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DÎBÂCE
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Din konusu yaratana ait bir hususiyet arz etmektedir. Din, Allah’ýn kullarýndan kendisini nasýl tanýmalarý
gerektiðini ifade eden arzudur. Mühim olan insan idrak
ve anlayýþlarýna göre deðil, Allah’ýn din arzusuna göre bir
araya gelmektir. Ancak o zaman Allah’ýn düsturuna uyulmuþ olunur.
Kur'an'da: “Muhakkak ki Allah indinde din
Ýslâmdýr” (3/19) buyrulmuþtur.
Allah birdir, O’nun dini de birdir. Hz. Âdem’den
Sevgili Efendimize kadar gelen bütün peygamberler,
hakîkatte sadece bir dini, “Allah Dini”ni va’z etmiþlerdir. Hatemen Nebiyyin olan Sevgili Efendimizin zuhuru
ile Allah’ýmýzýn DÝN arzusu ikmal olunmuþ ve dinin
hakîkati idrak edilerek kemâl bulmuþtur.
Nitekim Maide sûresi 3. âyetinde:
“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladým ve sizin için din
olarak Ýslâm'a razý oldum,” buyrulmaktadýr.
Ýslâm demek Allah’a teslim olarak selamet bulmak
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ve Allah’ýn tevhidinde toplanmak demektir. Bütün varlýklar gibi KUL ismi de HÜVE’den neþet etmiþtir.
Cuma namazý ise, ikmal edilen ve adý “Ýslâm”
olan Allah dininin bütün dünya insanlarýna bir lütuf olarak verilmesi ile Allah’ýn bu lütfünün kabul ve tasdik edilmesinden dolayý duyulan sevincin kutlanmasýdýr.
Peygamberimiz; “Ben güzel ahlâký tamamlamak için irsal olundum” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed
b. Hanbel, 2/381) buyurmuþlardýr. Cuma, insanlara Ýslam
Dini’nin lütfedilmesinin bayramýdýr. Allah’ýn bizlere olan
lütfunun kutlanmasýdýr. Seviniyoruz (çünkü) Allah’ýn affýna ve lütfuna seviniyoruz. Bayram yapýyoruz, Allah’ýn bu
lütfunu sevinçle karþýlýyoruz.
Bütün varlýklar kendi makamlarýnda Allah için zikirlerini eda ederler, Allah’ýmýzýn Kur’an’da iþaret buyurmuþ olduðu cuma gününü sadece dünyevi bir vazife olarak görmemek gerekir.
Ýbadethâneler Allah’ý bilip tanýmak, Allah’a yönelmek için gidilen mekânlardýr. Mühim olan Allah’ýn istediði imandýr.
Cuma; toplamak anlamýnda “cem” kökünden gelmektedir. Allah’ýmýz; “Cuma günü namaz için çaðrýldýðýnýzda alýþ-veriþi býrakýn Allah zikrine koþun”
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(62/9) buyurmaktadýr.

Allah’ýn nizamýnýn tatbikatý, düsturu olarak cuma namazý kýlýyoruz, bu Allah’ýn insanlar
için çizdiði bir hattýr.
Ýlk cuma namazý Hicret esnasýnda farz kýlýnmýþ ve
Peygamberimiz de Kubâ'dan (müslümanlarýn hicretten
sonra Medine yakýnlarýnda yaptýklarý ilk mescidin bulunduðu belde) ayrýldýktan sonra Benî Sâlim Yurdu'nda,
öðle vaktinde, cuma olmasý üzerine Ranûna Vadisi’nde
kýldýrmýþtýr. Cuma namazý farz namazlardan olup, cuma
günü öðle namazý vaktinde cemaat ile kýlýnýr.
Beþ vakit namazlar farz namazlardýr. Farz olmasýna
raðmen cemaatle de, yalnýz da kýlýnabilir. Ancak farz olan
cuma namazý ve vacip olan bayram namazý cemaat ile kýlýnýr.
Cuma namazý, Rabbimizin kullarýn terakkisi için
lütfetmiþ olduðu bir rahmeti olup erkeklere tahsis edilmiþtir ve o terakki için hangi hâl ve hareket içinde olmak
icap eder, onu bilmek lazýmdýr. Hanýmlara daha baþka
hususiyetler ve vazifeler lütfedildiði için hanýmlar cuma
namazýnýn farziyetinden muaf tutulmuþlardýr.
Ýnsanlar makam olarak ileri terakki edebilir, ama
neticede insandýr. Her insan, Allah’ýn buyurduðu þekilde
ç a lý þ ýr s a t e r a kk i e d e r v e o za ma n d a bü t ü n v a r lý k la r ý A llah’ýn bir tecellisi olarak görür.
3
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Ýlk defa ilâhî âlemde, bütün ruhlar; “Sen bizim
Rabbimizsin” ikrarýnda bulundular. Cuma namazý ayný
zamanda bu konuyu bir hatýrlatmadýr ki, ilâhî âleme intik a l d e R a b b i mi z in ; “ B e n s i z i n R a b b i n i z d e ð i l
m i y dim” hitabýna iþaret eder.
Ýlâhî âleme intikalde de cuma, Allah’ýn kullarýna
olan namütenahi lutuflarýnýn þükrünü eda etmek için kutlanacaktýr. Cuma, Allah’ýn bu lutfunu iþaret eden bir kelimedir.
Pirimiz Hz. Abdülkadir Geylâni’nin, cuma bayramýný iþaret eden bir anlatýmý var, ancak cuma kelimesi
geçmez de, Allah’a þükreden bir kuldan bahseder. Cennetteki o cem gününde o kul, Peygamberleri ve velileri
görür, tebrikleþirler ve evine döner. Ailesi, “ne güzel
nurlanmýþsýn” derler, o nurdan ailesine de lütfedilir.
Bizler de cumanýn hakiki âlemdeki manasýnýn dünyadaki yansýmasý olarak cuma namazýný kýlýyoruz.
ÝSLÂM'DA ESAS KABUL EDÝLEN NÝYETLER

Ýslâm’da “Niyet” esas olarak kabul edilir. Niyet,
Allah’ýmýzýn o arzu ve fikriyatýný kabul etmektir.
K e l i m e - i Þ a h a d e t : Allah’a ait olan ve O’nun
lütf e t mi þ o l d u ð u il h a m v e b e y a n l a r ý a y n e n k a b u l e t -
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m e k , A llah’ýn birlik, beraberlik ve tevhidini zikretmektir.
N a m a z : Her an Allah’ý zikretmektir.
O r u ç : Allah rýzasý için sevdiði þeylerden feragat
etmektir.
Z e k â t : A l la h ’ ým ý z ýn b i ze l ü t f e t m iþ o l d u ð u b u
v ü c û d u n A l lah’a ait olduðunu ikrar etmektir.
H a c c : Ayný zamanda yakýnlýk bulmuþ “Kalb-i
Mümin Beytullah” sýrrýna sahip bir gönlü ziyaret etmektir.
Bu anlayýþ ve idrak ile bu bilgilerin zahiri mânâlarýný da tatbik etmek tabii olarak, en ileri rahmete müncer
olur. Elbette ki, cuma’nýn ve bu beþ þartýn mânâ ve hususiyetleri namütenahidir, kitabýmýzda sadece bazý hususiyetleri iþaret edilmiþtir.
Cuma ile ilgili olarak þimdiye kadar pekçok çalýþma
yapýlmýþtýr. Biz bu kitapta cuma'nýn hususiyede olan
manevi yönlerini anlatmaya gayret edeceðiz. Cuma’nýn
sadece bu dünya yaþamý ile sýnýrlý bir tatbikat olmadýðýný
ilâhî âlemi de iltizam eden bir hususiyet taþýdýðýný izah
etmeye çalýþacaðýz.
Huve't-tevfiku'r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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CUMA HAKKINDA ÂYET-Ý KERÝMELER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Cuma namazý Kur’an’da bir kaç âyette belirtilmiþtir. Toplanma anlamýna da gelen cuma, ayný zamanda bir
bayramdýr.
Cuma (62)/9
"Ey iman edenler cuma günü namaz için
nida olunduðunda Allah’ýn zikrine koþun,
alýþ-veriþi býrakýn. Eðer bilirseniz, bu sizin için daha hayýrlýdýr.”
Cuma (62)/10
" Namazý kýlýnca artýk yeryüzüne yayýlýn
Allah’ýn fazlýný arayýn Allah’ý çok zikredin ki, felaha eresiniz."
Cuma (62)/11
" Bir ticaret ya da eðlence gördüklerinde
ona doðru daðýldýlar seni ayakta býraktýlar. De ki; “Allah’ýn indinde olan eðlenc e d e n d e , t i c a r e t t e n d e h a y ý r l ý d ý r. Ve
A l lah rýzýk verenlerin en hayýrlýsýdýr"
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Ýman edenlerin, cuma günü Allah zikrine koþmalarýnýn talep edilmesinden murat, ayný zamanda Allah’ýn
rahmetine dönmeleri ve tevhide gelmeleridir.
Namazý eda ettikten sonra yeryüzüne yayýlmak ve
Allah’ýn fazlýný aramaktan murad ise, o zât-ý ilâhîyi her
noktada müþahade etmek için gayret göstermektir. Bu
meyanda dünya için ahireti terketmemek icap eder, zira
ahiret dünyadan hayýrlýdýr. Hiçbir þey kiþiyi ilâhî hakikatten alýkoymamalýdýr. Dünya üzerinde Hz. Peygamberin
varisi olan gönüller olduðu sürece, kiþi onlarý tercih etmeli, dünyayý o gönüllerden üstün tutmamalýdýr.
Cuma günü yapýlacak ibadetler Rabbimizin açýldýðý
g ö n l e a t f e n o l m a k t a d ý r. Ç ü n k ü h a d i s - i þ e r i f t e ;
“ K a l b i M ü m i n B e y t u l lah” buyrulmuþtur. Allah’ýn
fazlý, iyilik, fazilet ve erdemdir ki, elbette her müslüman
bunu talep eder ve ister.
Her zamanda Allah'ýn vazifeli kýldýðý bir gönül noktasý vardýr. Bu iman, kurtuluþa vesiledir. Allah insanlara
hayýr arzu eylemiþtir. Zamanýn Ýmamý’na koþulmalýdýr ki,
zikir tamam olsun.
Zamanýn Ýmamý, Âdem sýrrýna sahip olan gönüldür.
O kimseyi bulmak ve kendisine mülâkî olmak icap eder.
Böyle bir arayýþ ve talep de Allah’ýmýzýn makb u l t u t t u ð u
b i r h a l d i r. K iþ i, o zâ t ý þa h se n b u l a m a s a d a A l lah ecrini lutfeder. Asýl olan Allah'ýn böyle bir nizamý olduðuna
iman etmektir.
8

CUMA HAKKINDA HADÝS-Ý ÞERÝFLER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Sevgili Efendimiz; "Üzerine güneþ doðan en hayýrlý gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratýldý, o
gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çýkarýldý." buyurmuþlardýr. (Müslim, Cum’a 17, 18. Ayrýca bk.
Tirmizî, Cum’a 1, 2; Nesâî, Cum’a 4, 45)

Sevgili Efendimiz diðer bir hadis-i þeriflerinde ise;
"Bana günler sunuldu. Cuma gününü gördüm;
onun güzelliði ve nuru hoþuma gitti. Orada siyah
bir nokta þeklinde bir þey gördüm. “Bu nedir?” diye sordum. “Kýyamet onun içinde kopacaktýr” denildi," buyur muþlardýr. (Abdürrezzak San’ani, Musannef,
III/256, no, 5559, 5560)

