Yazar: Ramazan YILMAZ
Sakal býrakmanýn ya da kesmenin hükmü
Y&uuml;ce Allah (cc), M&uuml;sl&uuml;manlarýn neleri yapýp neleri
yapmayacaklarýný Kur&rsquo;an&rsquo;da ve razý olduðu Ýsl&acirc;m
dininde apa&ccedil;ýk bir þekilde a&ccedil;ýklamýþ, bunun pratiðini de,
en g&uuml;zel &ouml;rnek olarak alýnmasýný emrettiði
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n hayatýnda ortaya koymuþtur. Rasulullah
(as), Rabb&rsquo;inden kendisine bildirilen h&uuml;k&uuml;mleri,
hayatýnda pratize ederek a&ccedil;ýklamýþ, &uuml;mmetine en
g&uuml;zel &ouml;rnek olarak býrakmýþtýr. Bu &ouml;rnekliði,
Rasulullah (as)&rsquo;ýn s&uuml;nnetidir! Onun s&uuml;nneti,
Rabb&rsquo;inin kendisine bildirdiði h&uuml;k&uuml;mlerin nasýl
yaþanacaðýný, yaþayarak ortaya koyarak a&ccedil;ýklamaktýr. Bu
nedenle Rasulullah (as)&rsquo;ýn, s&ouml;z ve davranýþlarýnda
Kur&rsquo;an&rsquo;a aykýrý, Kur&rsquo;an&rsquo;a raðmen
hi&ccedil;bir þey bulunmaz ve o, ancak Kur&rsquo;an&rsquo;ý ahlak
edinmiþtir. &ldquo;Ve muhakkak ki sen, b&uuml;y&uuml;k bir
ahl&acirc;k &uuml;zerindesin.&rdquo; (Kalem, 4) Kur&rsquo;an,
kendisinde &ccedil;eliþki bulunmayan, her konuda en g&uuml;zel
a&ccedil;ýklamayý yapan, doðruyu ve yanlýþý en ince teferruatýna
kadar ortaya koyan bir kitaptýr. Ýman edenler, bir konuyu araþtýrýrken
mutlaka Kur&rsquo;an&rsquo;ýn o konudaki ayetlerinin
b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne bakmakla m&uuml;kelleftirler. Aksi halde
yanlýþ sonu&ccedil;lara giderler ve kendilerini sorumluluk altýna
sokarlar. Y&uuml;ce Allah (cc), Kur&rsquo;an&rsquo;ýn hayata nasýl
uygulanacaðý, konularýn nasýl anlaþýlacaðý konusunda, rasullerin
hayatlarýndan &ouml;rnekler vermiþ, en son Rasul&uuml; Hz.
Muhammed (as)&rsquo;ýn da bu konuda, en g&uuml;zel &ouml;rnek
olduðunu bildirmiþtir. Kur&rsquo;an&rsquo;dan bir konuyu araþtýran ya
da bir konuda belli bir iddiada bulunan kimseler, verilen rasul
&ouml;rneklerini ve Hz. Muhammed (as)&rsquo;ýn en g&uuml;zel
&ouml;rnekliðini almalarý halinde en doðru bilgiye ulaþabilirler.
&ldquo;Andolsun, sizin i&ccedil;in Allah&rsquo;ýn
Rasul&uuml;&rsquo;nde, Allah&rsquo;a ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne
kavuþmayý uman ve Allah&rsquo;ý &ccedil;ok anan kimseler
i&ccedil;in, en g&uuml;zel bir &ouml;rnek vardýr.&rdquo; (Ahzab, 21)
Bazý kimseler, Kur&rsquo;an&rsquo;ý eksik okuduklarý, ayetleri
yeterince anlamadýklarý, Rasulullah (as)&rsquo;ýn en g&uuml;zel
&ouml;rnekliðinden hareket etmedikleri ve S&uuml;nnetin ne olduðunu
bilmedikleri i&ccedil;in, Kur&rsquo;an ile &ccedil;eliþen kimi fikirler
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ortaya atmakta, b&ouml;ylece kendileri sorumluluk altýna girdikleri gibi,
baþkalarýný da yanlýþlara s&uuml;r&uuml;klemektedirler. Herhangi bir
amelin farz ya da S&uuml;nnet olduðunu iddia edebilmek i&ccedil;in,
&ouml;ncelikle farz ve S&uuml;nnetin ne olduðunun bilinmesi gerekir.
Bunlar bilinmeden, bir amelin farz ya da S&uuml;nnet olduðu
konusundaki bir iddia, Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne
apa&ccedil;ýk bir iftiradýr. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn ve
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n &uuml;zerine iftira atanlarýn da yeri
cehennemden baþka deðildir. &ldquo;Yalan s&ouml;yleyip
Allah&rsquo;a iftira atan ya da O&rsquo;nun ayetlerini yalanlayandan
daha zalim kimdir! Þ&uuml;phesiz zalimler, kurtuluþa ermezler.&rdquo;
(En&rsquo;am, 21) Kur&rsquo;an&rsquo;da bulunmayan bir þeye farz
demek, bir konuda helal ya da haram iddiasýnda bulunmak, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine iftira atmaktýr. Y&uuml;ce Allah (cc), iman
edenleri uyarmýþ, aðýzlarýna geldiði gibi þu helaldir, bu haramdýr
þeklinde konuþmamalarýný bildirmiþtir. &ldquo;Dillerinize yalan
vasfederek bir þey i&ccedil;in: &lsquo;Bu helaldir ve bu
haramdýr&rsquo; demeyin; yalan uydurup Allah&rsquo;a iftira etmiþ
olursunuz; þ&uuml;phesiz, yalan uydurup Allah&rsquo;a iftira edenler,
kurtulamazlar.&rdquo; (Nahl, 116) Helal, haram ve farzlar,
Kur&rsquo;an&rsquo;da a&ccedil;ýk&ccedil;a belirtilmiþ, Rasulullah
(as), bunu hem ifade etmiþler, hem de hayatlarýnda yaþamýþlardýr.
