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ÝÝthaf

Rahmetli babamýn aziz ruhuna 
ve sevgili annemin, eþimin, çocuklarýmýn 

sabrýna, kemâl-i edeble…
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GÝRÝÞ

Elinizdeki bu kitap, Ailem Dergisi'nde kaleme aldýðýmýz,
'Bir Teklif' köþesindeki ‘yazýlardan ve bu tekliflere gelen, ‘ya-
þanmýþ hayat hikâyeler’inden oluþmaktadýr.

Okuyucularýmýzýn Ailem Dergisi'ne olan ilgileri malûm. Ai-
lem Dergisi'nin her kesimden yüz binlerce okurunun olmasý-
nýn en büyük sebebi, derginin sunduðu bilgilerin, herkesin ih-
tiyacý olan, temiz bir üslûpla ele alýnan ve hayatta bizzat uy-
gulanabilecek tarzda olmasýydý. 'Bir Teklif' köþemizin mantýðý
da tamamen 'uygulanabilir' teklifler sunmak ve okuyucularý-
mýzýn yaþadýðý, ibretlik anýlarýný yayýnlamaktý. Yazdýðýmýz tek-
liflere, binlerce mektup geldi. Ýþte dergide yayýnlanan teklif-
lerden seçtiðimiz otuz üç tanesini ve yüzlerce mektubu bu ki-
tapta sizlere sunuyoruz.

Kitabýmýz iki bölümden oluþuyor. Birinci bölümde, otuz üç
'uygulanabilir teklif' sunuyoruz sizlere. Bu tekliflerin hepsi, Pey-
gamber Efendimiz'in (s.a.s.) ve Yüce Kitabýmýz'ýn emrettiði ve
eþler arasý uyum ve iletiþimi artýrýcý davranýþlardan ibaret. Yani
bu teklifleri aslýnda Efendiler Efendisi (s.a.s.) yapýyor bizlere...
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Ýkinci bölümde ise, yaptýðýmýz tekliflere okurlarýmýzdan
gelen mektuplarý bulacaksýnýz. Dört ana baþlýktan oluþan bu
bölümde; 'Eþ Mektuplarý', 'Dost ve Arkadaþ Mektuplarý', 'Ge-
lin-Kayýnvalide Mektuplarý' ve 'Ramazan'a Hazýrlýk Mektupla-
rý' mevcut. Ailem Dergisi'nde yaptýðýmýz tekliflere binlerce
mektup ve e-mail göndererek, bizleri yalnýz býrakmayan güzel
dostlarýmýza, buradan bir kere daha, en kalbî selamlarýmýzý
sunmayý borç biliriz. Buyrun efendim, yürekleri ferahlatacak,
ufuklarý açacak, herkese bir ümit penceresi olacak ve hayal-
lerimizi alýp farklý yerlere götürecek gerçek hayat öykülerini
okumaya...

Son bir not: Bir Teklif, yazýlarýnýn ortaya çýkmasýnda yar-
dýmlarýný esirgemeyen deðerli aileme, ‘Ailem Dergisi’nin kýy-
metli büyükleri Serhat Þeftali, Mustafa Aydýn, Ali Demirel,
Osman Karyaðdý ve editörüm Ali Budak’a en kalbî teþekkür-
lerimle…      

Salih YUSUFOÐLU
Ýstanbul, 2005
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B Ý R Ý N C Ý B Ö L Ü M

TEKLÝFLER
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HAYDÝ SÖYLEYÝN SEVDÝKLERÝNÝZE:
“SENÝ SEVÝYORUM”

Peygamberimiz (s.a.s.), "Biriniz kardeþini (Allah için)

seviyorsa, ona sevdiðini söylesin." buyuruyor. Peki
biz eþimize, komþularýmýza, dostlarýmýza sevdiðimizi
söylüyor muyuz?

Ýnsan sanki korkuyor sevmekten, sevilmekten. Çekiniyor
belki de sevdiðine 'sevdiðini' söylemekten. Kinini, nefretini,
söylememesi gereken sözleri bir çýrpýda çýkarýveriyor da að-
zýndan, güzel sözleri söylemeye fýrsat býrakmýyor dudaklarý-
na. 'Kahrol' demeyi 'caným' demeye, 'defol' haykýrýþýný 'yanýn-
dayým' güvenine, 'lanet birisin' ifadesini de 'harikasýn' deme-
ye tercih ediyoruz. Oysa dilinden güzellikleri düþürmeyen
Kâinatýn Sevgi Peygamberi (s.a.s.), bakýn bu konuda nasýl bir
tavsiyede bulunuyorlar: "Biriniz kardeþini (Allah için) seviyorsa,
ona sevdiðini söylesin." 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), sevdiklerimize, 'seni sevi-
yorum' demeyi bize bir görev olarak yüklemiþtir. Bu hadisi ör-
nek alarak, acaba kaç kiþiye Allah için kendisini sevdiðimizi
söyledik, hatýrlayanýnýz var mý? Eþimize, çocuðumuza, anne-
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mize, babamýza, komþumuza, iþ arkadaþýmýza, kaç kere bu
sihirli ifadeyi kullandýk? “Bir bunu düþünelim, bir de kaç kere
onlarý kýracak, kendimizden soðutacak “kötü, kirli, kaba” gibi
ifadeleri pervasýzca yüzlerine haykýrdýðýmýzý...”

Dilimizi "Seni seviyorum" demeye alýþtýralým...