Hadiste zikre dilen, “ s i y a h b i r n o k t a ”
“ e s f e l e s a f i l i n ” olsa gerekir. Yani Ýnkýlâb-ý Kebir’in
esfele safilinde kopacaðý iþaret edilmektedir.
“Cuma” isminin dünya yaþamýndaki tatbikatý bellidir. Bu ismin tatbikatýnýn âlem-i ilâhîde çok deðiþik olacaðý da bir hakikattir. Ýlâhî âlemde cuma günü cemal-i
i lâ h în i n r ü ’ y e t e d i lm e si il e il g i l i b ir h u su s i y e t t ir k i,
A l lah’ýmýzýn görülmesi manasýna deðil “tecelli etmesi”
olarak deðerlendirilmelidir.
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Hz. Muhammed (s.a.v) in zuhurundan evvel günlerin kutsallýðý ile ilgili deðiþik mülahazalar olmuþtur. Gün
kimseye ait deðildir; gün Allah’a aittir. Hz. Muhammed
(s.a.v) bunu ortaya koymuþtur. Peygamberimizin günlerin hususiyetleri ile ilgili bildirdikleri, Allah’ýmýzýn
takdirleridir.
Câbir b. Abdullah'ýn naklettiði bir hadis þöyledir:
"Allah'a ve âhiret gününe inananlara cuma
namazý farzdýr. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadýn
ve hastalar bundan müstesnadýr." (Ebû Dâvud, I, 644,
H. No: 1067; Dârakutnî, II, 3; Baðavî, Þerhu's-Sünne, I, 225)

Tarýk b. Þihab'dan rivayet edilen hadis-i þerif ise
þöyledir: "Cuma namazý, cemaat içinde bulunan
her müslümanýn üzerine, Allahü Teâla’nýn bir hak ký olup, farzdýr. Ancak bundan köleler, kadýnlar,
çocuklar ve hastalar müstesnadýr". (Ýbn-i Ebi Þeybe- El
Musannef-Beyrut: ty (l.Basým) C: 2 Sh: 18, Ayrýca Sünen-i Dârakutni-Beyrut:1966 C:2 Sh: 3, imam-ý Beyhaki- Es Sünenü'l Kübra- C: 3
Sh: 283,

Abdullah b.Amr ve Hasan-ý Basri'den rivayet edilen hadis-i þerifte ise; "Þu dört zümreye cuma namazý farz deðildir: Köle, hasta, misafir ve kadýn".
(Ýmam-ý Mavsili-El ihtiyar fi Ta'lilil Muhtar- tst: 1980 c:l Sh: 82, Aynca tamam-ý Serahsi- a. g. e. C:2 Sh: 23.)
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Bu hadis-i þeriflerde “kadýn” kelimesinin diðer kelimelerle beraber ifade edilmesi yanlýþ anlamalara sebebiyet vermesin. Peygamberimiz, kadýn varlýðýný her zaman hususan zikretmiþtir. Ancak hadisleri toplayanlar tarafýndan ayný konu ile ilgili hadisler bir araya getirildiði
için kadýn kelimesi diðer kelimelerle beraber yazýlmýþtýr.
Yoksa; ""Bana dünyanýzdan Nisa (kadýnlar) ve
güzel koku sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda
kýlýndý." buyuran Peygamberimiz konuþmalarý esnasýnda
kadýn varlýðýný en kibar ve en güzel makamlarda ifade
buyurmuþlardýr.
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CUMA HAKKINDA ULEMA-Ý RÜSUM’UN
GÖRÜÞLERÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Kadýnlarýn cuma, bayram ve cenaze namazý kýlýp
kýlamayacaðý ve bunlarýn saflardaki durumu:
D i y a n e t K a r a r Ta r i h i : 2 2 / 0 1 / 1 9 9 8 .
K a r a r N o: 4
Cuma namazýnýn farziyyetiyle ilgili âyetin
(Cum'a, 62/9) kadýn ve erkekleri içeren umumi
hükmü sünnetle tahsis edildiði için, cuma namazý ile sadece hür, mukim ve (cuma namazýna
katýlmaya engel olacak derecede hasta ve yaþlý
olmayan) saðlýklý erkek Müslümanlar mükelleftir. Nitekim ayetin umumi hükmünden hür, mukim ve saðlýklý olmayanlara da cuma namazýnýn
farz olduðu anlaþýlmakta ise de, ayetin hükmü
bu yönden de tahsis edilmiþtir. Nitekim bir hadis-i þerif te; "Hürriyetine sahip olmayan
köle, kadýn, çocuk ve hasta müstesna olmak üzere, cemaatle cuma namazý kýlmak, her müslüman üzerinde vacip bir
haktýr." (Ebu Davud, Salat, 168, Hadis No:1O67; Beyhaký, III, 172) buyurulmuþtur. Bu itibarla kadýnlar

cuma namazý ile yükümlü deðildir. Cuma na-
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mazýnýn kadýnlara farz olmadýðý konusunda icma vardýr. Asr-ý saadetten beri hiçbir Ýslam
müçtehit ve alimi bunun aksini söylememiþ, bütün Ýslam ülkelerinde, her dönemde uygulama
da böylece devam ede gelmiþtir.
Vakýa, cuma ve bayram namazlarý ile yükümlü
olmadýklarý halde kadýnlar isterlerse bu namazlara katýlabilirler. Bu takdirde, kendisine cuma
namazý farz olmayan (mesela dinen misafir sayýlan) bir kiþinin cuma namazýný kýldýðýnda o
günkü öðle namazýný kýlmasýna gerek olmadýðý
gibi, cuma namazýna katýlan kadýnlarýn da ayrýca öðle namazýný kýlmalarý gerekmez. Nitekim
günümüzde beþ vakit namazda ve özellikle teravihte olduðu gibi, gerek asr-ý saadette, gerek
sonraki dönemlerde kadýnlardan çok sayýda cuma ve bayram namazlarýna katýlanlar olmuþtur.
Ancak ne Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde ne
de müteakip asýrlarda beþ vakit namazla mükellef kadýnlarýn tamamýnýn cuma ve bayram namazlarýna katýldýðý sabit deðildir. Günümüzde
de isteyen hanýmlarýn cami adabýna uyarak camilerin kendilerine ayrýlan bölümlerinde,cuma
ve bayram namazý kýlmalarýnda hiçbir sakýnca
yoktur.”

14

CUMA’NIN MANEVÝ MÂNÂSI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Cuma gününün birçok manevî oluþlarýn mer’iyyete
girdiði bir gün olduðu, cuma günü yapýlan dualarýn kabul
edileceði bildirilmiþtir. Bu, o günün dua ile geçirilmesini
ifade etmek için söylenmiþtir. Tabii ki cuma günü özellikle Allah’a iman etmiþ olan gönüllerin bir arada toplanarak Allah’a olan imanlarýný ifade etmeleri açýsýndan
önemlidir.
CUMA, ALLAH'IN ARZUSUNDA VE ÝMAN
NOKTASINDA CEM OLUNMASINI ÝÞARET EDER.

Allah ruhlarý yarattý ve Kalû Belâ’da onlardan beyat aldý. Ruhu erkek temsil eder.
Ýlk yaratýlýþta kadýn, erkekten yaratýlmýþtýr. Erkek,
Allah’a beyat eder, kadýn erkeðin bu makamýna beyat
eder.
Nasýl ki manevi âlemlerdeki manalarýn ve arzularýn
dünyadaki suretleri vardýr. “Bezm-i Elest’teki Kalû
Belâ” arzusunun dünyadaki sureti de cuma namazýdýr.
Nasýl ki Allah, ruhlardan; “Ben Rabbiniz deðil
miyim?” diye beyat aldý. Cuma namazýnda da ilâhi
15

SIRR-I CUMA
imam, “Ben sizin imamýnýz deðil miyim?” noktasýnda beyat alýr. Ýmam, cemaat için dua ediyor. Ýmamýn hutbesini Allah’ýn Bezm-i Elest’teki arzusunun bir sureti olarak görmek gerekir. Bu bakýmdan hutbede Allah'ýn ilâhî
nizamýna çok dikkat etmelidir.
Rabbimiz "Bezm-i Elest'te bizlere; "Ben Rabbiniz deðil miyim?'' diye sormuþtu. Arasat'ta ise, "Limenil Mülkül Yevm/ Bugün mülk kimin," diye soracak.
Kimse birþey söyleyemeyecek, sessizlik olacak, kimse birþey iddia edemeyecek. Yalnýzca Allah konuþacak,
"Lillâhil Vahidil Kahhar - Kahredici üstünlüðe sahip olan bir Allah'ýn," buyuracak.
Ýnananlar ise, bu ikrarý bugünden yapýyor; "Sen
bizim Rabbimizsin, bu vücut da senindir, senden
baþka Rab yoktur," diyor.
RUH VE NEFÝS HUSUSÝYETÝ