Kur&rsquo;an&rsquo;da herhangi bir h&uuml;k&uuml;m olmadýðý halde
sakal býrakmanýn farz, kesmenin haram olduðunu iddia etmek,
&ccedil;ok a&ccedil;ýk bir þekilde y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
&uuml;zerine iftira atmaktýr ki m&uuml;fteriler, hi&ccedil;bir þekilde
azaptan kurtulamazlar. Sakal býrakmak farzdýr iddiasý
Kur&rsquo;an&rsquo;ý anlamadan, ayetleri kendi hevalarýna g&ouml;re
yorumlayan kara cahil kimseler, sakal býrakmanýn farz olduðunu iddia
etmekte, sakalý olmayan insanlarý da k&uuml;f&uuml;r ve þirk ile itham
etmektedirler. Farz ve s&uuml;nnetin ne olduðunu bilmeyen cahiller,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn indirdiði ger&ccedil;ekleri saptýrýp nasýl bir
dalalet i&ccedil;erisinde bulunduklarýný bilmeden hevalarýný
&ouml;l&ccedil;&uuml; edinip kendilerince farzlar &uuml;reterek
sapmaktadýrlar. Bir h&uuml;km&uuml;n, Allah&rsquo;a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne ait olmasý, o h&uuml;km&uuml;n, y&uuml;ce
Allah (cc) tarafýndan bir emir olarak bildirilmesi ve Rasulullah
(as)&rsquo;ýn da o h&uuml;km&uuml; hayatýnda yaþamasý gerekir. Bu
durumda o h&uuml;k&uuml;m, Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne ait
olmuþ olacak ve M&uuml;sl&uuml;manlar, o h&uuml;kme tabi
olacaklardýr ki, aksine hareket sapýklýktan baþka bir þey deðildir.
&ldquo;Allah ve Rasul&uuml;, bir iþte h&uuml;k&uuml;m verdiði zaman,
M&uuml;&rsquo;min erkek ve kadýn i&ccedil;in o iþi kendilerine
g&ouml;re se&ccedil;me hakký yoktur, kim Allah'a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne karþý gelirse, muhakkak apa&ccedil;ýk bir
sapýklýða d&uuml;þer.&rdquo; (Ahzab, 36) M&uuml;sl&uuml;manlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne iman etmelerinin
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gereði olarak Allah ve Rasul&uuml; tarafýndan konulan h&uuml;kme
tabi olmak ve onu yaþamak zorundadýrlar. Y&uuml;ce Allah (cc), helal,
haram konusunda iman edenleri uyardýðý gibi, o emirleri getiren
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; de uyarmýþ, bu konularda dikkatli
olmasýný kendisine bildirmiþtir. &ldquo;Ey Nebi, ni&ccedil;in,
Allah&rsquo;ýn sana helal kýldýðý þeyi, neden eþlerinin, hoþnutluðunu
arzulayarak haram kýlýyorsun! Allah baðýþlayandýr,
esirgeyendir.&rdquo; (Tahrim, 1) H&uuml;k&uuml;m bu denli
apa&ccedil;ýk bir þekilde ortada ve bu h&uuml;kme ilk muhatap olan
Rasulullah (as) iken, uydurduklarý yalanlarý Rasulullah (as)&rsquo;ýn
&uuml;zerine atarak ona iftira edenler, elbette kurtuluþ y&uuml;z&uuml;
g&ouml;remeyeceklerdir. Y&uuml;ce Allah (cc), Kur&rsquo;an&rsquo;da
sakal konusunda hi&ccedil;bir h&uuml;k&uuml;m indirmemiþ, Rasulullah
(as) da bu konuda insanlara farz anlamýnda bir zorunluluk
y&uuml;klememiþ, sakalýn farz olduðu konusunda bir s&ouml;z
s&ouml;ylememiþtir. Rasulullah (as), tebliðe baþladýktan sonra kýlýk
kýyafet ve sakalýný deðiþtirmemiþtir. Rasulullah (as), i&ccedil;erisinde
yaþadýðý toplumun kýlýk kýyafetini aynen kullanmýþ, sakalýný da, o
toplumda genel ge&ccedil;er olan &ouml;l&ccedil;&uuml;lere uygun bir
þekilde býrakmýþ, davete baþladýktan sonra sakal ve kýlýk kýyafetinde
hi&ccedil;bir deðiþiklik yapmamýþ, M&uuml;sl&uuml;manlara da bu
konuda herhangi bir tavsiyede bulunmamýþtýr. Rasulullah (as),
sa&ccedil;, býyýk ve sakal ile ilgili ilk s&ouml;z&uuml;n&uuml;
Medine&rsquo;ye yerleþtikten sonra M&uuml;sl&uuml;manlarýn,
Medine&rsquo;deki Yahudilerin sakalý ile ilgili sorular sormalarý
&uuml;zerine s&ouml;ylemiþtir. Rasulullah (as), Rasul olarak nasýl ki
insanlarý Tevhidi esaslar konusunda uyarmýþ, onlarýn
Rab&rsquo;lerine nasýl ibadet edecekleri konusunda
a&ccedil;ýklamalarda bulunmuþ ve &ouml;rnek olmuþ ise, ayný þekilde
bir &ouml;nder ve bir lider olarak da toplumun her þeyi ile ilgilenmiþtir.
O, &ouml;nderlik yaptýðý toplum fertlerinin, kiþilikli, þahsiyetli birer insan
olmalarýný, doðru d&uuml;r&uuml;st bir davranýþ sergilemelerini, kýlýk
kýyafetlerine dikkat etmelerini de onlara tavsiye etmiþtir.
Mekke&rsquo;de on&uuml;&ccedil; yýl boyunca Tevhidi esaslara teblið
g&ouml;revini s&uuml;rd&uuml;ren Rasulullah (as)&rsquo;ýn, sakalla
ilgili bir tek s&ouml;z&uuml; yoktur. Her konuda
M&uuml;sl&uuml;manlarý uyaran Rasulullah (as), sakalla ilgili
s&ouml;zlerinin t&uuml;m&uuml;n&uuml; Medine&rsquo;de
s&ouml;ylemiþtir. Cahil kimseler, Rasulullah (as)&rsquo;ýn, ilk tebliðe
baþladýktan sonra, on&uuml;&ccedil; yýllýk Mekke m&uuml;cadelesi
boyunca insanlarý s&uuml;rekli y&uuml;ce Allah&rsquo;ý birlemeye
davet ettiðini, bu s&uuml;re i&ccedil;erisinde sa&ccedil; sakal
konusunda tek bir s&ouml;z bile s&ouml;ylemediðini bilmeyecek kadar
cahildirler. Emir ve nehyi &ccedil;ok iyi bilen Rasulullah (as)&rsquo;ýn,
sakalla ilgili s&ouml;ylediði s&ouml;zler, tamamen tavsiye niteliðindedir.