A'raf Sûresi 16 ve 17. âyetlerde þeytan, insanlarý Allah'ýn
(c.c.) yolundan saptýrmak için elinden geleni yapacaðýný söy-
lemektedir. Ýnsanlýðýn bugün yaþadýðý sýkýntýlar, aslýnda þey-
tanýn tuzaklarýna direnmeden teslim olmasý sebebiyle deðil
midir? Gelin hep beraber, þeytaný kahredecek, buna mukabil
Allah (c.c.) ve Rasûlü'nün (s.a.s.) hoþnutluðunu kazandýracak
bu hadisi uygulayalým ve sevdiklerimize, 'onlarý sevdiðimizi'
haykýralým... Âlemlerin Rabbinin ve Rahmet Peygamberi'nin
(s.a.s.) bizden razý olmasý için haykýralým, meleklerin bizlere
gýpta etmesi için, þeytanýn kahrýndan çatlamasý için haykýra-
lým. Kalplerde sevgi tomurcuklarýnýn açýlmasý, katý yüreklilerin
merhamete gelmesi, güzelliklerin ortaya saçýlmasý için hayký-
ralým: Seni seviyorum...

14
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GÜLÜMSEYEREK HEM SADAKA HEM DE

MUTLULUK VERÝN ÇEVRENÝZE

Araþtýrmacýlar, insanýn ‘gülümsemesi’ için 12, 'sura-
týný asmasý’ için ise 30'a yakýn yüz kasýný harekete ge-
çirmesi gerektiðini belirtiyor. Peki insan, neden daha
zor olanýný tercih ediyor?

Mutluluðu, hayat yolunun sonunda varýlacak bir yer zan-
nederek, bir gün ona kavuþacaðýmýz hayaliyle avutuyoruz
kendimizi. Hâlbuki varýlacak yer deðil, yolun kendisidir mutlu-
luk. Bu yolda huzur bulmaya çabalayanlar, mutluluk kanatla-
rýný takýyor. Oysa çoðumuzun yüzleri huzur ve güven vermek
yerine pek çok kez 'sirke' satýyor. Çevremizdekilere sýcak bir
tebessümü çok görüyor, hatta çoðu zaman bir selam bile ver-
meden geçip gidiyoruz insanlarýn yanýndan. Bu tavrýmýzla da
insanlarý kendimizden uzaklaþtýrýyoruz. Asýk suratýmýzý görme-
mek için kaçacak delik arýyorlar belki de. Hatta gülümseme-
ye göre yüzümüzü asmak, bilimsel olarak daha zor olmasýna
raðmen bu huyumuzdan vazgeçemiyoruz. Bakýn ne diyor
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araþtýrmacýlar: "Ýnsanýn gülümsemesi için 12, 'suratýný asmasý'
için ise 30'a yakýn yüz kasýný harekete geçirmesi gerekiyor."

Hâlbuki Müslümanýn sürekli güler yüzlü olmasýný emir ve
tavsiye buyuran bir dinimiz ve Peygamberimiz var: "Mü'minin,
mü'mine gülümsemesi sadakadýr." Peygamberimiz (s.a.s.), ha-
yatý boyunca bu güzel hasleti hep uygulamýþ ve insanlar ona,
peygamberlik görevi teblið edilmeden önce dahi 'en güvenilir,
emin kiþi' sýfatýný vermiþlerdi. Malûmdur ki, asýk suratlý, insan-
larý kendisinden uzaklaþtýran birine, bu sýfatlarý kimse vermez.

Öyleyse haydi gülümseyin...

Kâinatýn Efendisi (s.a.s.) bizlere, “gülümseyin, bu sadaka-
dýr” diyorsa gelin, bugünden tezi yok, sürekli olarak hem sa-
daka verelim, hem de çehremizle etrafýmýza huzur ve güven
telkin edelim. Nasýl mý? Mesela sabah eþinizi, çocuklarýnýzý,
anne-babanýzý uyandýrýrken gülümseyin onlara. Kahvaltý ya-
parken, evinizden çýkarken, evinize girerken, iþ yerinizi açar-
ken, iþ arkadaþlarýnýza selam verirken gülümseyin. Arabanýz-
da, otobüste, yolda yürürken, bakkalda, manavda gülümse-
yin. Müþterilerinize, komþunuza, kýrgýn olduklarýnýza, sevdik-
lerinize gülümseyin. Hasýlý, her ne yaparsanýz yapýn, gülüm-
seyin. Bakýn o zaman nasýl deðiþecek hayat.

16

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f



SEVDÝKLERÝNÝZDEN KAÇ KÝÞÝNÝN ÖZEL

GÜNLERÝNÝ KUTLUYORSUNUZ? 

Sevginizi sunacaðýnýz vesileler olsun. Bunun için sev-
diklerinizin özel günlerini bir yere not edin. Küçük bir
sevgi sözcüðüyle de olsa hatýrlanmak, mutluluklarýn en
güzeli olacaktýr sevdikleriniz için.

Arýlar, bizim 10 saniyede tükettiðimiz bir kaþýk balý yapabil-
mek için çiçekten çiçeðe binlerce kez konup kalkmakta, bin bir
zahmet çekmektedir. Sevap kazanma noktasýnda, bizler de
arýlar gibi çalýþmalý ve yaptýðýmýz iþlerden karþýlýk beklememe-
liyiz. Týpký arýlarýn, yaptýðý ballardan karþýlýk beklemedikleri gibi. 

Ahiret ve hesap gününün olduðuna inanan her insan, farz
ibadetlerini yapmasýnýn yaný sýra, nafile ibadetlerle, küçük gibi
görünen hayýr hasenat ile, sevaplarý toplayarak cenneti kazan-
mak için çalýþmalý. Küçük, ama deðerli hizmetlere imza atmalý.
Belki bir sevap kazanabilmek için onlarca kez yorulmalý.