Allah’ýmýz yaratýlýþta bir erkek ve bir kadýn yarattýðýna göre erkek ve kadýn varlýðýný bir görmek gerekir. Ancak dünya tatbikatýnda erkeðe de kadýna da farklý vazife ler verilmiþtir. Bu vazifelere bakýlarak erkek ve kadýn hakkýnda yapýlan deðerlendirmeler eksik kalmaktadýr. Çünkü
dünya tatbikatý bitince cennet tatbikatýnda dünyadaki
tatbikatlar ya olmayacak ya da çok farklý olabilecektir.
Mesela dünya tatbikatýnda hanýmlara eza veren durum-
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lar, ya da çocuk doðurma gibi mecburiyetler cennette olmayacaðýna göre dünya tatbikatlarýna bakýlarak erkek ve
kadýn varlýðýnýn aslî hususlarý hakkýnda deðerlendirme
yapmak doðru olmasa gerekir.
Allah yaratýlýþta bir erkek ve bir kadýn olarak yarattýðýna göre onlarý Allah nazarýndan bir görmek icap eder
dünya tatbikatlarýna göre kadýn ve erkeði deðerlendirmek
doðru olmasa gerekir. O halde erkek ve kadýn varlýðýný
Allah’ýmýzýn onlarý ilk yaratýlýþtaki arzusuna göre deðerlendirmek icap etmektedir.
Çoðunlukla kadýn ve erkek ayrý mütalaa ediliyor.
Maneviyatta ise tevhid þarttýr. Kadýn ve erkek “bir” kabul
edilir. Burada bahsedilen birlik, Allah’ýmýzýn hitabýna
mazhar olan, meleklerin secde ettiði Âdem sýrrýný iþarettir
ki, o Âd e m' d e h e m r u h h e m d e n e f is v a r d ý . O Â d e m ,
Allah’ýmýzýn arzusundaki "tammiyeti" ifade ediyordu.
Allah’ýmýzýn yaratýlýþ tertibinde ruhu temsil eden
erkeðin v e n e f s i t e m s i l e d e n k a d ý n ý n b i r a r a y a
g e l m e s i “ Ý N SAN”varlýðýnýnýn tamma ermesindeki hususiyetleri iþaret e t m e kt e d i r. R u h v e n e f s in b i r li k t e o l m a s ýn d a k i h ik m e t A l lah’ýmýzýn Musavvir arzusundan
kaynaklanan Ýnsan varlýðýnýn kemalatý ile ilgili olsa gerekir. Bu idrakten uzaklaþarak tamamen cismaniyetin verdiði tatbikata göre kadýn erkeði deðerlendirmek, ilâhî arzuyu gölgelemektir ki makbul olmasa gerekir.
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Kadýn nefsi, erkek ruhu iþaret eder. Esfele safilinde
ruh ve nefiste en basit zevklerle tatmin vardýr. Ýlâhî âlemde ise ruh nefsi, nefis ruhu arayacak ama bu çok ulvî seviyede olacaktýr.
Bugün Hüve sýrrý ile ikaz ediliyor ki, dünya anlayýþýnda cennet en basit þekli ile idrak edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Yani dünya hayatý ve dünya þartlarý dikkate alýnarak cennet hayatý tarif edilmeye teþebbüs edilmiþtir. Ruhun ve
nefsin açýlmamýþ olan hususlarý ahirette açýlacaktýr. o halde cennet hayatýnýn Hüve sýrrý ile idrak edilmesi gerekir.
Hakikat makamýndan bakýldýðýnda nefis (kadýn) ruha (kocaya) tâbidir. Ayný ruhtan gelindiðine göre hakikat
makamýnda tek bir varlýk vardýr. Maneviyatta tevhid þarttýr. Kadýn ve erkek bir kabul edilir. Erkek ve kadýn beraberliðinin hakikatinin ruh ve nefsin bir olmasý tevhide
gelmesi þeklinde düþünmelidir.
Cuma namazý erkeðe tahsis edilmiþtir. Kadýna farz
deðildir. Çünkü erkek Âdem’i temsil eder. Âdem’de hem
ruh hem nefis vardýr. Kadýnýn kocasý ile olan birlikteliði
onun bir noktada toplanmasý demektir. Allah’ýmýz; “Ben
ruhlarý yarattým onlara hitap edeceðim” buyurmaktadýr. Erkekte ruh aðýrlýktadýr.
Ruha olan hitab-ý ilâhîyeden o ruha tâbi olan nefis
yani kadýn da nasibini alýr. Kadýn nefsin asliyeti olarak
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kocasýna tâbi oluyorsa ne güzeldir. Bir hadis-i þerifte;
“Ýnsanýn insana secde etmesi uygun olsaydý, kadýnýn kocasýna secde etmesini emrederdim. [Tirmizî]
buyrulmuþtur.
Buradaki secde kelimesinden murat nefsin ruha
tâbiyeti þeklinde anlaþýlmalýdýr. Yoksa tatbikat olarak kadýnlarýn erkeklere secde etmeleri þeklinde anlaþýlmamalýdýr.
Hz. Ahmed Süreyya Emin bir varidatlarýnda:
“Kim bildi eþin kýymetini buldu saâdet
Kim bilmedi baþýn kese þimþir-i celâdet
Boþ söz demede sanma Süreyya-yý Celâli
Dönmez geri her hangi bir emretse iradât
Kim gezdire can içre ebed fer’i kerimin
Yâhud ki perestiþ ile bûs eylese pâyin
Bilsin âna billah eremez mevt-i tabii
Münfekk olamaz andan ebed neþe-i vuslat
Zevc ile zevce yekdiðere Adem ü Havva
Layýk mý âný bilmemek insan için amma
Bir öylece birleþtirivir ten ile câný
Yâhu ne imiþ anlayasýn sýrr-ý hakikat”
Maneviyatta, kocasý manevi olmayan kadýn ilâhî
âleme intikalde manevi anlamda Mürþid’i ile mütalaa
edilir. Ruhi evlat da böyledir. Mürþidin manevi evlatlarý
kendi cismani evlatlarýndan ileridir. Buradaki manevi ha19
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kikat; “Her insan topluluðunu imamlarý ile davet
edeceðiz” (Ýsrâ 71) emridir.
Sevgili Efendimiz imanlý kadýnlar ile evlenilmesini
tavsiye buyurmuþlardýr. Aksi halde eþler birbirlerini temsil edemez. Ýmanlý kadýnlar ile evlenilmesi hem dinimize
itaati hem de kadýnýn kocaya tâbiyetini gösterir. Cuma
namazý hususunda da bu ana fikri esas almak icap eder.
Cuma kelime manasý olarak cem olmak anlamý da
taþýr. Bir manada ruh ve nefsin birleþmesi, cem olmasýdýr.
Yani ruhu temsil eden erkeðin ve nefsi temsil eden kadýnýn cem olmasý manasýný da iþaret eder. Nitekim bir hadis-i þerifte; “Peygamberler cuma günü evlenmiþlerdir” buyrulmuþtur.
Evlilik gerek erkek gerekse kadýn için bir idrak meselesidir. O idrakte olan selâmettedir. Burada erkek veye kadýn hükümranlýðý söz konusu
deðildir. Allah’ýn bu nizamýný kabul etmeleri onlar için kurtuluþtur.
Cuma namazý, ruhu temsil eden erkeðe tahsis edilmiþtir. Manevi yönden bakýldýðýnda ilk yaratýlýþta Havva’nýn yasak aðaca yaklaþtýðý ve Âdem’i de çektiði düþünüldüðünde, nefis makamýnda þaþma olabilir; o halde
Cuma ruhu temsil eden erkeðe hasredilmiþtir; bu bakýmdan ruhun ve nefsin terakkisi için muheddesundan bir
gönül ile buluþup manevi bilgi almalýdýr.
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Cumadan sonra müslümanlar musafaha ederler.
Aile reisi evine dönünce hanýmý onu tebrik eder. Allah,
hanýmýna da ayný sevap ve ecri lütfeder. Ruhu temsil
eden erkek Allah’a biat eder. Erkeðin nefsi mesabesinde
olan kadýn da erkeðine biat ile cuma biatý kabul edilir.
Böylece hakikat anlamý ile ‘ruh’ ve ‘nefis’ Allah’a biat
etmiþ olurlar. Bu, daha ileri bir terakki ve güzelliktir.
Hanýmlarýn beylerine olan baðlýlýklarý ve muhabbetleri, beylerin cuma ve bayram namazý gibi ibadetlerinin sevabýndan ve feyizlerinden hanýmlarýnýn da istifade
etmelerine vesile olmaktadýr.
Kadýnýn kocasýna biat etmemesi kadýn için bir eksikliktir. Zaten Allah’ýmýz hanýmlarýn dünyevi meþakkâtlerinin çokluðundan, onlara eza veren durumlarýndan dolayý birçok ibadetlerden onlarý muaf tutmuþtur. Kadýnlarýn
bazý vazifelerden muaf tutulmasý kadýnlarýn eksikliðini
deðil, Allah'ýmýzýn hanýmlara olan namütenahi rahmetini
göstermektedir.
Allah’ýn bu rahmeti varken kadýný zorlamak makbul olmasa gerekir. Kadýný muaf tutan Allah’ýmýzýn bu sözüne hâþa iman yok mudur ki bu konu zorlanýyor?
Bu gibi mülahazalarý býrakmak ve Allah’ýn lütfettiðine uymak ve rahmete müncer olmaya bakmak icap
eder.
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Bakara sûresi 228. âyetinde;
"…Ve rical (erkekler) onlar (kadýnlar) üzerinde bir derecedir…” buyrulmaktadýr.
Erkek ruhu, kadýn nefsi temsil etmektedir. Nihayetinde birisinin liderlik yapmasý icap edecektir ve bu da
ruhu temsil eden erkek olarak seçilmiþtir.
Allah’ýmýzýn Hz. Âdem’e ruhundan üflediði (Hicr 29)
ve varlýklarýn ruh ile meydana geldiði ve ruh ile kaim olduklarý aþikârdýr. O halde Allah’ýn ruh tatbikatýnda bir
hususiyet vardýr. Ruh hiçbir zaman kiþiyi yanlýþ yola sevk
etmez, ancak nefiste bu ilham vardýr. Hz. Âdem þecereye
kendisi yaklaþmadý, Hz. Havva validemiz kendisini sevketti. Yani ruhun nefse tâbi olmasý hayra vesile olmadý.
Nefsin ruha tâbi olmasý her ikisinin de hayrýnadýr.
Allah’ýmýzýn nefsin ruha tâbi olmasýný istemesi hayra matuf olmaktadýr. Onun için aile reisi erkek olmaktadýr.
Rabbimiz yaþam ile ilgili olarak kadýna büyük bir
ikram yapmýþtýr. Kadýn, Rabbimiz tarafýndan Âdem’e yardýmcý olarak halkedilmiþtir. Adem'e Havva'nýn verilmesinden murat, Adem ile Havva'nýn birbirleri ile huzur bulmalarý ve birbirlerine yardýmcý olmalarýdýr.
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Ruhun nefisle birleþmesi tam tevhide gelmesidir ki,
bu insana huzur verir. Onun için Rabbimiz erkeðe ve kadýna evliliði farz kýlmýþtýr. Çünkü kadýn ve erkeðin huzura
ermesi ve sekinet bulmalarý evlilik tatbikatý ile olmaktadýr.
Kadýna verilen lütuflardan en önemlisi aile konusundadýr. Aile yaþamýnda kadýna büyük bir vazife verilmiþtir. Kadýn ailesinin ve çocuklarýnýn tertip ve düzeni ile
ilgili olarak pek çok vazife yüklenmiþtir. Kadýna bu çalýþmalarýnýn karþýlýðý olarak büyük bir rahmet lütfedilmiþtir.
HUTBE RABBÝMÝZÝN ÝNSANLARA BÝR TEBLÝÐÝDÝR.

