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Mevcut dinler içinde İslâm dîni kadar ahlâkî, ictimâî, idârî, siyâsî esaslara
dayanmış bir din daha mevcut olmadığı, bu dînin aslî ve fer’î hükümlerine vâkıf,
hakîkatin taraftarları olan kişilerce bilinmektedir. Fakat birçok asırlardan beri istibdâd
kâbusunun İslâm âlemi üzerinde icrâ edegeldiği müthiş tahrîbâtının bir sonucu olarak
Müslümanlar her yerde, her husus da diğer milletlerden geri kalmış ve bu yüzden bir
çok İslâm Devleti yıkılmış, İslâm âleminin teselli kaynağı ve dayanıp güveneceği yalnız
Osmanlı Devleti kalmıştı. Osmanlı Devleti ise kötü yönetilmesi nedeniyle yaşamakla
ölüm arası bir dereceye düşmüştü. Devletin, güç ve onurunu yeniden elde etmek
ümidiyle meşrûtiyet fikri ortaya atılmıştı. Meşrûtiyetin îlânı sonrası ortaya çıkan dâhilî
ve hâricî ihtiras ve istekler sebebiyle memleketin her tarafında bütün dehşetiyle fitne ve
fesat baş göstermiş. Nihayetinde Osmanlı Devletini çepeçevre saran bu felâket, Balkan
Harbine sebebiyet vermiş. Balkan Harbinde Osmanlı Devletinin, hatır ve hayâle
gelmeyen bir mağlubiyet almış olması, Osmanlı Devletinde İslâm dîni aleyhinde bir
takım bâtıl fikirlerin doğuşuna sebebiyet vermiştir.
İslâm dîni ilerlemeye mânî imiş? Ne büyük bir iftirâ! Ne azim bir yalan! Çünkü
İslâm dîni ilerlemeye mânî olmadığı gibi, bilâkis ilerlemeyi emreder ve yükselmeye sevk
eder. Çünkü bu din, bir milletin tümden ilerlemesi için gereken usul ve esasların hepsini
ihtivâ eder ki, bunlardan bâzıları aşağı da gelmiştir.
Bu esaslardan biri şûrâyı ümmettir. Ümmetin şûrâ’sının meşrûiyeti, Kur’ân-ı
Kerîmin ‘Her işte ümmetinle müşâvere et (Âl-i İmran 159).’ ve ‘Bütün Müslümanların işi,
aralarında şûrâ’dan ibarettir (Şûrâ 38).’ Yâni Müslümanlar muâmelatla ilgili bütün işlerini
meşveret usûlüyle çözmeye memurdur mealinde ki iki âyeti kerimesiyle sâbit olmuş ve
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bundan dolayı Hazreti Peygamber, bu ilâhî emr’e uyarak, ümmetin bütün mühim masmaslahatlarını meşveret usûlüyle çözmeye önem verdikleri gibi, kendisinden sonra
ashâbı da, bu yüce yolu takip ederek,