Sakalýn farz olduðunu iddia edenler, bu konuda bir s&uuml;r&uuml;
s&ouml;zler uydurarak bunlarý Rasul (as)&rsquo;ýn &uuml;zerine iftira
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atmaktadýrlar. Rasulullah (as)&rsquo;ýn, sakal ile ilgili
s&ouml;ylediklerini anlamayan, yetmezmiþ gibi onun s&ouml;ylediklerini
deðiþtirerek s&ouml;yleyen cahiller, bir de kendi yorumlarý ve
mezheplerinin g&ouml;r&uuml;þleri ile sakal býrakmanýn farz,
kesilmesinin haram olduðunu iddia ederek Allah ve
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n &uuml;zerine iftira atmaktan
&ccedil;ekinmemiþlerdir. Rasulullah (as)&rsquo;ýn, sakal konusundaki
ilk s&ouml;z&uuml; Mekke&rsquo;de, m&uuml;þriklerle kýlýk kýyafetleri,
sakal þekilleri ayný olan M&uuml;sl&uuml;manlar, Medine&rsquo;ye
geldiklerinde Yahudilerle karþýlaþmýþlar, onlarýn kendi gelenek ve
g&ouml;reneklerine g&ouml;re olan kýlýk kýyafetlerini, olduk&ccedil;a
uzun sakal þekillerini g&ouml;rm&uuml;þlerdir. Yahudilerin uzun
sakallarýný g&ouml;ren bir kýsým M&uuml;sl&uuml;man, Rasulullah
(as)&rsquo;a gelerek: &ldquo;Ey Allah&rsquo;ýn Rasul&uuml;,
Yahudilerin uzun sakallarý vardýr, biz de býrakalým mý?&rdquo; diye
sormalarý &uuml;zerine Rasulullah (as), eliyle sakalýný tutarak,
&ldquo;Sakalýnýzý bir tutam uzatýn, býyýklarýnýzý kýsaltýn,
sa&ccedil;larýnýzý da týraþ edin&rdquo; buyurduðu rivayet edilir. Amr
ibni Þuayb&rsquo;ýn babasýndan, onun da dedesinden (r.anh)
rivayetine g&ouml;re &ldquo;Rasulullah (as), sakalýnýn eninden ve
boyundan (bir tutamdan fazlasýný) alýrdý.&rdquo; (Tirmizi, Edep, 17,
no: 2762, 5/94) Rasulullah (as), m&uuml;þriklerin aðýzlarýna kadar
giren uzun býyýklarýna tepki olarak da M&uuml;sl&uuml;manlara:
&ldquo;M&uuml;þriklere muhalefet edin; sakallarý býrakýn, býyýklarý
kýrpýn&rdquo; buyurmuþtur. ( K&uuml;t&uuml;b&uuml; Sitte, Hadis no:
2121, ziynet) Rasulullah (as)&rsquo;ýn, &ldquo;M&uuml;þriklere
muhalefet edin; sakallarý býrakýn, býyýklarý kýrpýn&rdquo;
s&ouml;z&uuml;n&uuml; anlayýp dinlemeden bunu aðýzlarýna
dolayanlar, onun s&ouml;z&uuml;n&uuml; &ccedil;arpýtmaktadýrlar.
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Rasulullah (as)&rsquo;ýn, Tevhidi esaslarla ilgili s&ouml;zlerini topluma
ulaþtýrma metodunu, o konudaki s&ouml;z ve fiillerine uymayýp dini
sakal ve benzeri þeylerden ibaret bilenler, k&acirc;firlere muhalefet
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s&ouml;z&uuml;n&uuml; sakala indirgediler, bu yetmezmiþ gibi
sapýklýklarýnda o denli ileri gittiler ki, nereden geldiði kime ve neye ait
olduðu bilinmeyen kýl par&ccedil;alarýna, t&ouml;renlerle tapýnmaya
baþladýlar. Sakal, o g&uuml;nk&uuml; toplumlarda bir yaþam tarzý, bir
gelenekti ve hemen her toplum sakallýydý. Rasulullah (as)&rsquo;ýn,
her iki s&ouml;z&uuml;yle Yahudi ve m&uuml;þriklere
&ouml;zenilmemesi ve M&uuml;sl&uuml;manlarý, kendilerine ait bir
kiþiliklerinin olmasý gerektiði konusunda uyarmýþtýr. &nbsp; Ýdare
ettiði toplumun bakýmlý ve d&uuml;zenli olmasýna dikkat eden
Rasulullah (as), M&uuml;sl&uuml;manlara, sa&ccedil;larýný
kýsaltmalarýný tavsiye etmiþ, kimi zaman da sa&ccedil;larýný,
omuzlarýna d&ouml;k&uuml;lecek kadar uzatmýþtýr. Bu da
g&ouml;steriyor ki,&nbsp; Rasulullah (as)&rsquo;ýn sa&ccedil;, sakal ve
býyýkla ilgili tavsiye niteliðindeki s&ouml;zleri, dini bir vecibeden deðil
topluma g&ouml;sterdiði hassasiyetten dolayýdýr. Rasulullah (as),
Batýlý bir &uuml;lkede yaþasaydý, oranýn giyimi ile ilgili þeyler
s&ouml;ylerdi. Þayet sakal farz olsaydý bu durumda Rasulullah (as),
dinin diðer emirlerini teblið ettiði gibi sakal konusunu da daha
Mekke&rsquo;de iken ya da Medine&rsquo;ye gelir gelmez, Yahudi ve
m&uuml;þrikleri &ouml;rnek vermeden farz olduðunu s&ouml;ylerdi.
Bunun b&ouml;yle olmadýðý, konu ve olaylara bakýldýðýnda
a&ccedil;ýk&ccedil;a g&ouml;r&uuml;lebilir. Bir þeyin, tarihin her
d&ouml;nemindeki b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlara farz
olabilmesi i&ccedil;in o þeyin mutlak anlamda Kur&rsquo;an&rsquo;da
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bir h&uuml;km&uuml; olarak emredilmesi,
Rasulullah (as)&rsquo;ýn da bunun Allah&rsquo;ýn emri bir farz
olduðunu, diðer farz olanlarý belirttiði gibi belirtmesi gerekirdi. Oysa bu
konuda herhangi bir emir bulunmadýðý, her aklýselim tarafýndan bilinen
bir ger&ccedil;ektir. Rasulullah (as)&rsquo;ýn, sa&ccedil;, sakal, giyim
kuþam konusundaki hassasiyeti Rasulullah (as), sorumlu bir
lider/&ouml;nder olarak etrafýndaki insanlarýn kýlýk kýyafetleriyle de
ilgilenmemiþ, onlarýn temiz bakýmlý g&ouml;r&uuml;nmelerine
&ouml;zen g&ouml;stermiþtir. O, Rasul olarak vahiy alýp getirerek ve
insanlara anlatýp bizzat yaþayarak &ouml;rnek olduðu gibi, sorumlu bir
lider olarak da toplumun sevk ve idaresi, fertlerin tutum ve davranýþlarý,
kýlýk, kýyafet ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri ile de ilgilenmiþtir.