Din ve maneviyat konusunda ilk günden beri menfi
anlamda da uðraþýldýðý bilinmektedir. Ancak son zamanlarda biraz daha fazla uðraþýldýðý görülmektedir. Önceleri
oruç, zekât ve kurban ile uðraþýlýrken þimdi de "Cuma
Namazý" ile ilgili konuþmalar görülmektedir.
Dinimizde hutbe müslümanlarýn birbirinden haberdar olmalarý, din ve dünya için bir araya gelmeleri, dinî
ve dünyevî meseleleri kendi aralarýnda halletmeleri için
cumhurun cem olmasý þeklinde ifade edilmiþtir. Ancak
manevi anlamda, Allah’ýmýzýn arzuyu ilâhîsinin Rabbimizin yakýnlýk verdiði ve rahmet lütfettiði gönül tarafýndan
insanlara lütfedilmesidir.
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Ayrýca hutbe, ilâhî emirleri ve yasaklarý cemaate
hatýrlatmaktýr. Cuma günü ve bayram namazlarýnda hutbe Ýslam halifesi veya müslümanlarýn emiri yani devlet
baþkaný adýna okutulur.
Sevgili Efendimizden evvel cuma hutbesi yoktu.
Cuma hutbesi, Allah’ýmýzýn Efendimiz ile tatbikata koymuþ olduðu bir rahmet-i ilâhiyedir. Hutbe hakikat manasý olarak, Sevgili Efendimizin miraçta Rabbimizle yapmýþ
olduðu sohbet-i ilâhiyedir.
Allah’ýmýzýn kendi arzusundan zuhur eden bütün
âlemler, yine Rabbimizin arzu ve rahmeti ile terakki etmektedir. Bu hakikate ermiþ ve Reis-ü’l Mürþidîn olmuþ velinin bu tatbikatý da hutbe-i ilâhiyedir.
Hutbe, Hüve’nin hususiyetini ve ilâhî hakikatlerini
açmak için Allah’ýmýzýn tayin etmiþ olduðu ilâhî imam tarafýndan bütün gönüllere hitaptýr ki, o imamýn hutbesini
kabul etmek ve Allah’ýn o zamandaki þeriatýna uymak,
Âdemlik sýrrýný tasdiktir.
Bugün hutbe okunmasý konusunda camilerin tek
bir merkeze baðlanmasý, mecazi anlamda ilâhî gönle baðlanmanýn bir remzi olsa gerekir. Hutbe, ilâhî nizamý ve
rahmeti anlatýr ki, bunlarý Efendimizin hutbelerinde görmek mümkündür.
Cuma namazý, bir anlamda, ahirette müminlerin
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Rabbimizin huzurunda toplanmasýný ve Rabbimizin
ilâhî hitabýnýn tecelli etmesini remzeder. Cuma ezaný ve
namazý, Allah’ýmýzýn varlýklarý yarattýktan sonra onlarý
kendi huzurunda cem edip toplamasýnýn ve onlara ilâhî
hitabýný bildirmesinin temsili bir tatbikatý olsa gerekir.
Böylelikle bütün varlýklar tevhidin hakikat manasýný idrak
ederler. Bu tatbikatlar Din-i Ýslâm’ýn hakikat dini olduðunun iþaretidir.
Müslümanlar cuma günü cuma namazýný o ilâhî
cem gününe muzaf olarak tatbik ederler. Hutbe, bu hususta Allah’ýn insanlara hitabýný remzeder. Hutbe bu man a d a A l l a h ’ ý n k u l la r ý i l e s o h b e t i d i r. E lb e t t e b u t e b l ið , A l lah’ýmýzýn arzu buyurduðu gönüller vasýtasý ile insanlara intikal ettirilir. Onun için hutbenin manevî yetkili gönüller tarafýndan veya ilâhî halifenin tayin edeceði
gönüller tarafýndan okunmasý ilâhî arzuya daha uygundur.
Nitekim Bursa Ulu Camii açýlýþýnda Emir Sultan
hutbeyi okumak için zamanýn sahibi olan Somuncu Baba’yý davet etmiþtir.
Cuma hutbesi, bizi yaratan ilâhî kudretin kendi
ilâhî arzusundan isimlendirerek teþkilatlandýrdýðý varlýklara, bütün âlemlerde mer’iyette olan yaþamýn nasýl olmasý
icap ettiðini, yani kendi arzu buyurduðu þekilde hareket
edilmesini istemesini anlatan bir talimat anlamýný da taþýr.
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Bu, Allah’ýn bizlere lütfetmiþ olduðu bir ikram-ý
ilâhîdir. Onun için bu vazife, ilâhî imamlar ile yani Rabbimizin o gün için ilâhî ilham ve beyanlarýný indirdiði
ilâhî gönül vasýtasý ile insanlara intikal eder ki, bu zât Zamanýn Ýnsan-ý Kâmil’idir.
Nitekim; “Her insan topluluðunu imamlarý ile
davet edeceðiz” (Ýsrâ 71) ayeti bu hakikati de iþaret etmektedir.
Eðer zamanýn yegânesi olan ilâhî imama uyulur ise
kurtulmuþlardan olunur. Zamanýn Sahibi olan ilâhî imamýn vazifesi, Allah’ýmýzýn bildirmiþ olduðu ilhamlar çerçevesinde dünya içinde ve âlemlerde cereyan eden olaylarý Allah’ýn arzu ettiði þekilde yorumlamasýdýr.
Kim Allah’ýn iþaret etmiþ olduðu ilâhî imama uyarsa, Allah’ýn arzu ve talimatýný yerine getirmiþ olur. O
imamlar dünya içinde zuhur eden olaylarý Allah’ýn arzusuna göre yorumlar, bilgi verir ve anlatýr. Bu, zahiren görünmesidir.
Batýnen görünmesi ise; Allah’ýn, o gönülden bütün
âlemlere mesajýný vermesidir. Bu mesaj ve talimat her zaman için mevcuttur ve bu mesaj, manevi alanda ve manada tatbik edildiði gibi onun bir yansýmasý olarak da her
cuma o hakikatin zahir bir tatbikatýný bizler yapmaktayýz.
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Esasta her cuma namazý, Allah’ýmýzýn yaratmýþ olduðu varlýklara olan ilâhî tecellisini zuhura getirmesinin
idrakinin sembolik bir þekilde görünmesidir. Cuma hutbesi, Allah’ýmýzýn insan gönüllerine indirmiþ olduðu ilâhî
beyanlarý ifade eden zahirî bir tatbikattýr ki, hiçbir varlýða baðlý olmayan, yalnýz Allah’a tâbi olan gönüller için
cuma namazý farz olup, esir olan ve baþka memleketlerin
iþgali altýnda olan müslümanlar cuma namazý kýlmazlar.
Müslüman bir kiþi cuma namazýna gidiyor ve cuma namazýnýn hususiyetini tasdik ederek ikrar ediyorsa hürdür.
Hutbe, Rabbimizin insanlara bir tebliðidir. Elbette
bu tebliði arzu buyurduðu gönüller vasýtasý ile insanlara
intikal ettirir. Hutbe, bir zikir ve mev’izadýr. Mev’iza; Bir
topluluða veya kimseye kalbini yumuþatacak ve iyiliðe
sevkedecek surette hakikatlarý ders vermek demektir.
Cuma günü, Rabbimiz ile buluþmak en büyük bayramdýr. Onun için; “kýyamet de bir cuma”dýr /cem
olma günüdür" buyrulmuþtur. Çünkü o gün kullar Allah
ile buluþur.
Âl-i Ýmrân sûresi 9. âyetinde;
"Rabbimiz muhakkak ki halký kendinden
hiç kuþku olmayan bir günde cem eyleyeceksin." Muhakkak ki Allah vaadinden
hilâf eylemez" buyrulmaktadýr.
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Sur-u Ýsrafil’in Sur’u da emr-i ilâhîye bir çaðrý
deðil midir? O, ilâhi daveti ifade etmektedir.
Cuma namazýnda hutbeden hemen önce okunan
ezan, cuma ezanýdýr. O ezan Hakka davettir. Ezandan
sonra imam hutbe okur, yani ilâhî imamýn sohbeti esastýr. Bu sohbet Hakkýn sohbetine iþarettir. Yani Rabbin
kullarý ile olan sohbetine bir remiz olarak iþaret buyrulmuþtur. Bu yüzden hutbede “Kur’an” okumak esastýr.
Allah’ýmýz Bezm-i Elest’te, bütün ruhlarý yarattýktan sonra buyurdu ki, “Ben sizin Rabbiniz deðil miyim? (Onlar da), Evet (buna) þâhit olduk, dediler."
(Araf 172)

Ruhlar daha sonra dünyaya indirildi, Rabbimiz bu
ahdi unutturmamak için peygamberimizi irsal eyledi ve
Cuma namazýný tahsis buyurdu.
Allah’ýmýz Hz. Peygamberimiz ile Allah dinini
kemâle erdirdikten sonra ikmal olunan Allah inancýnýn en
doðru ve tam olarak ikrarýnýn yapýlmasý için Bezm-i
Elest’teki þahitliðin bir ifadesi olarak cuma namazýný farz
kýlmýþtýr.
Niye Allah’ýmýz cuma’yý müslümanlara tahsis buyurdu? Çünkü müslüman olmuþ bir insan Allah’ýmýzýn
büyük toplantýsýna iþtirak etme hakký kazanmýþ olur. An-
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cak bugün Allah’ýmýzýn bu büyük rahmetine ermiþ olan
insanlar, Allah tarafýndan geçerliliði ve tatbikatý ortadan
kaldýrýlmýþ bir inanç ile din birliði yapmak istiyor! Geçmiþ
peygamberleri zamanýnda inanmýþ olanlar müstesna olmak üzere bugün tamamen yozlaþtýrýlmýþ ve insan fikirlerine dayanan anlayýþla birlik yapmaya kalkmak gafletten
baþka bir þey deðildir.
Cuma günü diðer inanç gruplarýndan farklý olarak
yalnýzca müslümanlar ibadet için toplanýrlar. Allah’a inanan ve i l â h î t e r t i b in i t a k i p e d e n g ö n ü l le r b i r a r a y a
g e l i r v e A l lah’ý zikrederler. Dolayýsý ile bu zikri yapanlar,
"Bezmi Elest"teki ahdine sadýk olurlar. Bu dünya hayatý nihayete erdikten sonra, Rabbimiz bütün insanlarý toplayacak ve; "Siz dünyaya indirilmiþtiniz, ben sizin
Rabbinizim, bu hitabýmý da Bezmi Elest’te kabul
etmiþtiniz, sizi uyarmak üzere, hata iþlemeyin,
imanýnýzda bir eksiklik yapmayýn diye, doðru yolu
göst eren peygamberler yolladým, fakat
pek
çoðunuz elçilerime inanmadýnýz, þimdi huzurumdasýnýz, ben de size soracaðým, sizin Rabbiniz
deðil miydim? Ýman ve itaat hususunda söz vermiþtiniz, ama inanmadýnýz...itaat etmediniz...
benim sözümü niye dinlemediniz? Ýnansaydýnýz
benim dediklerimi yapardýnýz, yapmadýðýnýza göre
kesin olarak inanmadýnýz..."
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Cuma namazýnda imam Kur'an okur. Hangi mezhepten ve meþrepten olursa olsun müslümanlar tam bir
birlik ve bütünlük içinde olarak Allah'ýmýzýn emrine uymuþ olurlar. Onun için cuma namazý Ýslam'ýn birleþtirici
yönünü de temsil etmektedir.
Bugün bu konular ve hususiyetler tezekkür edileceðine cuma namazýnýn ve hutbenin ruhaniyeti ve irfaniyeti ile alakadar olmayan þekil ve suret ile ilgili, teferruat
sayýlabilecek konular daha ön planda tutulmaktadýr.
Cuma gün olarak mý özeldir yoksa Rabbimiz
o güne raðbet ettiði için mi bir mana ve hususiyet
taþýmaktadýr.
Madde ve isimler tabu edilmemelidir. Çünkü madde dünyaya aittir. Bütün bu hususiyetler Rabbi doðru bilip tanýmak içindir. Mabud ancak HÜVE'dir.
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Hz.Pirimiz Abdülkadir Geylâni bir menkýbesinde
þöyle buyurur: “Cennete dâhil olan bir müslüman
Allah'a hamd ü sena eder. Ona; “Sen bu yolda hep
Allah’a iltica ederek sabýrla yürüdün ve hep Allah’a
sýðýndýn, Ben de sana bu ikramý lütfettim buyrulur”.
Cennetlerde yaþamaya baþlar. Bakar ona köþkler
vermiþler, hanýmlar vermiþler. havsala almayacak güzellikler... Sonra; "cuma günü oldu Allah sizi toplantýya davet ediyor," diye haber gelir. Gayet güzel giyinir
ve toplanýlan yere gider, orada Peygamberimiz ve yakýnlarý ve evliyalarý ve makbulleri, birbirleriyle karþýlaþýyor
ve selamlaþýyorlar.
Sonra münadiler; "herkes hazýrlansýn Allah
tecelli edecek," diye seslenir. (“gelecek” denmiyor,
“tecelli edecek” deniyor.) Herkese kendisinin girebileceði
kadar bir hücre zuhur eder. Her kiþi Rabbi ile baþbaþa,
Allah o an kullarýna tecelli eder. Zaten her varlýðýn
asliyet-i ilâhîyesi “O” deðil mi
Bir müddet sonra o tecelliyi kaldýrýyor ve hücreler
de kalkýyor. Birbirlerine bakýyorlar hepsinden namütenahi nur zuhur ediyor.
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Hepsi o nurlu halleriyle birbirlerine veda edip evlerine dönüyorlar. Evlerine geldiklerinde bütün ailesi
yerlere kapanýyor. Ona; “ne mutlu sana Allah sende
tecelli etti”, diyorlar.
Ahirette cuma günü, Allah'ýn her kuluna tecelli
buyurmasý, o kullarýn kendilerinde Hakk'ý bulmasý
demektir. Yani cem olmak, tevhide gelmek, Allah ile
kulun "bir" olmasý anlamýndadýr. Nitekim velâyette "cem
makamý" vardýr. Yani kulun aslý olan Allah'ý bilmesi, kul
olanýn hakikatinin Allah olduðunun idrak edilmesidir.
Bundan ileri olarak da "cem ul cem" makamý zuhur
eder.
Allah'ýmýz ilâhî âlemde asliyyeti ile bilinecek olan
hakikat-i ilâhîyenin suretini bu dünyada tatbikata koymaktadýr, buna dikkat etmek icap eder. Velâyet gönülleri, cennetlerdeki cuma tatbikatýný daha dünya hayatýnda iken yaþarlar ve o güzelliklere ulaþýrlar. Bu dünyada,
Hakk'a yakýnlýk bulmuþ ilâhî gönüllere namütenahi hususiyetler zuhur eder, nurlarý ve sýrlarý vardýr. Ancak onlar;
“Mahfuzun birahmetillah” sýrrýndadýrlar. Ruhanî olmayan kiþilerin onlarý görmesi zordur.
Hz. Süreyya þöyle buyurmuþlardýr;
" B a þ g ö z ü y l e g ö r ü n ü r o l m a y a a s â r - ý ke m â l ,
ve d i ð e r b ir v a r id a t l a r ý n d a d a ;
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Ka l b g ö z ü n m a l i k i c a n l a r d a g ö r ü r l e r ö z ü m ü , "

