalışmak ve okullar, hastahaneler, köprüler,yollar, çeşmeler
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gibi yaşayışı kolaylaştıran müesseseleri vücuda getirmek bilhassa maddeten vemanen geri kalan zayıflara muhtaçlara yardım etmek gibi insanların asayiş ve yaşayışlarını te’min hususunda gerek Kur’anı kerim ayetleriyle, gerek peygamberimiz hadisleriyle verilen emirleri yerine getirmekle bir derece Allah’a olan ibadet borcumuzu tediye edebiliriz. Yoksa
borçlu kalır ve borçlu da ölürüz, kıyamette cezayı da çekeriz.

Dördüncü konu:

« PEYGAMBERİMİZİN HAYATI »
Peygamberimiz aleyhisselâm yirmi nisan 571 milâdı tarihinde rabiiülevvele rastlayan pazartesi günü Mekke şehrinde
doğmuştur. Dedesi Abdülmuttalib’in emri üzerine ismi Muhammed konulmuştur.Muhammed birkaçgün anası tarafından
emzirilmiş ise de Arap adetleri üzerine Mekke dışarısında
«Havazen»kabilesine mensub Halime kadına emzirilmek üzere
verilmiştir.altıseneHalimenin yanındakaldıktan sonra anasına
getirilip teslim edilmiştir.
Peygamberimizin süt anası halime kadın hz. Muhammed
peygamber oluncaya kadar hayatta kalmış ve peygamberle görüşerek çok büyük hürmet ve iltifatlarına mazhar olmuştur.
Peygamberimiz aleyhisselâm altı yaşında iken anasıyle beraber Medineye gider. Ve Medineden dönerken « İyva » mevkiinde anası vefat eder. Kendisi hizmetçisi « Ümmi Eymen »
tarafından getirilip Abdülmuttalib’e teslim edilmiştir.
Dedesinin Ölümü ile sekiz yaşında iken Amcası Ebu talib’in himayesinde beslenir. Oniki yaşında iken amcası Ebu
Talip ile beraber alış veriş için Suriye cihetine giderlerken
«Buhayra» namında bir rahible görüşürler. Rahib Muhammedi
görür görmez, «işte Peygamberlerin efendisi budur» demiştir.
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Arab kabileleri ticaretle iştigal ederlerdi. Ebu Talib de
bir tüccar idi. Hz.Mulıammed amcası ebu Talible beraber ticarî
işlerle meşgul olmaya başlamıştır.
O zatın ticaret hususunda gösterdiği sadakat, istikamet
her tarafa yayılmıştı. Hatta herkes kendisine « EL EMİN »
derlerdi. O hazret alışverişte öyle bir nam kazandı ki herkes
hayran olurdu. Bunun üzerine « Saliha» ünvanıyla meşhur
servet sahibi Hatice namında bir kadının komisyonculuk suretiyle mallarını Basra cihetine götürdü. Üç ay zarfında büyük bir kazanç ile sattıktan sonra dönüp geldi. Hatice O’nun
bu kadar îstikamet ve sadakat sahibi olduğuna hayran olarak
kendisi ile evlenmeyi teklif etti. Her iki taraf evlenmeye karar verdikten sonra düğün masrafı Hatice tarafından yapıldıktan sonra Ebu Talip ile Hz.Hamza Haticenin evine gider
500 altın mihr ile nikâhlarını ahd-ederler. Hatice bu ahd-i
nikâh zamanında 40 yaşında imiş. Ve başka kocadan iki oğ.
lanla bir kızı da varmış. Hz.Muhammedin İbrahimden maada
bütün çocukları Haticedendir.
Hazreti Muhammed’in Basra, Suriye’ye seyahatlerinden
başka Yemen ve sâir bazı yerlere de seyahat ettiği bazı riva
yetlerde varsa da kat’i değildir.
Hz.Muhammed’in putperestlik ten çekilmesi :
Bu zat ne küçüklüğünde ve ne gençliğinde ve bütün za
manlarında putperestlikle alâkadar olmadığı müsellem ve ma‘lumdur. Hatta Kureyşîler tarafından putların şerefine kesilen
bir hayvanın etini yememiş reddetmiştir. Bu zât peygamberliğinden evvel putperestlikte mücadele ettiği muhakkaktır.
Hatta tanıdığı eşhası putperestlikten menederdi.
Hz.Muhammed’in peygamberlikten evvel en meşhur dostlarından biri Ebû Bekir idi ki-yâr-i ğar-le meşhurdur, Bir de
Hatice'nin yeğeni Hakîm Bin Hazem dir. Bu zat Kureyş’in
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büyüklerinden ve Muhammed’in samimi dostlarından idi.
Kureyş’ilerin-darinnedve- denilen siyasî mahfelleri bu zata
aittir. Hakim Bin Hazen o mahfeli yüz bin dirhemle Muaviye’ye satmış ve aldığı parayı sadaka olarak dağıtmıştır.
Beşinci konu:

« İSLÂMİYETİN DOĞUŞU »
Hz.Muhammed’in doğumunda Mekke şehri Putperestik
merkezi idi. Arapların taptıkları üç yüz atmış put içerisinde
bulunurdu.
Kâ’be’nin anahtarı ile bazı işleri Hz.Muhammed‘in ailesine ait iken O hazret hiçbir vakit putlara baş eğmemiştir.
Ve Arapların çirkin adetlerine muhalif hareket ederdi. O hazret bilhassa ticaret gibi dünya işleriyle meşğul olduğu halde
dünya ve dünya işlerini kalben boş ve faydasız hissederdi.
Fakat ruhunun sevdiği hedefi kavrıyamıyordu.
Hz.Muhammed Mekke’den üç mil mesafede olan Hıra
Dağı’na gider aylarca orada tefekkür ve murakabeye varırdı.
Erzakı tükendiği zaman evine gelir erzakını alır bir daha
Hıra’ya giderdi. Orada yaptığı ipadet Hz İbrahim’in Peygamberliğinden evvel yaptığı ibadet gibi tefekkür ve ibret almak
idi.
Mesela «ben neyim, niçin vücûda geldim, bu kainat nedir, Nereye gidivoruz, Neye inanmalıyız? » gibi suallere cevap
arıyordu
Hz. Muhammed’in peygamberlik başlangıcı olarak en evvel «sırlar» gibi gizli şeylerin ru’yasında inkişaf etmeğe başlamasıyla olmuşturki uykuda gördüğü her şey aynen vuku bulurdu.
Bu halet (Ru‘yayı sadika) ile tabir edilir.
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Bir gün Hz.Muhammed Aleyhisselâm Hıra Dağı’nda tefekkür
ve düşüncelere dalmış iken gaibden bir melek şu sözleri
kendisine söylemiştir.
(Oku, her şeyi yaratan ve insanı kan yığınından vücûda
getiren Rabbın namına oku!) Hz.Muhammed bu sözleri dinledikten sonra Allah’ın tecellisinden korkup titriyerek evine
dönmüştür.
O Hazret Hıra’da başına geleni Hatice’ye anlatmıştır.
Hatice O’nu o zamanın en meşhur âlimlerinden «Vereka’ya»
götürmüş. Vereka bunun sözlerini dinledikten sonra «Bu, tam
Hz.Musa’ya gönderilen Nâmusdur» Yani melektir demiştir.
O hazretin gösterdiği telâş ve korkunun esbabı: Nübüvvet
ve Allah’ın tecellisi değildi. Ancak nübüvvete erişeceği zaman
nübüvvet vazifesinin ağırlığını düşünmekten telâş ve korkuya
düşmüştü. Çünkü : Hz. İsa’nın vazifesi yalnız tebliğ idi.
Hz. Musa’nınki de yalnız kavmine Peygamberlik edip kavmini kurtarmak idi. Hz. Muhammed’in vazifesi bütün insanları cehaletten ma’rifete, dalâletten hidayete çıkartmak idi. Tabiî böyle ağır bir vazifeden korkulur.
O Hazret, en evvel nübüvvetini kadınlardan Hatice’ye,
çocuklardan Ali’ye, Erkeklerden Hz. Ebu Bekir’e söylemiş.
Ve onlarda tereddütsüz kabul etmişlerdir. Sonra bilhassa
Ebu Bekir’in dalaletiyle Hz. Osman, Abdurrahman Bini Avf’
Sağd Bini Ebî Vakkas gibi evvelce de putlardan çekinen büyük zat’lar müslümanlığı kabul etmişlerdi.