kulların gerek duydukları bütün mühim

maslahatları, zikredilen usûl ile çözmeye son derece îtinâ göstermişlerdir.
İslâm dîninin koyduğu ümmet şûrâsı, zamânımızda ki ümmet şûrâsı tarzında
değildi. Fakat netîce îtibâriyle şimdikinden daha yararlı ve üstün idi.
Daha yararlı idi. Çünkü o zamanın erkân-ı şûrâsı, vatanlarına ait vazifelerini
mükemmel bir ciddiyetle ve ücretsiz yerine getirdikleri halde, zamanımızın erkânı
şûrâsı, üzerlerine aldıkları vazifelerini büyük miktarlara varan ücret karşılığında yerine
getirmektedirler.
Daha üstün idi. Çünkü onlar şahsî veya kavmî ihtiraslardan ve şahsî
menfaatlerinden tümüyle uzak iken, şimdikilerden birçokları o gibi kötü huylardan
kendilerini bir türlü kurtaramamaktadırlar. Ve bu yüzden memlekete fayda yerine zarar
vermekten uzak kalamamaktadırlar.
Bu iki şûrâ arasında başka bir cihetten de büyük bir fark vardır. Zamanımızda
ümmetin şûrâsının toplanma yeri, saltanat merkezinde hazırlanan özel bir mekan ve
toplanma zamanı, senenin birkaç ayıyla sınırlı olduğu halde, o zamanlarda ümmetin
şûrâsının toplanma yeri bütün mahalle mescitleri, cumâ ve bayram câmîleri ve
namazgâhları ve senede bir kere İslâm âleminin her tarafından gelen hacıların toplanma
yeri olan Arafat Dağı olup, bunların her biri bir şûrâ mekânı idi.
Çünkü bu anılan yerler, yalnız ibâdetle sınırlı değildi. Bunlar ümmetin
maslahatlarının görüldüğü yerlerdi. Fakat zamanın geçmesiyle İslâm âleminin başına
çöken istibdad kâbusu (keyfî idâre sistemi) bu mühim şûrâ mekanlarını yalnız ibâdet ve
duâ ile sınırladı. Ve bu sûretle bütün ümmetin dilini bağladı. Ve işte bunun sonucu
olarak nihâyet İslâm âlemi türlü türlü felâketlere mâruz kaldı. Kısaca İslâm dîni,
medeniyetin temel esâsını teşkil eden ümmetin şûrâsı gibi temel bir prensibe uyulması
gerektiğini önemli bir kural olarak , gayet geniş bir şekilde vâ’z etmiş olmasına rağmen,
yazık ki sonradan ortaya çıkan istibdâdcıların, bu temel prensip işlerine gelmediğinden,
ne yazık ki, bu güzel kural bütünüyle lağvedilmiş ve onun yerine idâre-i keyfiyet
konulmuştur. İslâm âleminin başına gelen felaketlerin yegâne sebebi de budur.
İslâmî esaslardan biri de hürriyettir. İslâm dîninin hürriyet kelimesinden
maksâdı, insânlığın felâket sebebi, medeniyetin en müthiş âfâtı olan hayvânî bir hürriyet
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olmayıp, insânlığın ve medeniyetin tekemmül ve yükselme sebebi olan yüce bir hürrihürriyettir. O da başkasının hukûkuna tecâvüz etmemek şartıyla, velev ki bir
hükümdardan sâdır olsun. Herhangi bir haksız muâmeleyi redde ve herhangi bir hakk’ı
müdâfaaya, bütün milletin müdâhale hakkı olmasından ibârettir ki, akıl ve hikmetin
kabul ettiği hürriyette budur. İşte İslâm dîninin bahşettiği bu hürriyet sâyesinde,
müslümanlar arasında haksız bir muâmeleye pek ender tesâdüf olunuyor. Ve o da
derhal izâle ediliyordu. Ve hatta insanlardan bir kişi bile haksız olduğunu zannettiği bir
meseleyle ilgili, bizzat Hz. Peygamberden veya halîfesinden izah isteyebiliyor. Onun bu
izâhı, derhal kabul olunuyor. Gereken izâhat verilerek, izah talebinde bulunan zât iknâ
ediliyordu. Ve genellikle bu izah isteme ve izah etme meseleleri Hz. Peygamber veya
halîfesinin cuma ve bayram ve Arafat hutbelerini îrâd ettiği esnâda gerçekleşiyordu.
Yine bu hürriyet sâyesinde idi ki, toplumda ki konumu îtibâriyle, aşağı bir
mertebede bulunan bir ferdin, gerektiğinde zamanın halîfesi ile hâkim huzûrunda
duruşmaları, sorunsuz gerçekleşiyordu. Nitekim Hz. Ali’nin hilâfeti zamanında, Hazreti
Ali’nin bir Yahûdi aleyhinde açtığı bir zırh davâsı üzerine, her ikisi de Kadı Şureyh’in
mahkemesine davet olunarak, kadının huzurunda söz konusu dâvâ hakkında, ayakta ve