Baþ gözü görmez onlarý, kalp gözü görür. Maneviyatta evlad, nizam-ý ilâhîyi bilip öðrenmek isterse, iltica
ettikçe O'na, maneviyat açýklanýr ve güzellikler zuhur
eder.
Cuma, özel bir gün ve zaman dilimi olarak
Rabbimizin hususiyet verdiði bir gündür. Tabî ki, bunu
"Gün" olarak bu dünya yaþamýnda deðerlendiriyoruz.
Ancak ilâhî âlemde zaman mefhumu daha deðiþik
olduðuna göre, burada kastedilen ifadenin baþka bir
hususiyet taþýdýðý aþikârdýr.
Ýlâhi âlemde de cuma gününün , Allah’ýn insana
yani “Kul” olarak yarattýðý varlýða lütfettiði namütenahi
lütuflarýn þükrünü eda etmek için kutlanacaðý anlaþýlmaktadýr.
Cuma günü, ilâhî âlemde cemal-i ilâhinin rü’yet
edilmesidir. Allah’ý görmek, onun tecellisini idrak etmek
mânâsýndadýr.
Ýnsanlarýn bir araya gelmesi Allah’ýn kendisindeki
“an tecellisi” ile ilgilidir.
"Hüve her yevm (gün) bir þendedir" (Rahman 29)
buyrulduðuna göre Hüve'nin her yeni açýlmasý ve lütfedeceði daha ileri ilm-i ilâhî ile ruhlarýn terakkisi ilâhî
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âlemde de devam edecektir. Cuma bu hususiyetleri de
iþaret etmektedir.
Zaman mefhumu kalkarsa cuma günü nasýl deðerlendirilecektir? O halde cuma ile Allah’ýn kendisindeki o
arzusunun zuhurunu kutluyoruz. Cuma, bütün varlýklarý
Allah’ýn yaratmasýndaki arzunun meydana çýkmasýdýr.
Yani bütün varlýklar, Allah'tan zuhur etti. Cuma namazý
bütün varlýklarýn Allah’ta cem olduklarýný ikrar ve tasdik
ederek kutlamasýdýr. Cuma’nýn hiss-i hususiyeti bunlardýr.
Cuma’da Kur’an okunur. Her meþrep Kur’an’da
birleþir. Tarikatlar, mezhepler, çeþitli anlayýþlar cuma makamýnda birleþir. Allah bir olduðu için müslümanlar da
onun tevhidinde birleþirler.
Cennet yaþamý tarif edilirken makbul olan aile hayatý da tarif edilmiþ oluyor. Allah bizleri erkek ve kadýn
olarak yaratmýþ. Bunu, Allah’ýn tertibi olarak kabul etmek lazýmdýr. Dünyadaki cuma ibadetini de cennetteki
bu tecelli arzusunun bir tatbikatý olarak görmek gerekir.
Allah, Âdem’i kendi ruhundan lütfederek yarattý.
Âdem nefisten yaratýlmadý.
Ýnsan göçünce cenaze namazýnda ruhlar onu uðurlar. Ruhlarýn onu ilâhi âleme uðurlamasý vardýr. Ýlâhi âleme intikalde ruha hangi nefis þehadet edebilir ki? Ýlâhi
âleme intikalde Allah ruhlarý cem eyleyecektir.
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Ýlâhi alemdeki toplantý, insanýn her cuma terakki
edeceðini gösteriyor. Allah için terakki ediyoruz. Onu öðreniyoruz. Ruhlar bir araya geliyor. Ruhlarýn diðer ruhlarla olan münasebetindeki hususiyet daha ileri gidiyor. Ýnsanlar birbirlerine kendi tecellilerini ifade etmek suretiyle
daha ileri terakki ediyorlar. Çünkü Allah’ýmýzýn varlýklardaki tecellilerini müþahade ediyoruz.
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CUMA NAMAZINI HÜR OLANLAR KILAR

Hür olmak, sadece Allah’a tâbi olmak, baþka hiçbir
kimsenin hükmü altýnda olmamak mânâsýndadýr. Bu idrak ve anlayýþýn kutlamasý, cuma namazýdýr. Bu husus sadece Allah’a tabi olmak gerektiðini ve baþka hiç kimsenin
vesayeti ve hükmü altýna girilemeyeceðini göstermektedir. Bu idrak ve anlayýþýn kutlanmasý cuma’dýr.
Ýnsanýn manevi ve maddi olarak tercih ve karar verebilmesi için hür olmasý icap eder. Onun için de Ýslâm
insanlarýn manevî kararlarýný verebilmesi için hür olmasýný þart koþmuþtur. Bu bakýmdan Ýslâm’da kölelik kesinlikle kabul edilmez. O yüzden Ýslam þeriatýnýn en mühim hususiyet ve þartlarýndan olan cuma namazý hür insanlara
verilmiþtir.
A ncak hür olanlar cuma namazý kýlar. Peki, bu du-

rumda devletler acaba ne kadar hürdür?... Hürriyet, kiþilerin ve devletin muhtaciyet içinde olmamasýdýr.
Ýþgal altýnda veya bir baþka devletin tahakkümü altýnda olanlar cuma namazý kýlamýyorlar. Neden? Çünkü
tahakküm altýnda olmayan, hür olan insan kendi tercihini yapabilir.
37

SIRR-I CUMA
Ýnsanýn hür olabilmesi için her þeyinin garanti altýnda olmasý lazýmdýr. Bu durumda korkusuzca ve fütursuzca kendine taraf tayin edebilir. Bir insan ölümlü olduðu müddetçe tabiyeti vardýr. Kime tâbiyeti var ölüme...
Ölüm olduðu müddetçe bir tarafý tercih edecektir. Peki,
ölüm korkusu ortadan kalkarsa o zaman gerçek mümin
ve inkârcý meydana çýkacaktýr.
Zihnen (gönül olarak, bilgi olarak) hür olmak gerekir. Gerçek hürriyet, Allah'ý tanýyýp bilmekle olur. O hürriyet de ilâhî muhabbet ve bilgi sahibi olmakla olur. Buradaki hürriyet ilâhî ahlâk sahibi olmaktýr. Ýlâhî ahlâk sahibi olup Allah’ý doðru bilip tasdik ettiniz ise hürriyet ka zandýnýz demektir. Çünkü gerçek hürriyet, Allah ile beraber olduðunu bilmek ve hissetmektir.
Beþeri arzulardan kurtulup da ruhunu ve kalbini
Allah'a baðlayan için hürdür, diyoruz. Hadis-i þerif'te
“Nefsini bilen, Rabbini bilir” buyrulduðu için nefsini
bilen hürdür. Yoksa nefsini tanýmayan ancak nefsinin esiri olur.
Esasýnda evlilik de hürriyettir. "Evlenirken dindar kadýnlar seçin," buyruluyor, çünkü kulluðunun
idraki içinde olacaksýn. Eþler birbirlerini hür iradeyle tasdik edecekler. Birbirini seven eþler Allah'ýn kabulü içinde
olacaklarýndan hürriyet kazanmýþ olurlar.
Karý koca hürdür çünkü Allah onlarý "bir" kabul
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eder. Karý koca birbirlerine baðlýdýr ama hürdür. Kadýn
kocanýn bir parçasýdýr ama kölesi deðildir.
Hz.Pirimiz Abdülkadir-i Geylânî’inin hürriyeti tam
hürriyettir. O'nun bir ismi de, "Bazül Eþheb'tir. "Ben
Rabbimin semâvatýnda sonsuz memnuniyet, sonsuz hürriyet ve sonsuz huzur içinde gulgûleler ve
sevinç çýðlýklarý atarak seyreden bir B âzü'l
Eþheb'im" buyuruyor. Çünkü Hakk'ý tam bilmiþ, Hakk
da O'na kendini tam bildirmiþ, iþte gerçek hürriyet budur.
Maneviyata gelip, bir zâta teslim olunca hürriyeti
yok olacak zannediyor. Aksine orada sen hakiki hürriyeti
bulursun. O zât ile gerçek hürriyete kavuþursun. Sen daha hürriyetin farkýnda deðilsin. Yasin sûresinde; "Uyun
sizden hiçbir þey talep etmeden size doðruyu gösterene," ( 36/21) buyruluyor.
Hür olmak, Allah'tan baþkasýna kul olmamak konusudur. Burada ilâhî imam konusu aðýrlýk kazanmaktadýr.
Çünkü ilâhî imam kendine atfetmez, Allah'a atfeder. O,
ke n d i s in e g e l e n l e r i A ll a h ' a b a ð la r. Ç ü n kü k e n d is i n i
A l l ah'ta ifna etmiþtir.
Bakýyorsun hürriyetten bahsedenler evini, ailesini
býrakýyor kapýldýðý birþeyin peþinden gidiyor. Sen hür deðilsin, aksine bazý þeyleri kendine put etmiþsin, kendini
ona esir etmiþsin. Demek ki, sen hayatýný dünya heveslerine esir etmiþsin.
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CUMA’NIN SÝYASÝ YÖNÜ

