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Kaza, iradei ilâhiyedir. Kader de o iradenin 
hariçteki zuhurudur. Kadere iman, ilmî geliş
meye mâni olmadığı gibi, kaderi inkâr etmek de 
mukadderatı değiştirmez. Kaza ve kader hale 
göre tecelli eder. İnsanlar iktisadî ve manevî 
iflâslara mâruz kalırsa, galipler de harap olur. 
Bütün medeniyet beşeriyetin kırık kalbine mer
hem bulamamıştır. 

Medeniyet, bir milletin istiklâli maddî ve 
manevisiyle ispatı mevcudiyet etmesidir. Ne 
vakit ki, bir millet ilmî ve ahlâkî eserlerini ci
hana gösterebilir, o vakit medeniyet sahasında 
yer atabilir. İlim ve ahlâk ne vakit mütesaviyen 
tekemmül etmeye başlar, işte o vakit medeniyet 
doğmaya başlar. 

Bir gün gelecek herkes Kuran sofrasında diz 
dize oturacaktır. Beşeriyet için bundan başka 
felah yolu yoktur. 

Kur'anı Azimüşşan bütün mevcudatı muhit, 
beşeriyetin ihtiyacını cami bir kitabı mübindir. 
Kur'an mânası ile hureyfayı hayrette cif azı ile 
füsehayı dehşette bırakan, her zaman genç, ve 
dinç bulunan, daima hasmını muarazaya davet 
edip ilmen ve aklen tepeleyen bir kitabı celildir. 
O ruha hitap eder. Kur'an öyle bir kitap ki, 14 
asır geçtiği halde bütün cihanı, Şarkı da, Garbı 
da kendisiyle meşgul, hakikî ilim adamlarını 
muhakkak karşısında hürmetle eğdirtmiştir. 

Kur'a m Kerim hakkında, meşhur Garp âlim
lerinden (Jüles Barthelemy Saint Hilaire) «Mu-
hammed ve Kuran» adlı eserinde şöyle der : 
«Kur'anı Kerim kabili kıyas olmayan binazîr 
muazzam bir kitabı celildir. Kendi güzelliğini 
bütün âlemin verdiği rey mucibince mevzuun 
azamotiyle beraberdir. O okunduğu vakit, onun 
cazibesi karşısında ihdidalar çok olur. Daha 
mâna fikirlere gelmeden, kalpler onun cezbesi 
tahtında kalır. Beşeriyetin bütün tarihi dinisin
de buna benzer bir şey görmedim ve göremem. 
Onun için Kitabın Allah kelamı olduğuna ko
laylıkla inanılır. Yalnız bu kitabın şûle-i nurâ-
niyesi tercümeler vasıtasıyla daha az parlak 
gözükür, hemen sönmüş gibi olur.» 

Yine meşhur Stanley Lane - Poole'de şöyle 
diyor: «Hiçbir kalp sahibi, bu şayanı dikkat 
kitabı heyecansız okuyamaz. O kitabın kalbi 
bütün beşeriyet üzerine tesiri aşikâr olan Haz-
reti Muhammeddir.» 

Beynelmilel ilmi ile büyük bir şöhrete sahip 
olan meşhur Dr. Madrus, Kuranı mübin hakkm-
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da şöyle der : «Kur'aıı Allahııı kendi şahsî üs
lubudur. Bir lisandan diğer lisana intikal ede
mez.» 

Alman hukukçusu meşhur Kelsen : «Kanun
ların müeyyideleri binnetice Allah korkusuna 
dayanmaktadır.» Yani, «Havf-i yezden esasına 
dayanır» der. 

Ne güzel söylemişler : 
Ne irfandır veren insana ulviyet ne vicdan

dır. 
İnsanda sadakat hissi Allah korkusuııdan-

dır. 
Çekilmiş olsa bilfarz yüreklerden havf-i yez-

danm, 
Ne irfanın kalır, katiyen tesiri, ne vicdanın. 
İslâmiyet zenginliği âmirdir; fakat başkası

nın zararına dolmuş olan gayrimeşru kasaları da 
parçalamayı emreder. Şahsın zenginliğini, ica
bında her uğurda feda etmesini emreder. Kötü 
fikirler, çirkin nazariyeler ve gayeler nefse hi
tap ettiği için hizmet etmeden yeşerebilir. Fa
kat neticesi nedamet ve hüsrandır. Hak ve ha
kikat ruha hitap ettiğinden dolayı ağır yetişir, 
neticesi saadet ve felahtır. Dünyada bütün kö
tülüklerinin insanlığı felâkete sürükleyen, ma
teryalist, sosyalist ve komünist telekkinin bir tek 
ilâcı vardır, o da islâmiyettir. Çünkü, islâmiyet 
komünizmin kabili tatbik olan kısımmı yapmış
tır. Onun ilerisi fitne ve fesattır, anarşistlik
tir. 

İslâmiyet zekât müessesesini vazeder. Zengin 
ile fakirlerin muvazenesini yapar. Fakiri zengi
ne dost kılar ve hissedar yapar. En bahil «ha
sis» ruhlu adamın malını kırkta birine, yani 
c/( 2,5'na hissedar olur. Kerim olanlar için hâd 
yoktur. Baza ti kırkta kırkını verir. Hazreti 
Ebubekirler gibi. Bazan kırkta yirmisini verir, 
Hazreti Ömerler gibi. İnfak müessesesini vaz
etmiştir. «Yanındaki komşusunun karnı aç ol
duğunu bilerek, kendi karnını doyuran mümin 
değildir» denmiştir. 

«Bir semtte bakımsızlık dolayısıyle zaıfa ge
lip ölenin, o semt -katilidir» denmiştir Kur'anda. 

Kur 'a nı Kerimde 72 yerde infak emri, yani 
«düşeni kaldırın» emri vardır. 32 yerde zekat 
emri, 32 yerde namaz emri, 1 veya 2 yerde hac 
emri vardır. 

«Bir düşmüşü gördüğünüz vakit yardım ede
ceğinizde, onun kavmiyetini, milliyetini araştır-