Þimdi sizlere, hem sevap kazanma yolunu açacak, hem
de sevdiklerinizi mutlu edecek bir teklif sunacaðýz. Mesela

17
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'sevdiklerim' dediðiniz insanlardan kaç tanesinin özel günle-
rini hatýrlayýp kutluyorsunuz? Doðum günleri, evlilik yýldönüm-
leri gibi özel günlerde, bir hediye, bir mesaj veya tebrik vasý-
tasýyla hatýrladýðýnýz insanlarýn sayýsý kaç? Ýþ yoðunluðu
içinde yakýnlarýmýzýn bu özel günlerini, çoðunlukla hatýr-
layamýyorsunuz belki de. Madem öyle annenizin, babanýzýn,
eþinizin, çocuðunuzun, dostlarýnýzýn ve akrabalarýnýzýn özel
günlerini unutmamanýz için bir 'Özel Günler Defteri' oluþturun
kendinize. Sevdiklerinizin doðum günlerini, evlilik yýl dönüm-
lerini ve diðer özel günlerini bu defterden takip edip onlara
küçük bir hediye sunabilirsiniz. En azýndan o günlerde, onla-
ra önem verdiðinizi, hatýrladýðýnýzý ifade edebilirsiniz. Sevgisi-
ni kazanacaðýnýz her kalp, ahirette karþýnýza bir güzellik ola-
rak çýkacaktýr mutlaka.

'Özel Günler Defteri' oluþturun

Haydi hemen defterinizi ve kaleminizi alýn ve sevdiklerini-
zin özel günlerinin tarihlerini yazmaya baþlayýn. Rabbimizin
rahmet ve nimetleri her zaman üzerimize saðanak saðanak
yaðmakta. Bununla beraber Rabbimizin rahmetinin nerede
gizli olduðu bilinmez. Bilinen tek gerçek var ki; günahýmýz çok,
sevap kazanmak için arýlar gibi çalýþmalý ve bir kalp kazanma-
nýn ümidiyle çýrpýnmalýyýz.

18
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EÞÝNÝZE HÝÇ GÜL HEDÝYE ETTÝNÝZ MÝ?

Eþinize, hiç onu sevdiðinizi söylediniz mi? Onu sev-
diðinizi gösteren bir hediye aldýnýz mý? Unutmayýn!
Çocuðunuza vereceðiniz en güzel hediye, annesini
sevmenizdir.

Minik kýz, babasýyla annesinin tartýþmasýna bir kez daha

þahit olmuþ ve çekingen bir tavýrla, babasýnýn kulaðýna "Baba-

cýðým, lütfen annemle kavga etmeyin, siz kavga edince ben

çok korkuyorum..." diyerek minik kalbinin ýzdýrabýný anlatma-

ya çalýþmýþtý.

Anne baba kavga eder, olan çocuklara olur. Ne acý ki, bu

tartýþmalar, çoðu zaman bizleri olumsuz sonuçlara götürür.

Bizler, arkadaþlarýmýza, dostlarýmýza, iþ arkadaþlarýmýza gös-

terdiðimiz saygýyý aile bireylerine göstermiyoruz. Efendimiz

(s.a.s.) ise bu konuda çok kesin bir ifade ile olayý þöyle özetli-

yor: "Sizin en hayýrlýnýz, ailesine en iyi davranandýr. Ben aile-

me karþý en iyi olanýnýzým." "Sizin en hayýrlýnýz, kadýnlarýna en

iyi davrananlarýnýzdýr."

19
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Ailemize karþý iyi davranmak nedir? Ýyi davranýþlar, sade-
ce dövmemek, tahkir etmemek deðildir. Saygý gösterme, bi-
ze ters gelebilecek bazý hareketlerine sabredebilme, (Hanýmla-

rýn erkeklere gösterdiði sabrý da unutmayarak) verdiði sýkýntýlara ses
çýkarmama, bunlarýn hepsi iyi davranýþlardýr.

Efendimiz'in (s.a.s.) eþleri, "Allah Rasûlü, insanlarýn en gü-
ler yüzlüsü, hanýmlarýyla en çok latife yapanýydý." derler. Öy-
leyse bizler de ailemizle þakalaþmalý, onlarý neþelendirmeli-
yiz. Bir parkta güle oynaya eðlenebilmeliyiz. Piknik alanýnda
ailemizle futbol oynayabilmeli ya da Efendimiz'in yaptýðý gibi
onlarla çeþitli yarýþmalar yapabilmeliyiz.

Çocuklara verilecek en güzel hediye, 
onlarýn annelerini sevmektir.

Ayrýca, eþinizin hoþlandýðý bir eþyayý, bir takýyý, bir elbiseyi
ondan habersiz alýp, ona bir sürpriz yapabilirsiniz. Veya kýrmý-
zý bir gül alýp gizlice yataðýnýn üzerine ya da mutfakta bir yere
asabilirsiniz. Yahut eþinizin mutlu bir gününde, eþinizle birlikte
bir hediye de kayýnvalidenize ve kayýnpederinize alabilirsiniz.
Onlara, eþinize verdiði eðitimden, terbiyeden dolayý açýkça te-
þekkür edebilirsiniz. Bunlar, aklýmýza gelen bazý düþünceler.
Sizler de düþününce çok güzel fikirler bulabilirsiniz...

"Çocuðunuza vereceðiniz en güzel hediye, annesini sev-
menizdir." der bir düþünür. Gerçekten mutlu, huzurlu bir aile-
miz olmasýný istiyorsak, çocuklarýmýzýn terbiyecisi, eðiticisi eþ-
lerimize karþý çok hassas davranmalýyýz. Ne yapýp edip gö-
nüllerini almalý, onlarý memnun etmeliyiz. Erkekler böyle dav-
randýðý müddetçe, bayanlar da eþlerine ve çocuklarýna cen-
net-âsâ bir hayat sunacaklardýr.