Sevgili Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde ilk cuma namazýný Medine yakýnlarýnda kýldýrmýþlardýr. Hz. Muhammed’in Allah dinini kemale erdirmesi ile din, gerçek vasfýný bulmuþ ve Allah dininin her
türlü yanlýþ anlamalardan kurtulmuþ olduðu vurgulanmýþtýr.
Kur’an-ý Kerîm’de geçmiþ peygamberlerden bahsedilirken onlarýn Allah dininde Müslümanlar olduklarý bildirilmiþtir. Müslüman demek, Allah’ýn lütfettiði doðru bir
iman sahibi olmak demektir.
Hac sûresi 78. âyetinde,
"Babanýz Ýbrahim’in milleti... Hüve, Resûl
üzerinize þahit olsun ve sizler de nas üzerine þahit olasýnýz diye, daha önce de
bunda da sizleri Müslümanlar diye isimlendirdi .”
Bugün bazý devletler dini inançlara ve bilhassa
Ýslâm’a karþýdýr ve dinin kaldýrýlmasý için herþeyi yapmaktadýrlar. Ancak tarihte Allah'ýn dininden tamamen
uzaklaþmýþ kavimlerin akýbeti meydandadýr. “Artýk dolaþýn yeryüzünde de bakýn nasýl olmuþ akýbeti yalanlayanlarýn” ( Âl-i Ýmrân 137)
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B ugün dünyada Allah dini olarak Ýslam görünmek-

tedir. Diðer inançlar ise kendilerini tamamen yozlaþtýrmýþlardýr. Din, herhangi bir þeye inanmak deðildir. Eski
kavimler taþa, topraða tapmýþlardýr; bugün de yine rejimlere, heykellere tapanlar görülmektedir. Ancak Ýslam kelimesini Hz. Muhammed (s.a.v) ifade etmiþtir. Burada dinin tamamlandýðý ve yalnýz Allah’a tapýlmasý gerektiði bildirilmiþtir.
Âl-i Ýmrân sûresi 19. âyetinde;
"Ýnneddiyne ýndallahilislâmü”
"Muhakkak
ki
Allah
Ýslâm’dýr.” buyrulmaktadýr.

indinde

din

O halde bu âyeti kabul etmemek Allah dinini inkâr
etmek mânâsýna gelir. Bu âyetin Sevgili Efendimiz'den
sadýr olmasýnýn sebebi Allah dini olan Ýslâm’ýn ikmal edildiðini ve Allah dininin kemâl mertebesinde Hz. Muhammed (s.a.v) ile ayan olduðu hakikatini iþarettir. Nitekim
Hz. Muhammed'in (s.a.v) “Ben güzel ahlâký tamamlamak için irsal olundum” buyurmasý bu mânâyý da
iþaret etmektedir.
Cuma namazý ise ikmal edilen ve adý “Ýslâm” olan
Allah dininin dünya insanlarýna bir lütuf olarak verilmesi
ile Allah’ýn bu lütfunun kabul ve tasdik edilmesinden dolayý duyulan sevincin kutlanmasýdýr.
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Bugün devletler, hürriyetlerini kazandýklarý günleri
bayram olarak kutlarken dinin asliyyetinin insan varlýðýna kazandýrdýðý hürriyetin kutlanmamasý düþünülemez.
Cuma gününde Müslümanlarýn bir araya gelerek
siyasi görüþlerinin ifade edilmesi mümkündür. Camilerde, yani cem olma yerlerinde halkýn nabzýný tutmak
mümkündür. Ýdareciler halkýn düþünce ve niyetini daha
doðru olarak ölçebilir.
Meclis her ne kadar halký temsil etse de, milletvekillerinin çoðunluðu belli bir ekonomik ve sosyal çevreden gelmektedirler. Ekonomik ve sosyal ayrýcalýklarý onlarýn halký tam manasý ile temsil etmesini olanaklý kýlmamaktadýr. Hâlbuki her kesimden insanlarla kaynaþmak lazýmdýr.
Allah'ýn huzurunda yapýlan konuþmalarda samimiyet ve iyi niyet esas olacaktýr; çünkü þahid Allah'týr. Ýdareciler, halka verdikleri sözlerde daha dikkatli olacaklardýr.
Cuma namazýnýn hikmetleri elbette sonsuzdur.
Dünyevî ve manevi birçok anlamlarý vardýr. Ancak burada dünyevî anlamlarýnýn birinden bahsetmek yerinde
olur:
Sultan Abdülmecid zamaný Girit Adasý’nda Hacý
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Baba ismi ile tanýnan evliyadan bir zat varmýþ. Bir cuma
vakti Hacý Baba cemaate, "Bugün cuma namazý kýlamazsýnýz, çünkü Padiþahýmýz vefat etmiþtir," diyerek kerametlerini izhar ile ayný zamanda cuma namazýnýn
bir hikmetini de beyan buyurmuþlardýr.
Hakikaten, müslüman bir ülkede devlet baþkaný olmadan cuma namazý kýlýnamaz. Çünkü devlet baþkanýnýn
hali halkýna yansýr. Hayýrlý bir devlet baþkaný gelir, halk
hayýrsýz bile olsa, hayýr görür. Devlet baþkaný hayýrsýz biridir, halk hayýrlý da olsa dertten kurtulamaz. O halde
devlet baþkanýnýn hayýrlý bir kimse olmasý arzu edilir. Bir
toplumun baþýndaki zât, o toplumu temsil eder.
Onun için baþýmýza hayýrlý bir insan gelsin arzusu
bundan kaynaklanmaktadýr. Yani hayýrlý bir rehber ve hayýrlý bir yol gösterici. O halde dünyevî olsun, ruhanî olsun tâbi olacaðýmýz kimseler hayýrlý olmalýdýr.
Bir Mürþid’e, bir ilâhî öðretmene gittiniz, el tuttunuz. Bu sizin talebinizdir. Zahirdeki bu tatbikat hakikatte de kayda geçer. Bir kiþi, "el tuttuysa öyle yürüsün”
derler. Önce saða sola çeþitli akýntýlara kapýlýr ama sonra
doðru yolunu buldururlar. Yolumuz; "sabýr, sebat,
sadakat ve ýsrar" yoludur.
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TOPLUMSAL YÖN

Din ve maneviyatýn oluþu Allah’ýn bir arzusu olduðuna göre yaþam tatbikatýný ona göre düþünmek yerinde
olur.
Din konusu sadece tek yönlü düþünülüyor, hâlbuki
madem ki âlemlerin yaratýlmasý Allah'ýn bir arzusudur, o
zaman dinin herþey ile iliþkisi var demektir. Bu bakýmdan
dinin sosyal, toplumsal, ticari, siyasi, manevi pek çok
yönleri de vardýr. Tabî ki dinin ilâhî âlem ile ilgisi de vardýr. Bunlarýn hepsini cuma namazý kapsar.
Cuma, müslümanlarýn Allah'ýn huzurunda bir araya gelmeleridir. Müslümanlarýn tanýþmasý, birlik ve beraberlik içinde olmalarýna vesiledir.
Cuma namazý, cemaat olarak kýlýnmasý icap eden
bir namazdýr. Cuma namazý gizli deðil alenidir. Cuma cemaatinin çokluðu müslümanlarýn kuvvetini göstermesi
bakýmýndan da önemlidir.
Nitekim Peygamberimizin; "Evleniniz, çoðalýnýz,
çünkü ben kýyamet gününde sizin çokluðunuzla iftihar edeceðim." (Beyhakî, VII/81) sözü vardýr. Böylelikle
bu namaz hayýrlý pek çok hususiyeti ifa etmiþ olmaktadýr.
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CAMÝLER ÝSLAM’I TEMSÝL EDER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Peygamber'imizin; “Bütün yer yüzü bana mescid kýlýndý” sözü hükmünce müslümanlar temizliðe dikkat ederek her yerde namaz kýlabilirler, ancak dinin dire ði olan namaz ibadetinin temsil mekaný camilerdir. Camilerde cemaatle kýlýnan namaz müslüman toplumunun birlik ve beraberliðini de temsil eder. Cenâb-ý Peygamber'imizin tatbikatý da böyle olmuþtur. Medine'ye geldiðinde müslümanlarýn istiklâlini ve beraberliðini temsil anlamýnda mescidler yapýlmýþtýr.
Allah, Ýslam ile din arzusunu tamamlamýþtýr. Sanki
Allah dininden baþka dinler varmýþ gibi çeþit l i is i m le r
a l t ý n d a ib a d e t h a n e le r y a p ý l m a kt a d ý r. Oy sa A l l ah dininden baþka din yoktur. Allah birdir, dini de nizamý da
birdir.
Cuma günü sadece namaz kýlmak mýdýr? Elbette
namaz da kýlýnýr, ancak cuma’nýn hususiyede pek çok
mânâsý vardýr. Siyasi, sosyal, ekonomik, insan münasebetleri vs. daha pek çok özellik taþýmaktadýr.
Cuma, sadece namaz kýlmak deðil, namaz ile birlikte dünyevî hususlarý da ifade etmektir.
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Cuma davetini, hutbesini ve namazýný Allah’ýn huzuruna gelmek için yapýlan bir tatbikat, Allah'ýn huzurunda yapýlan bir konuþma, bir söz verme, bir iyi niyet olarak ifade etmek icap eder.
Cuma hutbesinde Allah'ýn huzurunda konuþuyoruz. O halde insanlar Allah'ýn huzurunda olmanýn bilinci
ile fikirlerini düþüncelerini ve yaþamlarýný daha dikkatli
ifade ederler. Onun için müslümanlar cuma için camide
toplanýrlar.
Fakat burada enteresan bir konu var. Bugün dünyada demokrasi ile idare daha aðýrlýktadýr. Her ne kadar
halk tarafýndan seçilmiþ olsalar da mecliste ekonomik ve
sosyal açýdan nispeten daha imtiyazlý bir topluluk karar
veriyor. Ancak camide cem olma halini düþündüðümüz
zaman her kesimden halk toplanýyor. Burada halkýn nabzýný da tutmak mümkündür. Çünkü halkýn tercihlerini ve
düþüncelerini camide özgürce ifade edebilmesi mümkündür. Tabiidir ki, camide, yani Allah’ýn huzurunda yapýlan
k o n u þ m a l a r d a a r t d ü þ ü n c e o lm a m a lý d ý r. Çü n kü o r a d a A l lah’ýn huzurunda, ilâhî kudretin huzurunda yapýlan
konuþmalar elbette insanlarýn hayrýna ve güzelliðine, toplumun hayrýna olan ifadeler taþýmalýdýr. Yani orada insanlar menfi konuþmayý deðil müspet konuþmayý tercih
ederler.
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Camilerdeki vaazlarda en ufak kabahatlere bile cehennem ile ceza verilmesi insanlarý uzaklaþtýrýr. Onun için
Sevgili Efendimiz; “Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” buyurmuþlardýr.
Bakara sûresi 185. âyetinde;
"Allah size kolaylýk diler, zorluk dilemez."
buyrulmuþtur.
Bizler de psikolojik olarak okullarda sevdiðimiz hocanýn derslerini daha çok çalýþýrdýk. Camilerde olumsuz
kelimeler üzerinde durulmamalýdýr. Bu da bir hususiyettir. Bu bakýmdan cami hocalarýnýn daha geniþ bir görüþ
çerçevesinde din ve yaþam ile ilgili olan hususlarý da ifa de etmesi icap eder. Ancak bazý hocalarýn belirli kurallara takýlarak giyim-kuþam ve tabiî insan yaþamýndan kaynaklanan konularda kýsýtlamalar getirmeleri ve insanlarý
yönlendirmeye çalýþmalarý asýl maksattan uzaklaþýldýðýný
göstermektedir.
Cuma namazý her müslüman erkek için farz bir namazdýr. Devlet büyüklerinin cuma namazýnda halkla kaynaþmasý, halkýn düþünce ve fikirlerini daha iyi anlamasý,
idare bakýmýndan çok daha iyi bir hususu meydana getirmiþ olmaktadýr. Demokrasiyi, cuma’nýn mânâsýný idrak
ederek tatbik etmelidir. Demokrasi adý altýnda dýþarýdan
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ithal edilen bazý fikirler müslüman toplumlarda olumlu
bir netice vermemiþtir. Artýk meclislerde toplanýp meseleler konuþuluyor ama Allah’ýn huzurunda toplanýlmasý
unutulmuþ oluyor.
Hakikati bilmek için halkla kaynaþmak lazýmdýr.
Camide verilen kararlar, Allah’ýn huzurunda yapýldýðý için
geri dönülmesi zordur. Bu konu ifade edildiði zaman, camiye siyaset sokulmasýn deniyor. Burada siyaset yapýlmýyor, Allah'a inançlý bir yaþam ifade edilmeye çalýþýlýyor.
Eðer Allah'ýn huzurunda verilen karardan sonra geri dönülürse; “Benim huzurumda konuþtunuz, þimdi niye döndünüz” diye sorulduðunda mahcup olunur.
Bu, bir yerde Bezm-i Elest’teki misak anlamý taþýr. Kur’an'da belirtildiði þekliyle misak konusunu idrak
etmek icap eder. Camii hususiyetinde bu da vardýr. Camii
ayný zamanda sosyal hizmetleri de yüklenmiþ bir müessesedir.
Sevgili Peygamberimiz zamanýnda camiye “mescid” denildiði zamanda, mescidde birçok dini, sosyal,
ekonomik ticari konular konuþulurdu.
Camii halkýn hizmetinde olan bir müessesedir; halka hizmet için yapýlmýþtýr. Ancak bugünkü durumda sadece namaz ibadeti yapýlýyor. Namaz her yerde kýlýnabilir.
Ýbadet bir yerde Allah’ý anýp zikretmektir. O'nu anmak
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için bir kayýt yoktur. Bu bakýmdan caminin diðer hususiyetlerinin tam olarak idrak edilemediði görülmektedir.
Bu bakýmdan son zamanlarda halkla bütünleþen ve
çeþitli halk topluluklarýnýn Allah’ýn arzuyu ilâhîsindeki
birleþmesini temin edecek bir camii projesi üzerinde çalýþtýk.
Bu camii projesinde ifade edilen husus Allah’ýn huzurunda insanlarýn bir arada toplanmasýdýr. Bugün çeþitli
inançlarý ifade eden ibadethâneler yapýlmaya kalkýlýyor,
sanki Allah’ýn dininden baþka bir din varmýþ gibi! Allah’ýn
dininden baþka bir din yoktur. Bunu düþünmek bile bir
mânâ ifade etmez. Çünkü Allah birdir, Allah’ýn nizamý ve
kanunlarý da birdir.
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ZA M A N I M I Z A