Rasulullah (as), sa&ccedil;ý, sakalý birbirine karýþmýþ, pejm&uuml;rde
bir þekilde M&uuml;sl&uuml;manlarýn dolaþmalarýný istemiyor, onlarýn
temiz ve d&uuml;zenli bir þekilde yaþamalarýný istiyordu. Nitekim
Rasulullah (as), sa&ccedil;ý sakalý birbirine karýþmýþ bir halde yanýna
gelen adama, eliyle iþaret ederek sa&ccedil;ýný d&uuml;zeltmesini
istemiþ, adam bunun yapýp geldikten sonra da þ&ouml;yle demiþtir:
&ldquo;Þu hal, sizden birinizin, týpký þeytan gibi baþý(ndaki
sa&ccedil;lar) karmakarýþýk vaziyette gelmesinden daha hayýrlý deðil
mi?&rdquo; buyurmuþtur. (K&uuml;t&uuml;b&uuml; Sitte, Hadis no:
2112, ziynet) Rasulullah (as), sorumlu olduðu toplum fertlerinin, tertipli
ve d&uuml;zenli olmasýný, giyim kuþamlarýnda itici ve dikkat
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&ccedil;ekici bir þekilde dolaþmalarýný istememiþtir. Bu nedenle dikkat
&ccedil;ekici, bozuk bir þekilde giyinen, sa&ccedil;ý baþý daðýnýk olan
kiþileri uyarmýþ, olmalarý gereken hali onlara s&ouml;ylemiþtir.
Rasulullah (as), Ciirrane&rsquo;de iken umre i&ccedil;in ihrama girmiþ,
sakal ve sa&ccedil;ýný sarýya boyamýþ, &uuml;zerinde zaferan (safran)
lekeleri bulunan bir c&uuml;bbe giymiþ bir adam gelir ve ona: &ldquo;Ey
Allah&rsquo;ýn Rasul&uuml;, þu g&ouml;rd&uuml;ð&uuml;n vaziyette
umre i&ccedil;in ihrama girdim&rdquo; der. Rasulullah (as) ona: &ldquo;
Þu c&uuml;bbeyi &ccedil;ýkar, sarý boyayý da yýka, umrede iken
Hac&rsquo;da yaptýðýný yap&rdquo; buyurmuþtur. (Ebu Davud)
(K&uuml;t&uuml;b&uuml; Sitte, Hadis no: 2112, ziynet) Rasulullah (as),
kendileri temiz, bakýmlý giyindikleri gibi sahabe de ayný þekilde temiz
ve bakýmlý olmuþlardýr. Rasulullah (as), ihrama girmek istediði zaman
koku s&uuml;rd&uuml;ð&uuml;, sa&ccedil;larýný yaðladýðý konusunda
onlarca rivayet vardýr. Bir g&uuml;n, sa&ccedil;ý, sakalý daðýnýk bir
kiþi, Rasulullah (as)&rsquo;ýn meclisine gelir; Rasulullah (as): &ldquo;
Bunun bir yaðý yok mu ki onunla sa&ccedil;ýný d&uuml;zeltsin&rdquo;
buyurur. (Irak&icirc;, Tahricu ahadisi&rsquo;l-Ýhya,1/142) Ayný þekilde
birbirine zýt rivayetler olmakla beraber Ýbnu &Ouml;mer (r. anh) de,
sakalýný sufra denen sarý boya ile boyar ve derdi ki: &ldquo;Ben,
Rasulullah (as)'ý g&ouml;rd&uuml;m, sakalýný bununla boyamýþtý, en
&ccedil;ok sevdiði boya da bu idi; bununla elbisesini boyadýðý da
olurdu.&rdquo; (Ebu Davud, Libas, 18, 4064) Rasulullah (as)&rsquo;ýn
en yakýn sadýk arkadaþý Hz. Ebu Bekir (r.anh) ile Rasulullah
(as)&rsquo;ý &ccedil;ok seven Hz. &Ouml;mer (r.anh)&rsquo;ýn da
kýna ve keten ile sa&ccedil;larýný boyadýklarý konusunda rivayetler
bulunmaktadýr. Yukarýda kaynaklar g&ouml;sterilerek belirtildiði
&uuml;zere Rasulullah (as), idare ettiði toplumun d&uuml;zenli ve
bakýmlý olmalarýný istemiþ, bunun i&ccedil;in onlarýn sa&ccedil;, sakal,
kýlýk kýyafetleri ile yakýndan ilgilenmiþtir. Tamamen toplumsal bir
g&ouml;r&uuml;n&uuml;m ve d&uuml;zen olan bu durumu, dindenmiþ
gibi g&ouml;sterip farzlar, helal ve haramlar ihdas etmek, Allah ve
Rasul&uuml; &uuml;zerine iftira atmaktan, haddi aþmaktan baþka bir
þey deðildir. Sakala farz, kesilmesine haram diyenler Kur&rsquo;an ve
S&uuml;nnette, sakal ile ilgili dini bir h&uuml;k&uuml;m bulunmadýðý
halde sakala dini bir kýlýf giydirip býrakýlmasýný farz, kesilmesini haram
olarak addedenler, Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn temel esaslarýný bilmekten
mahrum, mezheplerini din edinen mezhep&ccedil;ilerden baþkalarý
deðildir. Þafi&icirc;'ye g&ouml;re&nbsp;sakal s&uuml;nnettir, kesimi ise
sadece tenzihen mekruhtur.&nbsp;Hanefi'de&nbsp;ve diðer iki
mezhepte ise h&uuml;k&uuml;m farklýdýr; sakalý býraktýktan sonra
kesmek, tahrimen mekruhtur. Yalancý m&uuml;fteriler, mezhep
imamlarý olarak kabul ettikleri kiþilerin g&ouml;r&uuml;þleriyle bile
tatmin olmamýþ, imamlarýnýn mekruh dediði sakal kesmeye haram
demiþlerdir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde mezheplerini din edinenler,
mezheplerinin g&ouml;r&uuml;þ&uuml;n&uuml; bilmeden, sonradan
ortaya &ccedil;ýkan mezhep &acirc;limi dedikleri kiþilerin
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g&ouml;r&uuml;þlerini savunarak sakalý farz, kesilmesini harama kabul
etmiþlerdir. Bunlarýn durumu týpký Tevbe suresi, 31. ayetinde belirtilen,
ruhbanlarýný ve &acirc;limlerini ilah edinenlerin duruma benzer.
&ldquo;&Acirc;limlerini ve din adamlarýný Allah'tan baþka rabler
edindiler ve Meryem oðlu Mesih'i de! Tek Ýlah olan Allah dýþýnda
ibadet etmeleri emredilmemiþti. O'ndan baþka ilah yoktur. O, onlarýn
ortak koþtuklarý þeylerden y&uuml;cedir.&rdquo; (Tevbe, 31)
Mezheplerin din haline getirildiði bir d&ouml;nemde yaþamýþ olan,
Ýmam Ebu Hanife (r.aleyh) ile aralarýnda bin yýldan fazla bir zaman
bulunan Ýbn Abidin Muhammed Emin (1784-1836) tarafýndan yazýlan
ed-Daru&rsquo;l-Muhtar Hanefilerin din kitabýnda &ldquo;Erkeðin,
sakalýný kesmesinin haram&rdquo; olduðu iddia edilmiþtir. Bu iddia,
helal haram ihdas etmek, Kur&rsquo;an&rsquo;a aykýrý hareket
etmektir. Ýmam Malik (r.aleyh)&rsquo;ten 250 yýl sonra doðmuþ
el-Kadý Abdulvehhab (422) tarafýndan yazýlmýþ Þerhu&rsquo;r
Risale&rsquo;de, &ldquo;Sakalý týraþ haram olduðu gibi m&uuml;sle
(bir uzvu kesme) sayýldýðý takdirde kýsaltmak da haramdýr&rdquo;
denilmiþtir ki bu, Rasulullah (as)&rsquo;ýn, &ldquo;Sakallarýnýzý
kýsaltýn&rdquo; hadisi ile a&ccedil;ýk&ccedil;a &ccedil;eliþmektedir.