20
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EÞÝNÝZÝN MEMNUN OLACAÐI BEÞ

ÖZELLÝK SAYABÝLÝR MÝSÝNÝZ?

"Benim, duyduðumda hoþlanacaðýmý umduðun, beþ
özelliðimi sayabilir misin?" Bu soruyu size eþiniz sor-
sa fazla düþünmeden cevap verebilir miydiniz?

"Benim, duyduðumda hoþlanacaðýmý umduðun, beþ
özelliðimi sayabilir misin?" Bu soruyu eþiniz size aniden sor-
sa fazla düþünmeden cevabýný verebilir misiniz? Ýlk defa böy-
le bir soruyla karþýlaþtýnýz. Eþinize ait beþ özellik söyleyecek-
siniz ve bu özellikler eþinizin hoþuna gidecek.

Aile kurumunun iyice hýrpalandýðý, boþanmalarýn arttýðý,
mutsuz hânelerde çocuklarýn yanlýþ yollara sapmak duru-
munda kaldýðý bir zaman içindeyiz. Çoðumuz ne çocuðu-
muzla ne de eþimizle, býrakýn hayatýn güzelliklerini paylaþma-
yý, onlarla bir çay faslýnda bile konuþmuyoruz. En son çocu-
ðunuza ya da eþinize ne zaman 'Seni seviyorum' dediniz, ha-
týrlýyor musunuz? Veya en son ne zaman 'Eþim veya çocuðum
sever' diyerek onlarýn hoþlarýna gidecek bir iþ yaptýnýz?
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Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.s.), "Sizin en hayýrlýnýz ailesine
karþý en iyi olanýnýzdýr." diye bizlere tavsiyede bulunmuyorlar
mý? Efendimiz'in (s.a.s.) bu kadar önem verdiði ailemizden çok
uzak yaþýyoruz çoðu zaman. Onlarýn nelerden hoþlandýðýný,
nelerden etkilendiklerini düþünmüyoruz. Yanlýþ yaptýklarý za-
man ise, bizde hiç suç yokmuþ gibi, devamlý olarak karþý ta-
rafa yükleniyoruz.

Bizden beþ teklif

Ýþte size bir fýrsat: En yakýnýnýzdaki insanlarýn özelliklerini
keþfetmeye çalýþýn. Eþiniz bu soruyu sormadan, siz onun gü-
zel özelliklerini önceden düþünerek, hazýrlýklý olun. Bizim tek-
liflerimizden size uygun olanýný alýn, gerisini kendinize göre
kendiniz tamamlayýn:

1) Eþimin, sabah iþe giderken beni güler yüzle uðurla-
masý, akþam eve geldiðimde güler yüzle karþýlamasý. Bana
güzel sözlerle mukabele etmesi.

2) Eþimin herkese karþý beni korumasý, beni sevdiðini his-
settirmesi ve çocuklarýna karþý çok ilgili olmasý.

3) Eþimle beraber bazý akþamlar baþbaþa veya çocuklar-
la yürüyüþe çýkmamýz ve hatýralarýmýzý konuþmamýz.

4) Hayatýn zorluklarýna karþý, Allah ve Rasûlü'nün hoþnut-
luðunu kazanma adýna sabýr göstermesi.

5) Her hafta yapmaya çalýþtýðýmýz aile toplantýsýný, eþimin
kararlýlýkla sürdürmesi.

Allah yardýmcýnýz olsun. Bakalým, eþ olarak birbirinizi ne
kadar tanýyorsunuz?
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AÝLENÝZLE DIÞARIDA

YEMEK YEDÝNÝZ MÝ HÝÇ?

“Kýr çiçeklerinin açtýðý ýlýk bir bahar gününde, sararan
yapraklarýn uçuþtuðu hoþ bir sonbahar akþamýnda aile-
nizle birlikte yemek yemeye gittiniz mi hiç? Ailenin bütün
fertleriyle böyle bir mutluluðu tatmanýzý tavsiye ederiz.”

Modern çaðda çeþitli dertler çýkýyor karþýmýza. Sabrýn,
sadece peygamberlere ait bir güzellik olduðunu düþünerek,
bu sýkýntýlara karþý tahammülsüzlük bayraðýný açýyoruz çoðu
zaman. Hep karþýmýzdakinden bekliyoruz anlayýþý, sabrý, gü-
lümsemeyi ve özür dilemeyi... Bizler, eþ ve çocuklarýmýz için
yeterince müsamahalý davranmadýðýmýz ve sabýrlý olamadýðý-
mýz için evlerimizde mutluluk rüzgârlarý esmiyor belki de. 

Mesela, eþiniz, çocuklarýnýz, anne- babanýz ve ailenin di-
ðer fertleriyle dýþarýda en son ne zaman yemek yediniz? Ya
da en son hangi tarihte tatil gününüzün tamamýný ailenize ayý-
rýp sýkýlmadan onlarla oynayýp eðlendiniz? Gerçek þu ki bun-
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larý çok az yapýyoruz ya da hiç yapmýyoruz. Hâlbuki, kâinata
rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bize
ailemize karþý çok iyi davranmamýzý emir buyurmuyorlar mý?
O'nun (s.a.s.), kendisine yapýlan eziyetlere karþý her zaman sa-
býrlý davranmasý, bize de 'böyle yapýn' tavsiyesidir aslýnda.