yan yana olarak karşılıklı konuşmuşlar. Mahkeme netîcesinde halîfe hazretlerinin
aleyhine hüküm sâdır olmuştu. Ve bu hâl, hiç kimsenin ilgisini çekmemişti. Çünkü o
zamanlar bu gibi işlerin durumu basit ve doğal kabul edilirdi.
İslâm dîninin bahşettiği hürriyetin kuvvet derecesine ve yücelik mertebesine
bakınız ki Hz. Peygamber bir hadîsi şerifinde ‘Zâlim bir hükümdâra karşı doğru söz
söylemeyi, cihadın en fazîletlis’i olmak üzere haber verdiği gibi, diğer bir hadîsi şerifinde
de, yine böyle bir hükümdârı, adâleti gerçekleştirmeye ve zulümden kaçınmaya davet edip de,
bundan dolayı o hükümdar tarafından katl olunan herhangi bir kişinin mertebesini, sevgili
amcası, şehitlerin efendisi Hz. Hamza’nın mertebesi olan, şehitlerin efendisi olmak gibi yüce bir
mertebeye eşit tutmuşlardır ki, hak ve hakikati muhâfaza ve müdâfaa uğrunda konuşma
hürriyetine bundan daha fazla değer vermek mümkün değildir.
İslâmiyetin esaslarından biri de adâlettir. İstisnâsız bütün Müslümanlar, her
husus da ve mutlak surette adâleti gerçekleştirmeye ve her çeşit zulümden kaçınmaya
dînen me’mur ve mecburdur. Bu konu da şerefle gelmiş olan Kur’ân’ın âyetleri ve
Nebeviyyenin hadisleri, gerçekten çok fazladır. Bundan dolayı biz burada, yalnız İslâm
dîninin adâlete atfettiği ehemmiyetin derecesini ve zulme karşı gösterdiği şiddet ve
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nefretin mertebesini izâha yetecek bazı delilleri olduğu gibi aşağıda zikretmekle yetiniyetiniyoruz.
Kur’ân-ı Kerîm’in “Müşriklere olan buğzunuzun şiddeti sizi onlar hakkında
adâletsizliğe sevk etmesin (Mâide:2). Onlar hakkında dahî adâleti gerçekleştiriniz ki,
nefsinizi haksız bir muameleden, zulm ve sıkıntıdan korumaya en yakını adalet
vâsıtasıdır.” Ve “Cenâb-ı Hakk, emâneti ehline vermenizi ve insanlar arasında adâlet ile
hükmetmenizi size emrediyor (Nisâ:58). Yâni bunu size vâcip kılıyor.” mealindeki iki âyeti
kerîmesi ve Hz. Peygamber’in “Bir saat adâleti icrâ etmek, bir sene ibâdet etmekten efdaldır.”
ve “Bütün semâvât, ancak adâlet ile ayakta durur” anlamındaki iki hadîsi şerîfi,
zannediyorum ki, bütün kâinât nazarında, İslâm dîninin bu asıl metine ne derece
ehemmiyet verdiğini izâha fazlasıyla kâfîdir.
İslâm dîninin zulme karşı gösterdiği şiddet ve nefrete gelince, Kur’ân-ı Kerîm’in
“Zâlimler için aslâ felah ve kurtuluş yoktur (Yunus:17)” ve “Hiç kimseye karşı düşmanlık câiz
değildir. Fakat zulüm, bu hükümden müstesnâdır (Mümtehine:9) Yâni onlara karşı husûmet
ilan etmek ve düşmanlık göstermek câiz ve belki de vâciptir.” ve “Zâlimler benim ahdime,
yâni nâmıma hükümet işlerini yürütmeye ve hilâfeti almaya nâil olmaya lâyık değildir
(Bakara:124). Bu mühim vazîfeyi üstüne alacak kişilerin zulüm şâibesinden uzak olması
lazımdır mealindeki üç âyeti kerîmesi dâhî, bu isteği açık bir surette ispat etmektedir.
İslâmî esaslardan biri de eşitliktir. İslâm dîninin bu kelimeden maksâdı dâhî,
mutlak olarak eşitlik olmayıp, hukukta ve diğer bütün muâmelâtta eşitliktir ki, zâten
insanlığın refah ve saadetini temîne esas olabilecek eşitlikte budur. Gerçekte insanların
bütün hukuk ve muâmelatta kânun nazarında eşit olması lâzımdır. Çünkü, öyle olmaz
ise, insan hakları zâyi olur. Güçlüler zayıfların hukûkuna tecâvüz eder. Sonuçta
medenîleşme ve ilerleme olmaz. Halbukî medenîleşme olmayınca, beşerî hayatın bekâ
ve devamına imkân kalmaz.
İşte bunun içindir ki hukuk ve muâmelatta insanlar arasında eşitliğe riâyet,
İslâm’ın rukünlerinden pek büyük bir ruknünü teşkil etmiştir. Hazreti Peygamber bu
eşitliğe tamamıyla riâyet etmişler ve ümmetine de kendisi gibi riâyet etmelerini fermân
buyurmuşlardır.
İslâm dîninin emrettiği eşitlik