Þafii Mezhebinde, sakalýn kesilmesinin haram olduðunu iddia edenler
bulunduðu gibi mekruh olduðunu da iddia edenler olmuþtur. Sakal
konusu, Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnete dayanmayan bir iddia olunca
ayný mezhepte farklý g&ouml;r&uuml;þlerin ortaya atýlmasýna neden
olmuþtur. Hanbeli mezhebi de diðer mezheplerden geri durmamýþ,
helal ve haramlar ihdas ederek sakalý kesmenin haram olduðunu iddia
etmiþtir. Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnette haram olduðu hakkýnda bir
h&uuml;k&uuml;m bulunmadýðý halde mezhepler, dini kendilerine
g&ouml;re deðiþtirerek sakalý kesmenin haram olduðunu iddia etmiþler,
hatta &ouml;yle ki, Rasulullah (as)&rsquo;ýn, sakalýný kýsalttýðý,
yanlarýndan aldýðý rivayet edildiði halde haddini daha fazla aþan Maliki
Ebu&rsquo;l Hasen, Þerhu&rsquo;r Risale&rsquo;sinde kýsaltmayý da
haram saymýþtýr. Bu kiþiye g&ouml;re Rasulullah (as), sakalýný
kýsaltmakla haram iþlemiþtir. Dini getirene din &ouml;ðretme ya da
tereciye tere sayma bu olsa gerekir! Sakal býrakmanýn farz,
kesilmesinin haram olduðunu iddia edeler, y&uuml;ce Allah ve
O&rsquo;nun Rasul&uuml; deðil, mezheplerini din haline
d&ouml;n&uuml;þt&uuml;rm&uuml;þ mezhep&ccedil;ilerdir. Onlar,
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn bir h&uuml;km&uuml; olarak deðil, atalarý olan
kiþilerin ve din edindikleri mezheplerinin g&ouml;r&uuml;þlerinden
hareketle farz ve haram olduðunu iddia etmektedirler. Bu
m&uuml;fteriler, her konuda olduðu gibi sakal konusundaki yalan ve
iftiralarýnda o denli ileri gidiyorlar ki, uydurduklarý yalanlarla Rasulullah
(as)&rsquo;ý, &ccedil;eliþkiye d&uuml;þ&uuml;rd&uuml;klerinin farkýnda
bile deðillerdir. M&uuml;fteri yalancýlar, Rasulullah (as)&rsquo;ýn sakal
konusunda hassasiyetini ispatlamak adýna, Rasulullah (as)&rsquo;ýn,
iman etmemiþ Mecusilere bile sakal býraktýrmak istediðini ima edecek
kadar haddi aþmýþlardýr. Bu m&uuml;fterilere g&ouml;re Kisra'nýn,
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Rasulullah (as)&rsquo;a g&ouml;nderdiði iki el&ccedil;inin ikisi de
sakallarýný kesmiþ, býyýklarýný ise uzatmýþlardý. Rasulullah (as)
huzuruna gelen bu adamlarýn y&uuml;zlerine bakmak istememiþ,
onlara &ldquo;Yazýklar olsun, size bunu kim emretti?&quot; diye
&ccedil;ýkýþmýþ, onlar da &ldquo;Bize bunu rabbimiz (Kisra) emretti
&quot; demiþler. Bunun &uuml;zerine Rasulullah (as) þ&ouml;yle
buyurmuþ: &ldquo;Fakat Rabb&rsquo;im bana sakalýmý uzatmamý ve
býyýðýmý kýsaltmamý emretti.&rdquo; m&uuml;fteriler, bu yalanlarýna
kaynak olarak (Ýbni Cerir et-Taberi) vermiþlerdir. Rasulullah (as),
&ldquo;Rabb&rsquo;im bana sakalýmý uzatmamý ve býyýðýmý
kýsaltmamý emretti&rdquo; dediyse nerede o emredilen
h&uuml;k&uuml;m! Yoksa onu da bir ke&ccedil;i mi yedi!
M&uuml;fteriler, uydurduklarý yalanlarla nasýl bir &ccedil;eliþkiye
d&uuml;þt&uuml;klerini g&ouml;remeyecek kadar k&ouml;rd&uuml;rler.
Bu yalancýlara g&ouml;re Rasulullah (as), Ýsl&acirc;m&rsquo;a davet
mektuplarý g&ouml;nderdiði kiþilerin el&ccedil;ilerinin
y&uuml;z&uuml;ne bakmak istememiþ, onlarý sakal týraþý olmalarý
y&uuml;z&uuml;nden azarlamýþtýr. Gen&ccedil;liðinde, ticari nedenlerle
Þam&rsquo;a ve diðer Hrýstiyan memleketlerine giden Rasulullah (as),
o toplumlarýn giyim, kuþam, sa&ccedil; sakal durumlarýný &ccedil;ok iyi
bilen birisiydi. Bu nedenle mektup g&ouml;nderdiði kiþilerin nasýl bir
yapýda olduklarý konusunda bilgi sahibi idi ve onlarý o halleriyle
Ýsl&acirc;m&rsquo;a davet ediyordu. Onun, karþýsýna gelen
el&ccedil;ilerin y&uuml;z&uuml;ne bakmak istemediði, m&uuml;fterilerin
yalanlarýndan baþka bir þey deðildir. Yalancýlarýn, Rasulullah
(as)&rsquo;a attýklarý &ldquo;Fakat Rabb&rsquo;im bana sakalýmý
uzatmamý ve býyýðýmý kýsaltmamý emretti&rdquo; yalaný ile
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn eksik olduðu algýsýný oluþturuyorlar.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Kur&rsquo;an&rsquo;da, sakal ile ilgili bir
h&uuml;k&uuml;m bulunmamaktadýr, bu durumda Rasulullah
(as)&rsquo;a emredilen sakal ve býyýk ile ilgili h&uuml;k&uuml;m
Kur&rsquo;an&rsquo;a konulmamýþ oluyor. Bu m&uuml;fteri yalancýlar,
uydurduklarý yalanlarla y&uuml;ce Allah&rsquo;a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne iftiralarýnda sýnýr tanýmamýþlardýr. Y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn koruyacaðýný vadettiði Kur&rsquo;an&rsquo;da, sakal
ve býyýk ayetlerinin olmamasý nedeniyle m&uuml;fterilere g&ouml;re
Kur&rsquo;an&rsquo;da eksiklik var ve y&uuml;ce Allah (cc)
(h&acirc;þ&acirc;) onu korumamýþtýr. Aðýzlarýndan &ccedil;ýkan
s&ouml;z&uuml;n ne anlama geldiðini bilmeyecek kadar þuursuz olan
m&uuml;fteri yalancýlar, yalan ve iftiralarýnda sýnýr tanýmayacak