Topluca gezmenin huzurunu yaþayýn

Gelin þimdi ailenizin mutluluðu için güzel bir iþ yapýn ve
bu hafta izin gününüzün tamamýný sadece ailenize ayýrýn.
Kahvaltýnýzý yaptýktan sonra, þehrinizdeki tarihî bir camiyi zi-
yaret edin. Öðle namazýný o camide kýldýktan sonra bütçeni-
ze uygun bir lokantaya gidin. Ýkindi namazýný kýlmak için tek-
rar baþka bir camiye hareket edin. Daha sonra bir çay bah-
çesinde veya bir parkta çocuklarýnýz, eþiniz, anne-babanýz ve
diðer aile fertleriyle dinlenin. Çocuklarla oynayýn, yarýþýn, sa-
lýncakta sallanýn ya da yeþillikler içinde muhabbet ederek ai-
lenizin bilmediðiniz, fark edemediðiniz güzelliklerini keþfedin.
Ve son noktaya geldi sýra: Evinize döndüðünüzde, aile fertle-
rinin hepsine imkânýnýz nisbetinde küçük de olsa sürpriz bir
hediye sunun. "Bu iþ bize çok pahalýya patlar." diyenlere ise
"Bu güzellikler için yapacaðýnýz masraf, bir aylýk sigara para-
nýzýn yarýsý bile etmez." diye cevap verdiðimizde yanlýþ söyle-
miþ olmayýz herhalde.

Bu güzellikleri yaþattýðýnýz için aile fertleri sizi yanaklarý-
nýzdan onlarca kez öpecektir inanýn. Haydi mutlu tatiller...
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HUZUR VE BEREKET ÝÇÝN EVÝNÝZE

GÝRERKEN SELAM VERÝN

Allah Rasûlü, Hz. Enes'e þöyle demiþti: "Ey oðulcu-
ðum, evine girdiðin zaman selam ver ki, selamýn hem
senin üzerine hem de aile halkýna bereket olsun!"
(Tirmizi, Ýsti'zan, 10)

Silahla atýþ yaparken, hedefe tam isabet kaydetmenin
çok önemli bir püf noktasý vardýr: Atýþ anýnda silahýn kesinlik-
le oynamamasý gerekir. Eðer hedefiniz 1 kilometre ötede ise
hedefi ýskalamamanýz için silahýnýz 1 milimetre dahi oynama-
malý. Þayet 1 milimetrelik oynama olursa, kurþun hedefin yüz-
lerce metre uzaðýndan geçer. Basit gördüðümüz, 1 milimet-
relik açý, bizi koskoca hedefi vurmaktan eder. Hayatýmýzda da
bizi büyük hedeflere ulaþmaktan uzaklaþtýran ihmal ettiðimiz
küçük ibadetler, hareketler, davranýþlar vardýr.

Ýþte ihmal ettiðimiz o davranýþlardan birisi de "selamý yay-
mak"týr. Peygamberimiz'in (s.a.s.) sosyal huzuru temin etme
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adýna, çok ehemmiyet verdiði selamý ihmal etmemiz, bizi in-
sanlardan uzaklaþtýrýyor, kabuðumuza çekiyor, yalnýzlýða ve
bunalýma itiyor belki de. Asýl vurgulamak istediðimiz nokta,
belki çoðumuzun haberdar olmadýðý bir âyetin bize kazandýr-
mak istediði davranýþtýr. Bu güzel davranýþ ise evlerimize gi-
rerken selam vermekten baþka birþey deðildir. Allah-u Teâla
bu konuda Nûr Sûresi 61. âyette bize þöyle buyurmaktadýr:
"Evlerinize girdiðiniz zaman Allah katýndan kutlu, feyizli ve be-
reketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin."
Hz. Enes (r.a.), ise bu konuda Resûlullah'ýn (s.a.s.) kendisine
þöyle buyurduðunu söyler: "Ey oðulcuðum, evine girdiðin za-
man selam ver ki, selamýn, hem senin üzerine hem de aile
halkýna bereket olsun!" (Tirmizi, Ýsti'zan, 10)

Demek ki selam, insanlara huzur, güven ve bereket veri-
yor. Evimize girerken vereceðimiz selam ve söyleyeceðimiz
birkaç güzel söz, günün sitresini ve yorgunluðunu üzerimiz-
den çabuk atmamýza yardýmcý olacaktýr. Tatlý bir ses tonuyla,
yüreklerin kýyýsýna býrakacaðýmýz her bir selam sözü ailemize
huzur getirecek, hanelerimizde cennetâsâ soluklarýn yayýlma-
sýna vesile olacak. Belki vereceðimiz bir selam ve söyleyece-
ðimiz 'seni seviyorum' ifadesi, eþimizin, çocuðumuzun, anne-
mizin, babamýzýn o andaki sinirli, soðuk ve sýkýntýlý halini yu-
muþaklýða, sakinliðe ve gülümsemeye dönüþtürecektir.

Evlerimize girerken selamý unutmayalým!

Evlerimize girerken selam vermeyi ve güzel sözler söyle-
meyi kesinlikle unutmayalým. Bunu yaparken de bir âyetin ve
hadisin emrini yerine getirdiðimizi hatýrlayalým. Hem yine
unutmayalým ki, selam belki de büyük müjdelere ulaþma nok-
tasýnda silahtaki '1 milimetrelik oynama' deðerindedir.
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EVÝNÝZDE HAFTALIK SOHBETLER

YAPMAYA VAR MISINIZ?

Haftalýk sohbetlerle, aile fertlerinin dertlerine, sýkýntý-
larýna, mutluluklarýna ortak olabilir ve onlara mutlu
bir aile olmanýn huzurunu, sevincini ve ayrýcalýðýný
yaþatabiliriz.