o derece genişti ki, insan bunun genişliğinin

derecesini düşündükçe, hayrette kalmamak kâbil olmuyor. İlâhî vahye mazhar
olduğuna, bütün Müslümanlarla beraber kendisi de kesinlikle inanmış olan şânı yüce bir
Peygamber, kendi şahsı nâmına aslâ bir şey yapmıyor. Her ne yaparsa Allah nâmına
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yapıyor. Her ne emrederse Allah nâmına emrediyor. Allah rızâsı için, ümmetinin selâselâmet ve saadetine çalışıyor. Hizmetine karşılık beytu’l mâl’dan bir habbe (buğday,
arpa tanesi) bile kabul etmiyor. “Siz çalışınız ben yiyeyim. Bu nasıl olur?” diyor. Bütün
fiil, hareket ve muâmelâtında kendisini, ashabı ve etbâıyla eşit tutuyor. Hizmetkârlarına,
kölelerine, yediğinden yediriyor, giydiğinden giydiriyor. Buna mukâbil zahmetli işlerin
hiç birisini onlara teklif etmiyor. Hatta abdest alırken, onlardan hiçbirine abdest suyunu
bile döktürmüyor. Birçok seneler hizmette bulunarak gösterdiği sadâkât ve ciddiyetle
fevkalâdesiyle seçkin bir mevkî edinen Hz. Enes’in, bir kere olsun abdest suyunu
dökmek hizmetiyle müşerref olmak arzusunu bile reddediyor. “Bu hususta yardıma
ihtiyâcım yoktur. Suyu bırak ta oradan çekil.” emrini veriyor.
2

Ashaptan birinin ‘‘koyunu ben keserim’’ diğerinin ‘‘ben de yüzerim’’ bir
üçüncüsünün ‘‘ ben de pişiririm’’ demesi üzerine ‘‘ ben de size odun ve yonga toplarım’’
diyor. Ashab-ı kiram ‘‘ Ya Rasülallah siz istirahat buyurun. Ne lazım ise biz hepsini
yaparız’’ diyorlar ise de, O Hazret onların bu sözlerine ‘‘ bilirim yaparsınız. Fakat ben
sizden mümtaz (ayrıcalıklı) bir halde bulunmayı kabul etmem’’ cevabını veriyor.
Rasülullah’ın bu gibi nice yüksek ahlaklı davranışları, hikmetli sözleri, mertçe işleri,
insanların bir başkasına tahakküm ve zorbalığa asla hakkı olmadığını gösteriyor.
O Hazret eşitliğe riayeti yalnız Müslümanlarla sınırlı kılmayıp ‘ Bütün insanlar
tarak dişleri gibi birbirine müsavidir’ ve ‘ Nimet ve külfette biz Müslümanlar ile gayr_i
müslimler beraberdir.’ mealinde ki hadis-i şerifleriyle eşitlik nimetini gayr-ı müslimlere
dâhî teşmil etmişti. Hazreti Rasül, peygamber olduğu halde kendisini her hususta
ümmetiyle eşit tutmak kaidesini vahyin başlangıcından sonuna kadar muhafaza etti.
Peygamberlik şerefine ilk ulaştığı zamanda ki hâli ne ise âhir ömründeki hâli de öyleydi.
Sekiz-on milyon ahâlinin kendisine iman etmeleri ve zât-ı âlisine karşı son derece itaat
ve muhabbet göstermeleri, onun evvel ki hâlini aslâ değiştirmedi. Bu derece kuvvetli ve
sağlam bir itaatten, bir muhabbetten istifâde ederek, bir gün bile kendi şahsına menfaat
temin etme yönüne gitmek, onun hatır ve hayalinden bile geçmedi. Nitekim dâr-ı
bekâya irtihal (vefat etmek) buyurduktan sonra hem miras , hem de beytü’l mal’a
sadaka olmak üzere hazreti peygamberin bıraktığı terekenin: Bir kat elbise, iki kilim, bir
çarşaf, birkaç su kabı, kavata (ağaçtan oyulmuş tekne), tarak, makas, misvak, bir gümüş
mühür, bir serir, (tahta karyola), yirmi kadar deve, yüz koyun, altı yedi kadar keçiden
ibaret olması, bu iddiamızı ısbâta kâfîdir.
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Kendisinden sonra ashabı kiram da Allah Rasûlünün bıraktığı bu yüce sünnete,
güçleri yettiği kadar uygun hareket etmeye çalıştılar. Birinci halife Hazreti Ebu Bekir
Sıddîk ilk hutbesinde: ‘Ey Nâs! bana yardımcı olunuz ve bana arka çıkınız. Eğer eğri
yola saparsam, bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk: Emânet, yalancılık: Hıyânettir.
Sizin zayıfınız, benim nezdimde kuvvetlidir. Çünkü onun hakkını alırım. Sizin güçlünüz
ise benim nezdimde zayıftır. Çünkü ondan, başkasının hakkını alırım.’ demiştir.
Hazreti Ebu Bekir zaten ticaretle geçindiğinden, halife tayin edildiği günün ertesi
sabahı adeti üzere omzuna bez toplarını alıp satmak üzere çarşıya gitti. Yolda Hazreti
Ömer ve Hazreti Ubade’ye rastladı. Aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti: Hazreti
Ömer ve Hazreti Ubâde Hazreti Ebubekir’e: ‘‘Ne yapıyorsun? Müslümanların işleri sana
bırakıldı. Siz böyle çarşıda pazarda bez satacak olursanız Müslümanların işlerini kim
gözetecek?’’ dediler. Hazreti Ebu Bekir: ‘‘Peki ama ben ailemin, çoluk çocuğumun
nafakasını nasıl sağlayacağım?’’ dedi. Hazreti Ömer ve Hazreti Ubâde: ‘‘Biz sana
Müslümanların beyt’ül mal’ından nafaka takdir ederiz’’ dediler. Bu karşılıklı
konuşmadan sonra ashâb-ı kirâmın ittifâkıyla Hazreti Halifeye yevmiye (günlük) yarım
koyun ve biri yazlık, diğeri kışlık olmak üzere iki kat elbise ve senede iki bin dirhem
gümüş tahsis edildi. İşte Müslümanların ilk halifelerine verdikleri senelik tahsîsât
buydu. Ondan sonra gelen halifeye de aynı tahsîsât verildi. Hiç birisine bu miktardan
fazla bir şey verilmedi. Hatta Hazreti Ömer’ül Faruk zamanında İslam Devleti mûcizevî
bir sür’at’te genişlediği ve yüz milyona yakın nüfûsun İslam Coğrafyasına dahil olduğu
ve bu sûretle müslümanların beyt’ül mal’ına milyonlarca nakit paranın ve diğer kıymetli
eşyaların geldiği bir zamanda bile Halife Hazreti Ömer, ilk tahsisatına bir habbe ilave
etmedi. Bir ara ashab-ı kiram, Hazreti Ömer’in tahsisatını biraz artırmak istediler ise de,
kendisi bunu şiddetle reddetti. Çünkü böyle bir şey yapıldığı takdirde, bu hususta
Birinci Halife ile kendisi arasında eşitsizlik (ademi musâvât) görüyor. Böyle bir
davranışı insan tabiatı ve onuruna asla uygun bulmuyordu. Şimdi görülüyor ki bin üç
yüz bu kadar sene evvel İslam Dininin te’sis ettiği eşitlik kâidesi o derece büyük ve geniş
idi ki, şu bulunduğumuz medeniyet asrında bile, hiçbir millet bu derece eşitliğe nâil
olamamış. Bundan sonra da olacağı şüpheden vâreste bulunmuştur.
3