derecede haddi aþmýþlardýr. &ldquo;Þ&uuml;phesiz Biz indirdik o zikri
ve elbette biziz onun koruyucularý!&rdquo; (Hicr, 9) Recim ayetini,
ke&ccedil;inin yediðini iddia ederek y&uuml;ce Allah&rsquo;a iftira atan
m&uuml;fteriler, Mira&ccedil; hadisi ile de y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn,
(h&acirc;þ&acirc;) kullarýnýn halini bilmediðini iddia edip Hz. Musa
(as)&rsquo;ýn, Hz. Muhammed (as)&rsquo;a ve (h&acirc;þ&acirc;)
y&uuml;ce Allah&rsquo;a akýl vererek emredilen elli vakit namazý beþ
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vakite indirdiðini iddia etmiþlerdir. Rasulullah (as)&rsquo;a da
iftiralarýnda haddi aþan m&uuml;fteriler, &ldquo;Fakat Rabb&rsquo;im
bana sakalýmý uzatmamý ve býyýðýmý kýsaltmamý emretti&rdquo;
yalanlarý ile y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn emrettiði sakal ve býyýkla ilgili
ayeti Rasulullah (as)&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;a koymadýðý
algýsýný oluþturuyorlar. Oysa Rasulullah (as), kendisine emredilen her
þeyi duyurmakla emrolunmuþtu. Buna g&ouml;re Rasulullah (as),
eksiksiz olan Kur&rsquo;an&rsquo;da, sakal ve býyýk konusunu da
belirtmesi gerekirdi. &Uuml;stelik Allah&rsquo;ýn emrettiði bir
h&uuml;k&uuml;m, Mecusilere anlatýlmadan &ouml;nce o g&uuml;ne
kadar M&uuml;sl&uuml;manlara anlatýlmasý gerekirdi. &ldquo;Ey
Rasul, Rabb&rsquo;inden sana indirilen þeyi teblið et ve eðer bunu
yapmazsan, O'nun mesajýný teblið etmemiþ olursun. Allah seni
insanlardan korur, muhakkak ki Allah, k&acirc;firler toplumuna hidayet
vermez.&rdquo; (Maide, 67) Cahiliyenin ve atalar dinine tabi olmanýn
mantýðý hep aynýdýr; kendi kuruntularýný doðru zannederek insanlarý
buna inandýrýp y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn ayetlerini &ccedil;arpýtarak
anlamak ve anlatmak. Nitekim m&uuml;þrikler de &ouml;yle
yapýyorlardý. M&uuml;þrikler, kendi yalanlarýný y&uuml;ce
Allah&rsquo;a mal ederek O&rsquo;nun &uuml;zerine iftira atýyorlardý.
&ldquo;Onlar bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;k yaptýklarý zaman:
&lsquo;Babalarýmýzý bu yol &uuml;zerinde bulduk, bunu bize Allah
emretti&rsquo; dediler; de ki, &lsquo;Allah
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; emretmez, Allah&rsquo;a karþý
bilmediðiniz þeyler mi s&ouml;yl&uuml;yorsunuz!&rdquo; (A&rsquo;raf,
28) &ldquo;M&uuml;þrikler diyecekler ki: &lsquo;Allah dileseydi, biz de
babalarýmýz da þirk koþmazdýk, hi&ccedil;bir þeyi de haram
kýlmazdýk.&rsquo; Onlardan &ouml;nce yalanlayanlar da aynen
&ouml;yleydi, nih&acirc;yet azabýmýzý tattýlar. De ki:
&lsquo;Yanýnýzda bize &ccedil;ýkardýðýnýz bir bilgi var mý? Siz
sadece zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan
uyduruyorsunuz.&rdquo; (En&rsquo;am, 148) Ýsl&acirc;mi deðerleri ve
Tevhidi ilkeleri, salt insani fiziksel yapýya indirgenmesi
y&uuml;z&uuml;nden insanlar, Tevhidi esaslara y&ouml;nelmiyor, hatta
kara cahiller y&uuml;z&uuml;nden Ýsl&acirc;m&rsquo;dan nefret
ediyorlar. Bu kara cahiller, Kur&rsquo;an&rsquo;da ge&ccedil;en fýtrat
s&ouml;z&uuml;n&uuml; de anlamadan sakalýn fýtrattan olduðunu iddia
ediyor, bu nedenle ayetlerin anlamlarýný &ccedil;arpýtýyorlar. Sakalýn
fýtrattan olduðu iddiasý Fýtratýn ne olduðunu bilmeyen cahiller, sakalý
kesmenin fýtratý deðiþtirmek olduðunu iddia etmektedirler. Fýtratýn ne
olduðu bilinmeden, her þeyi dini bir eksende a&ccedil;ýklamak kiþiyi
doðal olarak yanlýþ sonu&ccedil;lara g&ouml;t&uuml;recektir.
&Ouml;ncelikle fýtratýn ne anlama geldiðini bilmekte fayda vardýr.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu bilinmeden Rasulullah (as)&rsquo;ýn
&ldquo;On þey fýtrattandýr&rdquo; s&ouml;z&uuml; anlaþýlmaz. Fýtrat
Bir þeyi baþlangýcýnda yarmak, kazmak anlamýna gelen ve
&ldquo;fatr&rdquo; k&ouml;k&uuml;nden t&uuml;remiþ olan fýtrat
Sayfa 9.Toplam 13 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 24.10.2018 Saat: 04.51 .

kelimesi, &ldquo;ilk yaratýlýþ&rdquo; manasýna gelir. Yani, mutlak
yokluðun yarýlarak i&ccedil;inden&nbsp;varlýðýn&nbsp;
&ccedil;ýkmasýdýr. Fýtrat, bu yarma sonucu ortaya &ccedil;ýkan ilk
varlýk halidir.&nbsp;Ýbn Manzur,&nbsp;Lis&acirc;n&uuml;'l-Arab&nbsp;
adlý eserinde &ldquo;fýtrat&rdquo;ý þ&ouml;yle tanýmlar:&nbsp;
Yaratýlýþ, yapý, karakter, tabiat, miza&ccedil;, Peygamberlerin
s&uuml;nneti, K&acirc;lb-i selim, adetullahtýr. Sadece y&uuml;ce
Allah&rsquo;ý tanýma deðil, genel manada din ve dini
h&uuml;k&uuml;mleri tanýma da fýtridir. Ýnsanýn fýtratý sabit ve
deðiþiklik kabul etmez. Rum suresinin 30. ayeti Fýtrat ayeti olarak
bilinmektedir. Fýtrat, ayrýca hilkat, tabii eðilim, hazýr olmak, huy,
cibilliyet,&nbsp;i&ccedil;g&uuml;d&uuml;, istidat gibi manalara da gelir.