Toplumun temel taþý ailedir. Bir milleti ayakta tutacak olan
da mahvedecek olan da ailedir. Aile reisleri, gönlü Hakk ile
beraber olan, hayatýný Hakk'ýn rýzasý doðrultusunda yaþayan
bir aile için varýný yoðunu ortaya koyup çalýþmalýdýr. Hiçbir
mazeret, hiçbir iþ ve meþguliyet, aileyi ihmal etmek için se-
bep olarak gösterilmemelidir. 

Sokaklarda yaþayan, sýcak bir yuva þefkatinden mahrum
yüz binlerce yavrunun; uyuþturucunun, içkinin ve fuhþun acý-
masýz çarklarý arasýnda hayatý solan binlerce gencin, sorum-
lularý arasýnda biz de yok muyuz acaba? Hayatý solan bu yav-
rucaklar, bizim ailelerimizden çýkmadý mý? Onlarla ilgilenme-
yen aileler bizler deðil miyiz?
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Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ailesi ile ilgilenmek adýna
belli aralýklarla aile efradýyla sohbet eder, onlara Ýslam'ýn hü-
kümlerini anlatýr, olaylar karþýsýnda nasýl davranmalarý gerek-
tiðini ifade eder, sorunlarýný dinler, dertlerine derman olurdu.
Aile fertlerinin birbirleri arasýndaki problemlerini çözer, onlara
hakký ve sabrý tavsiye ederdi.

Çocuklar Kur’ân'la büyüsün

Peki bizler ne yapmalýyýz? Hepimizin bir ailesi var. Kimi-
mizin eþi ve çocuklarý var. Efendimiz'i (s.a.s.) örnek alarak eþ-
lerimizle, çocuklarýmýzla, anne babamýzla haftanýn belirli bir
akþamýnda, 'aile içi sohbet' yapabiliriz. Sohbete önce Yasin
Sûresi'ni okuyarak baþlayabilir, sonra belirlenen konularda il-
mihâl veya Kur’ân meali ile devam edip, son olarak da Efen-
dimiz'in hayatýndan kesitler okuyabiliriz. En fazla bir saat sü-
recek olan bu sohbetin ardýndan, aile fertlerinin dertlerine, sý-
kýntýlarýna, mutluluklarýna ortak olabilir ve onlara mutlu bir aile
olmanýn huzurunu, sevincini ve ayrýcalýðýný yaþatabiliriz. Bu
sayede, topluma hak hukuk tanýmayan bir fert yerine, Hakk'ý
tavsiye eden, insanlara yardým için çýrpýnan bir nesil kazan-
dýrma yolunda çaba göstermiþ oluruz.
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ÇOCUKLARINIZA DUA ETMEYÝ

UNUTMAYIN!

"Kim çocuklarýna dua etmez?" demeyin. Þefkatle ku-
cakladýðýnýz evlatlarýnýzýn imaný ve selameti için açýn
ellerinizi ve her fýrsatta onlara hayýr dualar edin.

Raporlar, her geçen gün uyuþturucu kullanma yaþýnýn

düþtüðünü, fuhþun daha geniþ kitlelere yayýldýðýný, gençlerin

anne babalarýna karþý þiddete dayalý davranýþlarýnýn daha da

arttýðýný gösteriyor. Araþtýrmacýlar çözüm yollarý da gösteri-

yorlar; ama bu çözümler gençlerimizi mutlu etmeyi bir türlü

saðlayamýyor. Peki çözüm nedir? Çözüm, saðlýklý bir aile ve

çocuk için bol bol dua etmektir. 

Terbiyesini Efendimiz’den (s.a.s.) alan insanlar, örnek olma

ve örnek evlat yetiþtirme konusunda, kýlý kýrk yararcasýna bir

hayat yaþamýþlar. Bazýsý odada Kur’ân olduðu için saygýdan

sabaha kadar uyuyamayýp Kur’ân okumuþ, bazýsý henüz 20

yaþýnda dünyayý fethetmeyi kendine hedef koymuþ, bazýsý da
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‘Ümmeti Muhammed’in imanýný selamette görürsem, cehen-
nemin alevleri içinde yanmaya razýyým.’ diyebilme yürekliliðini
göstermiþtir. Bu büyük þahsiyetlerin hepsinin ortak noktasý ise
nuranî nefeslerin soluklandýðý bir aile ve kendilerine sürekli
olarak dua eden anne ve babalarýnýn olmasýdýr...

Hz. Âiþe, konuyla ilgili þunlarý anlatýr: “Hz. Peygamber’e
(s.a.s.) çocuklar getirilirdi. O da onlara bereketle dua ederdi.”
Efendimiz (s.a.s.), sadece küçük çocuklara deðil, ileri yaþtaki
çocuklara da dua etmiþtir. Hatta Efendimiz (s.a.s.), torunlarýna
her vesile ile dua etmiþtir. (Ýbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi,

1/308)

Bizler önemli ayrýntýlarý önemsemeyip ihmal edince, baþýmý-
za bin bir türlü bela ve musibet geliyor. Çocuklarýmýzýn, pey-
gamberî bir ahlâka sahip olmasý için, her namazdan sonra elle-
rimizi açalým. Rabbimize, çocuklarýmýzýn imaný ve salameti için
dua edelim. Bunun yaný sýra, onlara, her gece yatarken de dua
etmeyi unutmayalým. Uyumadan önce okuduðumuz dualarý,
çocuðumuzun yaný baþýnda okuyarak, hem kendimizi hem de
çocuðumuzu her türlü insî ve cinnî þerlerden koruyabiliriz.
Çünkü Efendimiz (s.a.s.), hayatýn her anýnda okunmasý gere-
ken dualarý bizlere bildirerek, ‘Dua zýrhtýr.’ buyuruyor.