İslâmiyetin mühim esaslarından birisi de uhuvvettir (kardeşlik) ki, bir milletin
hayatı ve bekası için birinci derecede elzem olan şey de budur. Çünkü insan, tabiatı
itibariyle medenî olup, pek çok ihtiyaçlara maruz bulunur. Hal böyle iken, muhtaç
olduğu şeylerin bir tanesini bile yalnız başına tedarikten aciz bulunması sebebiyle,
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yaşamak isteyen bir milletin fertleri arasında gayet samimi bir uhuvvetin (kardeşlik)
tesisine şiddetle lüzum vardır.
İslam dini, Kur’an-ı Kerim’in : ‘‘Mü’minler kardeştir. (Hucurât:10)’’ mealinde ki bir
ayeti

kerimesiyle

ve

Hazreti

Peygamberin

Medine-i

Münevvereye

teşrif

buyurduklarında her şeyden evvel müslümanlar arasında kardeşlik akdine başlamasıyla
ve ilk başlarda bu kardeşliğin mirasa kadar tesir etmiş bulunmasıyla, müslümanlar
arasında kardeşlik esasını tesis etmiştir.
İslam dini bu mühim esası gayet sağlam bir surette yerleştirdikten sonra, bunu
sonsuza kadar muhafaza edecek sebepleri de hazırlamıştır. Bu, din de zekatın, teâvün
(yardımlaşma)

ve

tenâsurun

(yardımlaşma)