Hz. Muhammed nebi olarak tam üç sene mahrem bir
süratte Peygamberliğini îfa ettikten sonra «Aldığın emri infaz et, ve akrabalarını korkut» mealinde nazil olan ayetle risalete mazhar olarak tebliğe başlamıştır, İşte İslâmiyetin doğuşu bu tebliğden meydana çıkmış ve yavaş yavaş büyümeğe
başlamıştır.
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« İLGİLİ VAK’ALAR »
1 —Rasûlü Ekrem «Safa» tepesine çıkar Kureyşîleri İslamiyete davet ederken:
Ebu Leheb; Hz. tin «sözlerine karşı helak olasın, «bunun
için mi bizleri buraya çağırdın» diye O Hz. te beddua ettiğinden hakkında (Tebbet) sûresi nazil olmuştur.
2 —Rasuli Ekrem verdiği bir ziyafet esnasında akrabasından Abbas, Hamza, Ebu Talip gibi zatlara İslamiyyeti
tebliğ etmiştir. Onlar bu tebliği sükut ile karşılamış ve şaşmış
kalmışlardır. Yalınız 14 yaşında bulunan Hz. Ali ayağa
kalkarak demiştir ki, «ben hepinizden başça, yaşça, görüşçe
zayıf veküçük isemde Muhammed’e yardım edeceğim»demiştir.
3 — Kureyşiler Rasuli Ekremi Ebu Talibe şikayet ederler, Ebu Talip de nazikâne cevap verir, onları reddeder. Rasuli Ekrem yine tepliğe devam eder. Kureyşiler bir daha şikâyete geldiklerinde Ebu Talip Rasuli Ekremi Himaye Etmekten vazgeçer gibi bir durum gösterir.Rasuli Ekrem Ebu Talibin gevşeklik gösterdiğinden şu sözleri söylemiştir.
«Kasem ederim ki, o adamlar bir elime güneşi, diğer elime
de ayı koyarlarsada, risaleti tebliğden vazgeçmem. Ya Cenab-ı
Hak bana bir kuvvet verir, yahut da bu uğurda feda olurum»
Demiştir. Bu sözler Ebu Talibe çok tesir eder. Haydi oğlum
vazifene devam et. Hiç kimse senin bir kılına el vuramaz.
diye himaye edeceğine söz vermiştir.
Rasuli Ekrem yine faaliyete devam etmiştir. Kureyşiler
hayatına yanaşamıyorlarsada türlü türlü azab ve cefa vermekten geri durmuyorlardı.
4— Hazreti Muhammed’i iğfal için kureyşiler namına
-Utbe bin Rabia-Ziyaretine gider.
Ya Muhammed; İstediğin nedir? Her ne istersen servet
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olsun, kadın olsun, hattâ Mekke hakimliği olsun, sana verelim. Bu işten vazgeç demiştir. Rasuli ekrem ona cevaben, birkaç ayet okumuştur. Utbe, bu ayetlerin yüksekliğine dikkat
ederek fikrini değiştirmiş ve geri dönerken Kureyşilere demişki; bana kalırsa bu adamı kendi haline bırakalım. Onun söylediği sözler hiçbir söze benzemiyor. Bütün sözlerin fevkindedir. Eğer muvaffak olursa lehimizedir. Muvaffak olmadığı
takdirde Arabistan onu imha eder.