HÝTAP EDEN BÝR
CAMÝÝ PROJESÝ

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

C amiler, müslümanlarýn toplandýklarý ve cemaatle
namaz kýldýklarý ibadet mekâný olmakla beraber, Ýslâm
toplumu için çok mühim bir yaþam unsurudur.
Ýslâmiyet bütün zamanlara ve bütün insanlýða hi tap eder. O zaman Ýslâm'ýn camisinin de bu mesaja uygun olmasý icap eder.
Osmanlý Devleti zamanýnda en mükemmel þekle
ulaþtýðý aþikâr olan camiler hem ibadet, hem eðitim, hem
de Ýslâm kültürünün bir simgesi olarak günümüze kadar
gelmiþtir. Ancak dünya yaþamý bu uzun zaman içinde
pek çok deðiþiklikler göstermiþtir. Ýslâm'ýn sadece dinî
yönden deðil, yaþam ve sosyal açýdan da takip edilmesi
lazým gelir. Halen var olan camilerin geliþen toplumumuza hizmette yetersiz kaldýðý ve günümüze tam olarak cevap veremediði görülmektedir.
Allah’ýmýzýn her an yenilikler lütfettiði ve insanlý ðýn daima daha ileriye terakki ettiði düþünüldüðünde ca mii anlayýþýmýzýn da terakki etmesi gerekmektedir. Bu
anlayýþ çerçevesinde "Halkýmýzýn dinimize hizmeti,
dinimizin de halkýmýza hizmeti" düþüncesi ile hareket ederek bu projeyi hazýrladýk.
51

SIRR-I CUMA
PR O J E A M A C I

Bir müslüman toplumu olarak halkýmýzýn dinî ve
sosyal ihtiyaçlarýnýn camii kompleksi içinde toplanmasý
amaçlanmaktadýr. Maalesef, bugün camilerimiz sadece
namaz kýlmak için kullanýlmaktadýr. Halbuki namaz her
yerde kýlýnabilir. Bu konuda caminin anlamýný vuzuha
kavuþturmak lazýmdýr.
Caminin sadece ibadet edilen bir mekân deðil, ayný zamanda Ýslâm'ýn sosyal tatbikatlarýnýn da yerine getirildiði bir hizmet kompleksi olmasý lazým gelir. Nitekim
Peygamber Efendimiz zamanýnda Mescid-i Nebevî hayatýn bir parçasý idi. Ýbadetler dýþýnda toplantýlar yapýlýr,
kararlar alýnýr, yeni gelen heyetlerle tanýþmalar yapýlýrdý.
Ýbadetler de sadece namaz ile sýnýrlý deðildi. Çoðunlukla
Ramazan ayýnda itikâfa çekilmek yine mescidde olurdu.
Bu anlatýmlar Efendimiz zamanýndaki mescidlerin çok
yönlü kullanýldýðýný göstermektedir.
Bugüne kadar yapýlan camilerin benzer tip mimarî
anlayýþla yapýldýðý görülmektedir. Yapýlacak olan camilerin dinimizin ruhaniyetini bozmadan bugünün mimarî
anlayýþýna uygun olmasý icap eder. Ancak þu da bir hakikattir ki, geçmiþten tamamen farklý olarak bugüne uyarlayalým düþüncesi ile müslümanlara ait bir ibadethane
izlenimi vermeyen binalarýn yapýlmasý günümüz insanlarýna ters mesaj verir.
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Günümüzde yeni camii arayýþlarýnda genellikle
Selçuklu ve Osmanlý mimarisi ile yapýlmýþ camiler örnek
alýnmakta ve yapýlan eserler onlara benzetilmeye çalýþýl maktadýr. Ancak söz konusu camiler kendi zamanlarýnýn
ihtiyaçlarýna göre tasarlanmýþ ve hayata geçirilmiþ yapý lardýr.
Bugünün insaný bugünün yaþamýna uygun ilham
alýr. Çevremizdeki her þey, kullandýðýmýz teknolojik aletler, bindiðimiz arabalar, oturduðumuz evler hepsi bu zamanýn insanýnýn ihtiyaçlarý gözetilerek yapýlmýþ ise, neden yüzlerce yýl önceki insanlarýn ihtiyaçlarýna hitap
eden bir anlayýþý bugüne taþýyoruz?
Günümüzde sadece mimarî açýdan camii yapýlmasý ve anýtsal bir eser olmasý konularý önem kazanmýþtýr.
Halkýmýzýn camilere olan raðbeti de sadece malum günlerle sýnýrlý kalmaktadýr.
Bu tespitler ýþýðýnda H abib u llah C amii
Ko m p leksi projemizin amacý halkýmýza hem ibadet
hem de diðer dinî ve sosyal alanlarda hizmetler vermek,
bu hizmetleri sunarken de halkýmýzý kompleksin bulunduðu mekâna davet ederek dinimiz ile modern yaþamý
birleþtirmek, baðdaþtýrmak ve barýþtýrmaktýr.
Ýslâm toplumuna, ileri medeniyet yaþamýnýn icaplarýna göre, çok yönlü hizmet vermesi amaçlanan camii
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kompleksi projesinin hazýrlanmasý ile, modernlik anlayýþýnda ifrata varýlmadan, dinimizin ruhaniyeti zedelenmeden, dinimize ve vatanýmýza hizmet düþüncesi ile hareket
edilmiþtir.
Halka hizmet Hakk’a hizmet düsturu ile ibadet ve
hizmet amaçlý projemiz halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur.
CA M Ý P LA N I

Bizce camiler hem dinî yönden hem de sosyal bakýmdan hizmet eden dinin ve insan yaþamýnýn birlikte
yürütüldüðü bir mekân olmalýdýr. Bu bakýmdan Habibullah Camii Kompleksi projemizin hem dinimizin gereklerini yerine getirmede hem de halkýmýzýn sosyal ihtiyaçlarýný gidermede örnek olmasý düþünülmüþtür.
Camiye kuþbakýþý bakýldýðýnda caminin hilâl þeklinde görülecek olmasý burasýnýn bir Ýslâm mabedi olduðu çaðrýþýmýný yapacaktýr.
Kompleksimiz prototip olarak hazýrlanmýþtýr. Þartlara göre daha iyi hizmet anlayýþý çerçevesinde deðiþiklikler ve ayarlamalar yapmak mümkündür.
Geçmiþteki külliye sisteminin ibadet, eðitim, barýnma ve temel ihtiyaçlara dönük fonksiyonlarýný bugü-
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nün ihtiyaçlarýna uyarlanmasý önem taþýmaktadýr. Böylelikle camii kompleksi sadece belirli saatlerde deðil, günün her saatinde kullanýlabilecek fonksiyonel bir mekân
olacaktýr.
Ýbadet merkezi ile hizmet merkezleri bir kompleks
yapýda buluþturularak ibadet ve hizmet kavramlarý Ýslâm
dininin ayrýlmaz unsurlarý olarak takdim edilmiþtir.
Halkýmýza sosyal hizmet verecek olan üniteler konusunda, camiinin yapýldýðý yerleþim mahallinin özellik lerine ve o bölgedeki halkýn ihtiyaçlarýna göre alternatif ler geliþtirilebilir.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER

.
..
..
..

Camii 858 m 2 ’lik,
Kompleks 5088 m 2 lik bir alaný kaplar.
Zemin kat 858m 2
Birinci kat 746 m 2
Kadýnlar bölümü 201m 2
Kubbe çapý 20 metre
Yerden kubbe yüksekliði 24 metre
Minareler 30 metre yüksekliðindedir.

Tek kubbeli bir yapýdýr. Kubbe, kare ana gövde
üzerinde taþýtýlmaktadýr. Yapýyý düþeyde oluþturulan 7
adet cam þerit ve yan yüzeylerde oluþturulan kemerli
açýklýklar aydýnlatmaktadýr.
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Camiyi çevreleyen kemerli açýklýklar kütlenin
strüktürünü oluþturmakla birlikte yapýya kibar ve aydýnlýk bir çehre kazandýrýr.
Ön cephe kemerli açýklýklarýn giderek yükselmesi
ana giriþi vurgular. Arka cephede ise açýklýklarýn sadece
zemin kat ile sýnýrlý kalmasý kýble yönünde iç mekânda
oluþturulmak istenen dingin atmosfer içindir.
Caminin bir metre çapýnda 30 metre yüksekliðinde
2 adet zarif minaresi vardýr. Þerefelerin üzerinde kalan
kýsmýn tamamen þeffaf bir yapýda olmasý geceleri tümüyle aydýnlatýlmasýna olanak saðlar.
Zemin katta þadýrvan, personel odalarý, wc ve depo vardýr. Bodrum kata asansör ve merdivenle inilir. Bu
katta gasilhâne ve morg vardýr.
Camii ana giriþine, rampalý geniþ merdiven ile çýkýlmaktadýr. Bu merdiven, insanlarý caminin içine yönlendirirken mekânýn önemini de vurgular. Rampa ve basamaklarýn ayný anda çözümlenmesi merdiven çýkamayanlarýn alternatif yollarla deðil diðer herkesle eþit þartlarda içeriye ulaþýmýný saðlar.
Camii giriþinde merdivenlerden çýkýldýðýnda 93m 2
son cemaat yeri vardýr. Vestiyer ve ayakkabýlýk bölümü
olarak da kullanýlýr.
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Camii içine girildiðinde müezzin mahfili sað taraftadýr. Bir basamakla çýkýlýr. Ýki tarafýndan korkuluk ile
çevrelenmiþtir. Camii içine girildiðinde sol tarafta bir
mahfil daha vardýr. Saðlýk nedeniyle, namaz kýlmada
zorluk çeken müslümanlarýn daha rahat ibadet etmeleri
için tasarlanmýþtýr.
Mihrabýn saðýnda minber, solunda ise vaiz kürsüsü
vardýr. Kadýnlar bölümü için bu kattan saðlý sollu merdi venler ile asma kata çýkýlýr.
CAMÝÝ KOMPLEKSÝ ÝÇERÝSÝNDE ÞU BÖLÜMLERÝN
OLMASI DÜÞÜNÜLMÜÞTÜR:

1. Nikâh Dairesi
Resmi evlilik akdinin ayný zamanda dinî bir merasimle camii kompleksi içinde yapýlmasý uygun olacaktýr.
Ayrýca, erkek ve kadýn arasýndaki nikah akdi n i A llah'ýn ilâhî programýnýn paralelinde her toplumda
re s m i n i k a h ý d i n î k iþ i le r in k ý y d ý ð ý d ü þ ü n ü l d ü ð ü n d e
A l lah'ýn emri olan nikahýn devletin vazifelendirdiði dinî
kiþiler tarafýndan kýyýlmasý yerinde olacaktýr. Bu görevi
camide görevli olan imam rahatlýkla yerine getirebilir.
Dolayýsýyla resmi ve dini nikâh bir arada olmuþ olur.
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2. Sünnet Odasý
Camii kompleksine dahil edilecek sünnet odasýna
Ýslâmî usül ile sünnet yapacak ehliyetli sünnetçiler tayin
edilmek suretiyle halkýn bu büyük ihtiyacýnýn giderilece ði muhakkaktýr. Çünkü sünnet halkýn dinî ve sosyal bir
ihtiyacýdýr.
3 . K u r b a n v e A d a k K e s i m Ye r i
Kurban kesmek Ýslâm'ýn dini bir vecibesidir. Bu dini vecibeyi yerine getirmek her tarafý binalarla dolu olan
kentlerde sýkýntý oluþturmaktadýr. Çevrecilik bakýmýndan
da kötü bir manzara doðurmaktadýr. Kaldý ki, Ýslâmî kurallara göre kurban kesmek bir ibadet olmasýndan dolayý dinî merasime ihtiyaç göstermekte ve yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmasý arzu edilmektedir.
Bu mekân ayný zamanda Ýslâm’ýn adak ibadetinin
yerine getirilmesi konusunda da faydalý olacaktýr.
4. Bilgi Odasý
Kütüphane ve internet eriþiminin olacaðý okuma
ve çalýþma odasý. Burada Kur’an-ý Kerîm Arapça ve Osmanlýca öðretimi de yapýlabilir.
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5 . S o h b e t v e To p l a n t ý O d a s ý
Dinimizi manevî, sosyal ve kültürel açýdan tetkik
edip araþtýrmak ve bu hususta bilgi alýþveriþi yapýlacak
bir mekân olarak camii kompleksi içerisinde olmasý düþünülmüþtür. Cuma hutbesinde hocaefendinin dini ve
manevi konuþmalarýnýn da tezekkür edilmesi uygun olabilir.
6-7 Ýmam ve Müezzin Lojmanlarý
Camide görevli olan imam ve müezzinin ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarý göz önünde tutularak ailecek ikâmet
edecekleri lojmanlar.
8. Spor Odasý
Kadýn-erkek, genç-yaþlý bütün vatandaþlarýn saðlýk
amaçlý spor yapabilecekleri bir mekândýr.
9. Aþevi
Hayýr yapmak isteyen müslümanlarýn bu ibadetlerini gerçekleþtirebilecekleri ve yoksul vatandaþlarýn bes lenme ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri bir mekândýr.
10. Kreþ
Camii kompleksinden yararlanmak için gelen va59
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tandaþlarýn huzurla ibadetlerini ve iþlerini yapmalarý için
pedagojik formasyona sahip yetkili öðretmenlerin gözetiminde çocuklarýný emanet edebilecekleri kreþimiz geçici
bir zaman aralýðýnda hizmet verecektir.
11. Camii
Camii mimarisi olarak geleneksel ibadet mekâný
ve dinî hususiyetleri muhafaza edilmiþtir. Dinimizin ruhuna uygun nurlu ve aydýnlýk bir ortam saðlanmasý amacýyla camlý ve güneþ ýþýðý alan bir kubbe tasarlanmýþtýr.
Ruhbaniyeti çaðrýþtýran loþ ve karanlýk mekân anlayýþýndan uzaklaþýlmýþtýr.
Projemiz Ýslâmî motifler ve detaylar kaybedilmeden geleneksel süsleme sanatlarýmýzýn muhafaza edilmesini öngörür. Ýslâm’ýn geleneksel ibadet makamlarýnýn da
aynen (minber, mihrap vs) muhafaza edilmesi önemlidir.
Camilerde aranan vasýf ruhaniyettir. Bir camide
ruhaniyet olmasý lazýmdýr. Bugün modern camii mimarisi adý altýnda pek çok camii yapýlmaktadýr. Ancak ruhaniyetten yoksun bir mabed düþünülemez.
12. Camii Avlusu
Camii kompleksi avlusunun kullanýmý özelliði:
Camilerimizin çoðunlukla cuma ve bayram namazlarý ile
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Ramazan ayýnda daha yoðun olduðu malumdur. Sair zamanlarda ise daha küçük mekânlarýn bile ibadet amaçlý
kullanýma yeterli olduðu görülmektedir. Bu amaçla camii
iç mekâný daha küçük tutulurken geniþ bir avlunun varlýðý ibadetlerin yoðun olduðu zamanlardaki cemaat kapasitesini karþýlamaya yönelik olmuþtur. Böylece camii iç
mekanýndan tasarruf edilerek, mekânýn kullanýmý diðer
hizmet birimlerine aktarýlmýþ olmaktadýr.
Camii avlusuna mevsimsel þartlardan dolayý elek trikle çalýþan bir tente veya gölgelik uygulanabilir.
Camii kompleksi avlusunda hizmet odalarýnýn
önünde 18 sütünla çevrili bir revak tasarlanmýþtýr.
Avlu hilâl biçiminde oluþturulmuþtur. Üç adet giri þi vardýr, ana giriþ üzeri saçak kaplýdýr.
Cenaze namazý için caminin saðýndaki ve solundaki avlular kullanýlýr. Cenaze için ve namaza gelenler için
iki ayrý giriþ vardýr.
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H A B Ý B U L L A H CA M Ý Ý KO M P L E K S Ý
PR OJ E SO RU M LU LA RI
Pro je Ge ne l K o or di n a t ö rü
H Ü S E Y Ý N V E DAT K A R A B O L

Pro je M ima r ý
ZERRÝN ARSLANER

Pro je Da n ý þma n l a rý
H IZ I R E R CA N Ý lâhiya tçý
Þ A FA K T U N Ç Ta r i h ç i

Y ük l e n ic i Fi r ma
Zer Mimarlýk Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti

YASAL UYARI
Zer Mimarlýk Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.'nin Malý
Olan Ýþbu eserimin, tarafýmdan yazýlý herhangi bir izin alýnmadan ve/veya herhangi bir ücret ödenmeden, herhangi bir
yer, þekil ve surette kullanýlmasý, uygulanmasý, çoðaltýlmasý,
iþlenmesi, veya baþka bir surette yararlanýlmasý halinde
5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun öngördüðü
bütün mali, hukuki ce zai ya ptýrýmlarýn uygulanaca ðýný,
maddi ve manevi tazminat talep edileceðini ihtar ve ihbar
ederim.
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B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Rahmeti ile Rabbimizin lütfunu niyaz ederiz.
Son zamanlarda bütün dünya insanlarýnda gerçek
bir deðiþikliðin arzusu olduðu görülüyor. Allah’ýmýzýn
ilâhî programý icabý, Sevgili Peygamberimiz tarafýndan
iþaret buyrulmuþ hususlarýn, insanlar üzerinde meriyete
girdiði tatbikat ile görülüyor.
Nitekim son zamanlarda bir demokrasi çýlgýnlýðý
içinde, Arap ülkeleri ve bütün dünya üzerinde hegemonya kurulmak istendiði görülmektedir. Bu teþebbüslerin
esasta sosyal yaþam ile ilgili olmadýðý din ve iman üzerinde baský kurmak amacý taþýdýðý görülmektedir.
Bugün dünyada din birliði üzerinde duruluyor.
Halbuki, din Allah’a ait bir konudur. Ýnsanlarýn bunu bi lip tasdik ederek ona göre yürümesi icap eder.
Dinimizde þöyle bir husus var: Ýnsanlarýn zamanýn
þeriatýna ve zamanýn mülkî âmirlerine tâbi olmalarý, kendi aralarýndaki iliþkilerde birlik ve beraberlik içinde ol malarý için devlet tarafýndan çýkartýlmýþ olan kanunlara
riayet etmeleri icap eder.
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Sevgili Efendimiz de gençliðinde Mekke’ye gelen
misafirleri, zulme uðrayan mazlumlarý ve tüccarlarý korumak amacýyla Hýlfu’l-fudûl (Erdemliler Cemiyeti) adý
verilen bir cemiyetin içinde yer almýþtýr. Peygamberimiz
bu cemiyetin ilk üyelerinden birisidir. Burada maksat in sanlarýn sosyal yaþamý ile ilgili hususlardýr. Ama insanlarýn dini duygularýnýn sosyal ve siyasal düþünceler ile
program altýna alýnmasý mümkün deðildir.
Hiçbir insan diðerine benzemediðine göre ve her
insanýn meþrep ve duygularý baþka olduðuna göre din ve
Allah anlayýþý açýsýndan deðerlendirmeler de farklý olacaktýr. O zaman herkes ayný duyacak ayný düþünecek diye kabul edilirse bu, Allah'ýn namütenahi yaratmasýný
tahdit etmek gibi olur ki, bu da mümkün deðildir.
O n u n iç i n s o n g ü n l e r d e y a p ý la c a k e n i y i þ e y
A llah’a iltica edip rahmetini dilemektir. Biz kendi hesabýmýza Allah’ýn nizamý içinde yürümeyi hedef edindik ve
buna devam ediyoruz.
A l l a h ' ým ý z , i n sa n v a r l ý ð ý n ý y a r a t m ýþ v e in s a n a
A llah'ý ve âlemleri idrak etmesi için de çok ileri hususiyetler lütfetmiþtir. Ancak bazý insanlar Allah'a yakýn olmak için Allah'ýn irsal eylemiþ olduðu peygamberleri dikkate alarak selamete çýkmak yerine menfaatlerini öne
alarak nefislerine zulmetmiþlerdir.
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Bütün insanlarýn Rabbimizin arzuyu ilâhîsi içinde
yürümesini niyaz ederiz. Çünkü neticede hepimiz ona
döneceðiz. Rabbimiz; “Hanginizin daha güzel amel
iþleyeceðinizi imtihan etmek için,” (Hûd 7) buyurduðuna göre, en hayýrlý amel, yaþam boyunca Allah'ýn
kullarý için hayýr istemek ve hayýr iþlemek olsa gerekir.
Elhamdu Lillâhi Rabbil Âlemîn.
Hüve’t Tevfiku’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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SIRR-I CUMA
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