farziyyet

ve

meşrûiyyeti,

adâvet

(düşmanlık) ve husumetin, gıybet, bühtan (iftira), yalanın, nifak (iki yüzlülük) ve şikâkın
(ihtilaf), tefrika, fitne ve fesadın, kavmiyet ve milliyetçiliğin şiddetle yasaklanması, hep
İslam kardeşliğini sonsuza kadar muhafaza edecek sebepler cümlesindendir.
Hakikaten bir milletin fukarası, o milletin ağniyasından (zenginlerinden)
muavenet (yardım) görmez ve hiç olmazsa onun servetinden en az kırkta bir nisbetinde
istifade etmez ise, öyle bir milletin bütün fertleri arasında samimi ve ciddi bir uhuvvetin
tesisine imkan kalmaz. Keza bir millet adavetten (düşmanlık), husumetten, gıybetten,
bühtandan (iftira), yalandan, nifak ve şikaktan (ikilik), tefrika, fitne ve fesattan, iddiayı
cinsiyet ve kavmiyetten (cinsiyet ayırımcılığı ve ırkçılık) şiddetle men edilmezse, o
milletin arasında uhuvvetten eser bulunamaz. Bundan dolayı öyle bir milletin yaşaması
da mümkün olmaz.
İslamiyetin mühim esaslarından birisi de düşmana karşı kuvvet hazırlamaktır.
Bu esas Kur’an- Kerimin ‘‘Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayınız.
(Enfal:60)’’ mealinde olan bir ayeti kerimesiyle bütün Müslümanlara farz olmuştur ki, bu

ayet genel olarak terakki için gerekli olan vasıta ve yolları temine kâfî bir esastır. Çünkü
bir şey farz olunca, onu elde etmek gerekli olan şeylerinde tabî olarak farz olması lazım
geldiğinden, düşmana karşı kuvvet hazırlamanın farzıyyeti, onu elde etmek için lazım
olan servetin farziyyetini ve elde ettiği servetin farziyyeti de, onun bağlı olduğu marifet,
sanat, ticaret, ziraat, felahat (çiftçilik) gibi şeylerin hepsinin farziyyetini içine almaktadır.
Şu halde İslam dini düşmana karşı kuvvet hazırlamayı bütün Müslümanlara
farz kılmış olmasıyla, onun bağlı olduğu servet, marifet, sanat, ticaret, ziraat, vesaire gibi
şeylerin hepsini farz kılmış oluyor demektir. İnsanlığın mutluluğunu temin için gelmiş
olan semavî bir dinin, insanlar hakkında yapacağı iyilikte işte bu kadar olabilir. Bu
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sağlam esası tatbik ve icrâ mevkiine koymak ise insanların kendi gayret ve faaliyetine
bağlı bir keyfiyettir. Bunun içindir ki islamın başlarında atâlet (tembellik) asla
görülmüyordu. Bütün Müslümanlar devamlı çalışıyorlar. Yaşamak ve yaşatmak için
sürekli uğraşıyorlardı. Sene de, iki bayram günlerinden başka, onların tatil günleri
yoktu. Hatta Cuma günlerinde bile çalışmaya ve ticaretle iştigale memur idiler. Nitekim
Kuran-ı Kerimin ‘‘Cuma ezanı okunduğu vakit namazı edaya süratle gidiniz ve bu esna da
alışverişi terk ediniz. Namazı eda edince de hemen dağılıp yine alış veriş ile meşgul olarak,
Allahın size fazlından takdir ettiği rızkınızı talep ve elde etmeye çalışınız. (Cuma: 9)’’ mealinde
ki bir ayeti kerimesi dahi bu hakikati kat’î bir surette beyan etmektedir.
İşte islamın başlangıcında Müslümanlar, İslam dininin kendilerine bahşetmiş
olduğu, yukarıda yazmış olduğumuz bu mühim esaslarına son derece riâyet
ettiklerinden dolayıdır ki, yirmi-otuz sene zarfında islâmiyetin nurlu güneşi bütün Arap
Yarımadasını nurlandırıp,

feyizleriyle aydınlattıktan sonra, Çin hududundan Atlas

Okyanusuna kadar olan bölgelerde yaşayan insanların hepsi de bu feyizden
yararlanmışlardır.

Hatime
Şimdi İslam dini terakkiye mânî diyen kişilere sorarım. Bu makalemizde beyan
ettiğimiz mühim esaslar İslam dininden başka hangi dinde vardır? İslam milletinin
kendi atâlet (tembellik) ve cehaletleri yüzünden uğradıkları felaketlerin sebeplerini, o
kadar ulvî olan İslam dininde aramak insafa uygun mudur? Lütfen bu suallerime cevap
vermelerini kendilerinden beklerim!
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