HAZRETİ HAMZANIN MÜSLÜMANLIĞI
Hz. Muhammed’in süt kardeşi ve çocukluk arkadaşı
ve ayni zamanda kendisinden üç yaş büyük olan Hz.Hamza
avcılığa meraklı bir zattı. Her akşam avdan dönerken Kâbeye
gider Kureyş uluları ile görüşürdü. Onlarda kendisine çok
hürmet gösterirlerdi. Halbuki Kureyşilerin Muhammed’e yaptıkları zulümlerden yabancılar bile müteessir olurlardı.
Ebu Cehlin o hazrete bir gün yaptığı işkenceyi, bir zulmü,
bir cariye görüyor. Cariye tahammül edemez, hemen hamzaya
gider, meseleyi ona nakleder. Hz.Hamza fevkalâde bir teessürle silâhını alır Kâbeye gider. Ebu Cehilin önünde durarak
işte ben müslüman oldum, ne edersen et diye Kureyşilerin
inadına kalben değilse de zahiren müslümanlığını ilân eder.
Fakat, birkaç gün sonra tefekkür ve düşünceler neticesinde
müslümanlığı bihakkın kalben tasdik etmiş, müslümanları
kahramancasına muhafaza ve himayeye başlamıştır.

HZ.ÖMER’İN MÜSLÜMANLIĞI
28 yaşında bulunan Hz.Ömer fevkalâde müslümanlığa zıt
idi. Hatta bir gün Kureyşilerin teşvik ve ısrarlarıyle kılıcını
çekerek, yalın kılıçla Kâbeden çıkar gider. Yolda rastladığı
Naim bin Abdurrahman «Nereye gidiyorsun» sualine cevaben
Muhammed’i öldürmeğe gidiyorum dediğinde, evvelâ kız kar-
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deşinle enişten Saidin ahvalini anla, sonra Muhammed’e git
demiştir. Ömer bu sözleri Naimden işitir işitmez hemen kızkardeşinin kapısını çalar, içeriye girer.
Eniştesiyle boğuşmağa başlar Hatta kızkardeşine bir darbesi değer, kanlar içinde kalır. Neyse, kız kardeşiyle eniştesinin okudukları ayetleri okur. Dikkat eder. Derhal kalbine
iman damlamağa başlar. Hemen evden çıkar «Safa» tepesinin arkasında bulunan Hz.Muhammed’in bulunduğu eve yalın
kılıçla gider. Eshab, Onu görür görmez kapıyı açmak istemiyorlar. Hz.Hamza, bırakın gelsin. Hayır için gelmişse, iyi yoksa onun başını kılıçla uçururum, demiştir.
Ne ise, içeriye girer. Rasuli ekrem neye geldin Ya Ömer,
der. Ben, Müsliman olmağa geldim, dediğinde, Rasuli Ekrem
Eshabıyla beraber, Allahü ekber diye tekbirlere başlarlar.
Hz Ömerin imana gelmesi, Rasuli ekremin evvelce «Yarab
bu dini ya ebu cehil, veya Ömerle takviye et» diye yapmış
olduğu dûa hürmetine vuku bulmuş ve İslâmiyet Ömere nasip olmuştur.
Hz.Ömer, hemen peygamberle ashabını toplıyarak önlerine düşer, doğru kâbeye götürür. İslâmiyyeti Kureyşilere karşı ilân ederler.
İşte İslâmiyyetin doğuşu evvelce gizli bir şekilde olmuş
ise de alenen ilân edilmesi haz. Ömerin müslümanlığı ile olmuştur.
Altıncı konu:

HULEFA-İ RAŞİDİN KİMLERDİR?
İslâmiyyet üç devre üzerine geçmiştir.
1. Peygamberlik devresidir ki 13 sene Mekke de, 10 sene
de Medine de olmak üzere 23 seneden ibaret nübüvvet ve
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risalet devresi geçmiştir 2 . devre, hilâfet devresidir ki, Peygamberden sonra yerine geçip maddî ve manevî bihakkın
dört zat tarafından idare edilen hilâfet devresidir.
Hz. Ebu Bekir iki sene üç ay on gün hilâfette kalmıştır. Hz. Ömer On sene altı ay yedi gün devam etmiştir.
Hazreti Osman 1 2 sene hilâfeti idare etmiştir. Hz. Ali, altı
sene devam etmiştir.
Demekki hilâfet devresi 30 sene 9 ay 17 gündür. Hulefa-i Raşidin denilen mezkûr zatlardan ibarettir.
3. ncü devre Saltanat devresidir ki, bu devre de İslâmiyet daha çok dünyevi menfaate dayanmıştır. Bu devreyi icat
edip 41 tarihinde riyasete geçen Hz. Muaviyedir.

Yedinci konu :

İSLAMİYYETTE BİLGİ VE
KIYMET VE DERECELERİ

BİLGİNLERİN

Bilginin Kıymet derecesini ifade eden Kur’an-ı Kerim
ayetleri;
1. En evvel nazil olan « İkra’ Bismi » ayetiyle bilgi ve
kıraat emredilmiştir.
2. «Her kim ilim ve hikmete mazhar olmuşsa çok büyük
hayra rast gelmiş» mealinde bir ayetle tasrih edilmiştir.»
3. Beşikten kabre kadar bilgi arayınız diye, Rasulü Ekrem
bir hadisi ile emretmiştir.
4. Bilginler hakkında, bilen ve bilmeyen derece ve kıymetçe bir değildir, diye Kur’an-ı Kerim emretmiştir.
5. Bilginler Peygamberlere varistirler, diye Rasuli Ekrem
emretmiştir.
Hülâsa insanı hayvandan ayıran bilgidir.
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İnsanı bütün mahlukata hâkim kılan bilgidir.
Maddi ve manevî bütün terakkiyat ancak bilgi ile olabilir. Ve bilgi nisbetinde insan yükselir ve alçalır. Binaenaleyh,
zamanın tenevvür ve terakkisi nisbetinde, bizler de tenevvür
ve terakki etmeliyiz.
Sekizinci konu:

İSLAMİYYETTE AHLAK :
Rasulü Ekrem, bir hadisi şerifinde, «Ben güzel ahlâkı
ikmal itmek için gönderilmişim » diye emretmiştir. Demekki
İslamiyyetten doğan en büyük gaye ahlâktır. Ve dünya, ahiret
saadetlerini doğuran ancak ahlâktır. İnsanı herbir yüksekliğe
eriştiren ahlâktır.
1. Ahlâkın en birincisi doğruluktur ki, insanın dili, kalbi,
fikri bir olmalıdır. Ahlâkı güzel herhangi bir işe girerse muvaffak olur.
2. Ululemre kanunlara itaat etmektir, Çünkü milletin
asaviş ve yaşayışı hükümete olan itaate bağlıdır.
3. Ana ve babaya itaat etmektir. Çünkü ebeveyne itaat
etmeyen adama çocukları da itaat etmeyeceklerdir.
4. Komşuların hakkına riayet etmektir.Çünkü hukuk arasında en ehemmiyetli komşu hakkıdır. Komşuya yapılan hürmet anaya yapılan hürmet gibidir. İçtimaî hayatı sarsılmaktan
koruyan esbabdan biri de komşuların hukukunu muhafaza etmektir. Hattâ bir kişinin iyi olup olmadığı komşusunun şehadetiyle sabit olur.
Hülâsa, bir insan, büyüklere oğulluk, küçüklere babalık,
emsaline kardeşlik muamelesini yaparsa tam mansıyle insan
olmakla İslamiyyetin emrettiği güzel ahlâkı kendisinde toplamış olur.
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