Terim olarak fýtrat: &ldquo;Allah Te&acirc;l&acirc;'nýn
mahl&ucirc;katýný, kendisini bilip tanýyacak ve idrak edecek bir hal, bir
kabiliyet &uuml;zere yaratmasýdýr. &ldquo;Muhyiddin Ýbn Arabi&nbsp;
ise &ldquo;fýtrat&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ð&uuml;ne &ldquo;bir þey
&uuml;zerine yaratýlmak&rdquo; manasý vermektedir.
&ldquo;Fýtrilik&rdquo; fýtrat kelimesinden t&uuml;retilmiþtir ve fýtrata
yani yaradýlýþ maksadýna uygun olan anlamýna gelmektedir. (Vikipedi)
Bu tanýmlara g&ouml;re Rasulullah (as) fýtrat s&ouml;z&uuml;n&uuml;,
sosyal yaþamdaki cibilliyet (ahlak, davranýþ, þahsiyet),
i&ccedil;g&uuml;d&uuml; ve hazýr olmak anlamlarý ile kullanmýþtýr ki o,
zaten idare ettiði toplumun davranýþlarý ve insanlarýn kiþilikleri ile
yakýndan ilgileniyordu. M&uuml;sl&uuml;manlarýn, giyim
kuþamlarýnda, sa&ccedil; ve sakallarýnda pejm&uuml;rde bir halde
olmalarýný istemiyor ve onlara: &quot;On þey fýtrattandýr; býyýðýn
kesilmesi, sakalýn uzatýlmasý, misvak, istinþak, mazmaza, týrnaklarý
kesmek, parmak mafsallarýný yýkamak, koltuk altýný temizlemek, etek
týraþý olmak, intikhasu'l-ma (istinca yapmak)&rdquo; (M&uuml;slim)
uyarýsýnda bulunuyordu. Allah&rsquo;ýn yaratma kanunu Fýtrat dini
Kur&rsquo;an&rsquo;da ge&ccedil;en y&uuml;z&uuml;n&uuml;
&ldquo;Hanif dine doðrult&rdquo; ifadesi, insanýn fiziksel
y&ouml;nelmesini deðil g&ouml;n&uuml;lden y&ouml;nelmesi
anlamýnda kullanýlmýþtýr. &ldquo;&Ouml;yleyse sen
y&uuml;z&uuml;n&uuml;, Hanif dine doðrult; Allah&rsquo;ýn fýtratýna ki,
insanlarý onun &uuml;zerinde yaratmýþtýr. Allah&rsquo;ýn yaratmasý
deðiþtirilemez; iþte dosdoðru din odur, fakat insanlarýn &ccedil;oðu
bilmezler.&rdquo; (Rum, 30) Dikkat edilirse ayette, &ldquo;Sen
y&uuml;z&uuml;n&uuml;, Hanif dine doðrult;&rdquo; buyurmaktadýr ki
bu y&uuml;z, fiziki y&uuml;z deðil y&ouml;n anlamýndaki
y&uuml;zd&uuml;r, yani g&ouml;n&uuml;l y&uuml;z&uuml;d&uuml;r.
&ldquo;G&ouml;rmediði Rahman&rsquo;a saygýlý olan, y&ouml;nelmiþ
bir kalp getiren kimseye!&rdquo; (Kaf, 33) Bu, týpký
Kur&rsquo;an&rsquo;da ge&ccedil;en g&ouml;z ifadesine benzer;
Kur&rsquo;an&rsquo;da k&ouml;r olarak nitelendirilenler, kafa
g&ouml;zleri k&ouml;r olanlar deðil, idrak etmekten mahrum olan,
g&ouml;n&uuml;l g&ouml;zleri k&ouml;r olanlardýr.
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&ldquo;Yery&uuml;z&uuml;nde gezmediler mi ki b&ouml;ylece onlarýn,
onunla akledecek kalpleri yahut onunla iþitecekleri kulaklarý olsun.
Fakat bir ger&ccedil;ektir ki, g&ouml;zler k&ouml;r olmaz; ancak
g&ouml;ð&uuml;slerin i&ccedil;indeki kalpler k&ouml;r olur.&rdquo;
(Hac, 46) &ldquo;Onlardan sana bakan kimseler de vardýr, fakat þayet
basiretleri yoksa k&ouml;rleri sen mi hidayete erdireceksin!&rdquo;
(Yunus, 43) Rum suresi, 30. ayette ge&ccedil;en Fýtrat ifadesi insanýn,
Rabb&rsquo;ini kabullenecek bir yapýdaki yaratýlýþý anlamýnda
kullanýlmýþtýr. Nitekim ayette &ldquo;Sen y&uuml;z&uuml;n&uuml;,
Hanif dine doðrult; Allah&rsquo;ýn fýtratýna ki, insanlarý onun
&uuml;zerinde yaratmýþtýr&rdquo; buyurularak insanlarýn, Hanif din
&uuml;zerinde yaratýldýklarý belirtilmektedir. Bu, y&uuml;ce Allah (cc),
insanlarý, iyiye meyilli, k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; reddeden bir
yapýda yaratmasýdýr ki, Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn temel prensibi de zaten
budur. Bu ayet, insanlarýn, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý birleyen Hanif dine
d&ouml;nmelerini istemekte, insanlarýn zaten bu dine uygun
yaratýldýðýný bildirmektedir. Ayette ge&ccedil;en
&ldquo;Allah&rsquo;ýn yaratmasý deðiþtirilemez; iþte doðru din
odur.&rdquo; h&uuml;km&uuml;nde, deðiþtirilemez olanýn yaratýlan
insan deðil din olduðu bildirilmektedir. Ancak m&uuml;fteriler,
Allah&rsquo;ýn dinini bile deðiþtirebilmiþlerdir. Y&uuml;ce Allah (cc),
insanýn yaratýlýþýndan sonradan deðiþtiðini bildirirken bu deðiþimin,
fiziksel olarak deðil huy ve karakter olarak olduðunu, bu nedenle de o
deðiþen insanlarýn cehenneme gireceklerini bir&ccedil;ok ayette
bildirmektedir. Y&uuml;ce Allah (cc), Kendisine kul olmalarý i&ccedil;in
yarattýðý insanlarýn, nasýl deðiþtiklerini ve durumlarýný &ccedil;ok
a&ccedil;ýk bir þekilde bildirmektedir. &ldquo;Ben cinleri ve insanlarý,
bana kulluk dýþýnda (bir nedenle) yaratmadým.&rdquo; (Zariyat, 56)
&ldquo;Andolsun Biz, insaný en g&uuml;zel bi&ccedil;imde yarattýk,
sonra onu aþaðýlarýn aþaðýsýna &ccedil;evirdik.&rdquo; (Tin, 4-5)
&ldquo;De ki: &lsquo;Size haber vereyim mi Allah katýnda cezasý
bundan daha k&ouml;t&uuml; olaný; Allah&rsquo;ýn, &uuml;zerine lanet