Neler okumalýyýz?

Peki yatmadan önce neleri okuyalým? Sýrasýyla, Fatiha
Sûresi, Âyet’el Kürsi, Amenerrasûlü, üç Ýhlas, Felak ve Nas
Sûrelerini okuyabiliriz. Bunlarý okumak, üç dakika bile sürmü-
yor. Hayatýmýzda bir sürü boþ iþe vakit ayýrýrken, tertemiz bir
evlat için ayrýlacak üç dakika hiç de fazla olmasa gerek...
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ÖLÜMÜ HATIRLAMAK ÝÇÝN EN SON

NE ZAMAN KABRÝSTANA GÝTTÝNÝZ?

Gelin, bu fâni dünyada, kabirlerimizin içini gül bahçe-
lerine çevirecek güzel bir iþ yapalým. 'Ölmeden önce
ölünüz.' prensibiyle bazý zamanlar kabirleri ziyaret
edip tefekkür edelim.

Ölüm; kimileri için bir son, kimileri için ise yeni, sonsuz ve
gerçek bir hayatýn baþlangýcý, doðumu... Kimileri ölüm ve öte-
si için çok sýký bir hazýrlýk içindeyken, kimileri de büyük bir
boþvermiþlik duygusu içinde nefsani arzularýný tatmin etmeye
çalýþýyor. 

Ölüm, bazýlarý için bir son gibi görünse de biz mü’minler
için yeni bir baþlangýç, Sevgili’ye ulaþmamýz için yaþamamýz
gereken bir süreçten baþka bir þey deðildir. Peki bu sürece
hazýrlýklý mýyýz acaba?

Ölümü hatýrlayýp kendimize ne kadar çekidüzen veriyo-
ruz? Peygamber Efendimiz (s.a.s.), insanlarýn en akýllýsýný þöy-
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le anlatýr: “Mü’minlerin en akýllýsý, ölümü en çok hatýrlayan ve
ölüm sonrasý için hazýrlýk yapandýr.” (Ýbrahim Canan, Hadis

Ansiklopedisi, 17/629.)

Ölümü, bize neler hatýrlatabilir acaba? Ecdadýmýz bu ko-
nuda çok güzel uygulamalara imza atmýþtýr. Atalarýmýz cami-
lerin bahçelerine türbeler ve mezarlar yaparak, insanlarýn, ca-
miye geldiklerinde ya da o sokaktan geçtiklerinde ölümü ha-
týrlamalarýný saðlamýþ, böylelikle insanlar, hayatlarýna tekrar
çekidüzen verme imkânýna sahip olabilmiþlerdir. 

Bizler bu konuda onlar kadar þanslý deðiliz. Mezarlýklar,
þehrin dýþýnda, gözlerden ve gönüllerden uzak... Bu
sebepten bizler o hissiyatý tam olarak yakalayamýyoruz. Ka-
birler bizlere uzak olsa da oralarý ziyaret etmeyi ihmal etme-
memiz gerekiyor aslýnda. Sahi en son ne zaman mezarlýða
gittiniz, hatýrlýyor musunuz? Geçen bayramda mý? Çocuklarý-
nýz, dedelerinin, ninelerinin mezarýný hiç gördüler mi? Ölü-
mün, kabrin, musalla taþýnýn ne mânâya geldiðini hiç anlattý-
nýz mý onlara?

Yoksa, bütün bunlarýn ne anlama geldiðini biz de mi bil-
miyoruz?

Ölmeden önce ölüme nasýl hazýrlanýlacaðýný düþündünüz
mü hiç? Ya da bir mezarlýða gidip neler hissettiðini sordunuz
mu yavrularýnýza ve nefsinize? Peygamberimiz (s.a.s.), bu ko-
nuda þöyle buyurur: “Kabirleri ziyaret edin. Çünkü bu, dünya
baðýný kýrar, ahireti hatýrlatýr.” (Ýbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi,

17/135.)
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GURUR VE KÝBÝRE TESLÝM OLMADAN

AFFEDEBÝLELÝM

Affetmek, bir peygamber davranýþýdýr. Kur’ân da affetme
konusunda bizleri uyarýyor: "Sen af ve müsamaha yolu-
nu tut, iyiliði emret, cahillere aldýrýþ etme."(A'râf, 7/199)

Amerika'daki Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim ada-
mý Frederic Luskin ve ekibinin yaptýðý araþtýrmaya göre, affet-
meyi baþarabilen insanlarýn, hem ruhen hem de bedenen di-
ðer insanlara göre daha saðlýklý olduklarý ortaya çýkmýþtýr.
Luskin ve ekibi, bizlere özetle þunu söylüyor: "Mutlu olmak is-
tiyorsanýz, yaþadýðýnýz sýkýntýlý olaylara, sizi üzen, kýran kiþile-
re karþý hoþgörülü davranýn, insanlarý affetmeyi baþarýn..."

Kainata rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s.), bütün
hayatý boyunca öylesine müsamahalý yaþadý ki bize, en azýlý
düþmanýn bile nasýl affedileceðini bizzat uygulayarak göste-
rdi. O deðil miydi ki, hayatý boyunca kendisine çeþitli eziyet-
ler yapan Ebû Süfyan'a bile af ve müsamaha ile davranan...
O deðil mi ki, 'Bugün size ceza yoktur, hepiniz hürsünüz.' di-
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yerek, Mekke'nin fethinde 'Acaba bize ne yapacak?' diye
bekleyen insanlarýn yüreklerine su serpen... O deðil miydi ki,
kendisine yüzlerce sýkýntý yaþatan Ýkrime b. Ebî Cehil'e karþý
son derece yumuþak davranan...