ve gazap ettiði, maymunlar, domuzlar ve taðuta itaat eder kýldýðý
kimse, iþte onlarýn yeri daha k&ouml;t&uuml;d&uuml;r ve onlar
d&uuml;z yoldan sapmýþlardýr.&rdquo; (Maide, 60) Y&uuml;ce Allah
(cc), insanýn deðiþmesinin, sakal ve býyýðýný keserek deðil, imandan
y&uuml;z&ccedil;evirmesi ile olduðunu ve onlarýn, hayvanlardan da
aþaðýda bulunduklarýný bildirmiþtir. &ldquo;Yoksa sen onlarýn
&ccedil;oðunun ger&ccedil;ekten iþittiklerini ya da aklettiklerini mi
sanýyorsun! Þ&uuml;phesiz onlar, ancak hayvanlar gibidir, bilakis onlar,
yolca daha sapýktýr.&rdquo; (Furkan, 44) Allah katýnda canlýlarýn en
k&ouml;t&uuml;s&uuml;, þ&uuml;phesiz k&acirc;firlerdir; artýk onlar
iman etmezler.&rdquo; (Enfal, 55) Y&uuml;ce Allah (cc), insanýn
deðiþtiðini anlamayan, anlamak istemeyenlerin, adeta beyinlerine
sokarcasýna ger&ccedil;ekleri bildirmekte, anlamamakta ýsrar edenlere
de &ouml;rnekler vererek anlamalarýný istemektedir. &ldquo;Onlara,
kendisine ayetlerimizi verdiðimiz fakat onlardan &ccedil;ýkýp ayrýlan, bu
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y&uuml;zden þeytana tabi olan, b&ouml;ylece azgýnlardan olan kiþinin
haberini oku! Eðer dileseydik elbette onu, onlarla y&uuml;kseltirdik,
fakat o, yere saplandý ve hevesinin peþine d&uuml;þt&uuml;, onun
durumu, týpký þu k&ouml;peðin durumuna benzer ki, &uuml;st&uuml;ne
varsan da dilini sarkýtýp solur, onu býraksan da dilini sarkýtýp solur.
Ýþte ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu budur. Bu kýssayý anlat,
belki d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler.&rdquo; (A&rsquo;raf, 175-176)
Y&uuml;ce Allah (cc), kendisine kul olmalarý i&ccedil;in en g&uuml;zel
bi&ccedil;imde yarattýðý insanlarýn, hevalarýna ve þeytana tabi
olmalarý sonucunda nasýl deðiþtiklerini, domuzlardan, maymunlardan
ve k&ouml;peklerden daha aþaðý bir seviyeye d&uuml;þt&uuml;klerini
bildirdikten sonra, insanlarýn Hanif yani Allah&rsquo;ý birleyen dine
uygun bir þekilde yaratýldýklarýný, bu Hanif dine uymalarýný
istemektedir. Fýtrat dini, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý birleyen dindir; bu
dine uymamak þirktir. Y&uuml;ce Allah (cc), fýtrat dininin Ýsl&acirc;m
olduðunu ve kendi katýnda kabul edilen tek dinin o olduðunu
bildirmekte, bundan sapan Kitap ehlinin Allah&rsquo;ýn ayetlerini
ink&acirc;r ettiklerini bildirmektedir. &ldquo;Muhakkak ki Allah yanýnda
din, Ýsl&acirc;m&rsquo;dýr; Kitap verilmiþ olanlarýn ihtilaflarý, baþka
deðil, ancak onlara ilim geldikten sonra kendilerinin azgýnlýklarýnýn
a&ccedil;ýða &ccedil;ýkmasýdýr. Kim, Allah&rsquo;ýn ayetlerini
ink&acirc;r ederse, elbette Allah, hesabý &ccedil;abuk
g&ouml;rendir.&rdquo; (Al-i Ýmran, 19) &ldquo;Þ&uuml;phesiz ben
Hanif olarak y&uuml;z&uuml;m&uuml;, g&ouml;kleri ve yeri yoktan
yaratana &ccedil;evirdim ve ben m&uuml;þriklerden deðilim!&rdquo;
(En&rsquo;am, 79) &ldquo;Ve muhakkak y&uuml;z&uuml;n&uuml;,
Hanif dine doðrult ve sakýn m&uuml;þriklerden olma.&rdquo; (Yunus,
105) &ldquo;O halde Allah'tan, geri &ccedil;evrilmesi
m&uuml;mk&uuml;n olmayan g&uuml;n gelmeden &ouml;nce,
y&uuml;z&uuml;n&uuml; dosdoðru dine doðrult, O g&uuml;n (insanlar)
ayrýlýrlar.&rdquo; (Rum, 43) &ldquo;Sonra sana vahyettik: &lsquo;Hanif
olan Ýbrahim&rsquo;in milletine (dinine) tabi ol ve (o),
m&uuml;þriklerden olmadý.&rdquo; (Nahl, 123) &nbsp;&ldquo;De ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im, þ&uuml;phesiz beni, dosdoðru yola hidayet etti;
Hanif olan Ýbrahim&rsquo;in saðlam dinine. O, m&uuml;þriklerden
deðildi.&rdquo; (En&rsquo;am, 161) Kur&rsquo;ani bu ger&ccedil;ekler
ortada ve azýcýk aklý olanlarýn bile anlayacaðý bir þekilde ayetler
a&ccedil;ýklanmýþ iken bazý kimseler, bu apa&ccedil;ýk Kur&rsquo;ani
ger&ccedil;ekleri anlamadýklarý ya da anlamak istemedikleri i&ccedil;in
Allah&rsquo;ýn yaratma kanununu ve bunun deðiþtirilemeyeceði
ger&ccedil;eðini, insanýn sa&ccedil;ýna sakalýna indirgeyerek kendi
bulunduklarý seviyeyi g&ouml;stermektedirler. Sakal býrakýlabilir! Her
insan, dini bir hususiyet kazandýrmadan elbette sakal býrakabilir. Bu
konuda, bir farziyet bulunmadýðý gibi bir haramiyet de s&ouml;zkonusu
deðildir. Sakal, tamamen bireysel bir tercihtir; kiþi, tercih etmesi
durumunda sakal býrakabileceði gibi býraktýktan sonra da dilediði þekli
verebilir, ya da kesebilir. Yanlýþ olan, sakalý dine mal etmek ve sakal
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býrakmayanlarý k&uuml;f&uuml;r iþlemekle su&ccedil;lamaktýr.
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