Ýnsanlýðýn bunalým yaþadýðý, kardeþin kardeþle, çocuðun
ebeveyniyle, hanýmýn kocasý ile sürekli olarak kavga edip, bir-
birini hýrpaladýðý bir dönemdeyiz. Aslýnda 'bizim olan deðerle-
rimize sahip çýkmak', bütün çirkinliklerin yerini güzelliklere, hu-
zursuzluðun yerini de mutluluða býrakmasý anlamýna gelecek...

Affetmenin huzurunu yaþayalým

Asabi bir mizaca sahip olabiliriz, kendi dertlerimiz, sýkýn-
týlarýmýz olabilir; ama asýl zor olan, sýkýntýlý zamanlarda büyük
iþler baþarabilmektir. Hüner, asabi olduðumuz zaman sakin-
leþebilmektir. "Hata ondaydý, ben niye özür dileyeyim (affede-

yim)!" saplantýsýna girmeden, örnek alýnacak en büyük insaný
hatýrlayarak affetmeyi bilelim... Þimdi zaman kaybetmeden
"kesinlikle affetmem" dediðimiz kiþileri teker teker arayýp on-
lara, Allah rýzasý için kendilerini affettiðimizi söyleyelim, haklý
olsak dahi... Ne dersiniz hayýrda önce davranan olmak iste-
mez misiniz?
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HER ZAMAN ABDESTLÝ OLMAYA

VAR MISINIZ?

Abdest, insaný ibadete hazýrlar. Abdest, baþlý baþýna bir
ibadettir. Ferahlatan, uzuvlarý sakinleþtiren abdest, bi-
zi Allah'a yaklaþtýran yollardan birisidir.

Sýkýlýyoruz, bunalýyoruz ve kurtulmak için çareler arýyoruz.
Hâlbuki "Mutluluk Kitabý" baþucumuzda; lâkin onu elimize
alýp, okumaktan zaman zaman aciz kalýyoruz. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.), ümmetine, sýkýntýlý anlarýnda, öfkeli zaman-
larýnda çare olacak, kolayca uygulanabilecek bir reçete sun-
muþtur: Abdest almak. Bu çaðrýya bazý sahabîleri, âlimler,
Osmanlý padiþahlarý öylesine uymuþ ki, abdestsiz iþ yapmaz,
adým atmaz olmuþlar. Cennet ayaklarý altýna serilen anneler
dahi uymuþ bu güzel tavsiyeye ve çoklarý, çocuklarýný abdest-
siz bir kere bile emzirmemeye özen göstermiþler. Onlarýn bu
hassasiyetleri, hep yüce ruhlu insanlarý dünyaya getirmeleri-
ne vesile olmuþ.
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Peygamberimiz (s.a.s.), ümmetini devamlý abdestli olmaya
teþvik ederek, "... Ýç ve dýþ temizliði tam yaparak devamlý ab-
destli olmaya, ancak mü'min riayet eder.", "Kim abdestli oldu-
ðu halde abdest tazelerse, Allah (c.c.), bu sebeple ona on
misli sevap yazar." buyurmuþlardýr.

Hepimiz biliyoruz ki, abdest bizi namaza, Kur’ân'a; na-
maz ve Kur’ân da, Allah'a ve Rasûlü'ne götürür. Allah'a ve
Rasûlü'ne yakýn olan insan da bilinçli olarak günah iþlemez.

Mü'min için bundan daha büyük bir mutluluk olur mu?
Çoðumuz anne babayýz ya da anne baba adayý... Eðer hem
kendimizin hem de evlatlarýmýzýn, Efendimiz'in (s.a.s.) istediði
mü'minler olmasýný arzu ediyorsak, küçük gördüðümüz, ama
çok büyük olduðunu gözden kaçýrdýðýmýz noktadan baþlama-
lýyýz iþe. Hem öyle baþlamalýyýz ki, bundan sonra abdestsiz
hiçbir ânýmýzýn olmamasýna özen gösterecek þekilde.

Her an nasýl abdestli olabiliriz?

Peki sürekli nasýl abdestli olalým? Ýþte bizden bir teklif,
kendi imkânlarýnýzý düþünüp, daha farklý yollar bulmak ise si-
ze kalmýþ. Tuvalete giriyoruz ve çýktýktan sonra ellerimizi,
ayaklarýmýzý yýkýyoruz. Bunun yanýnda, iki dakika bile sürme-
yecek olan bir abdest alsak güzel olmaz mý? Evimizden ya da
iþ yerimizden ayrýlýrken abdest alarak çýksak, hatta abdestli
olarak yataðýmýza girsek, Allah (c.c.) ve Rasûlü'nün (s.a.s.) ho-
þuna gitmez mi? Karar sizin... Unutmayalým ki ölümün bizi ne-
rede ve nasýl beklediði belli deðil. Ýyisi mi, biz onu her yerde
ve her zaman abdestli bekleyelim. Rabbimizin huzuruna ab-
destli olarak varmak az þey midir?
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BÝR GÜNDE KAÇ KERE

TÖVBE EDÝYORSUNUZ?

Kabrin açýk kapýsýna doðru hýzla ilerliyorken, hiçbir gü-
nahý olmayan Peygamberimiz'in (s.a.s.), bir günde yaptý-
ðý tövbeyi bizler acaba bir haftada yapabiliyor muyuz?

"Ben günde yüz sefer Allah'a istiðfarda bulunurum." Bu

ifade kâinatýn O'nun hürmetine yaratýldýðý Ýnsanlýðýn Ýftihar

Tablosu'na (s.a.s.) ait. O (s.a.s.), günahsýz olmasýna raðmen

gündüzlerini irþat ve tebliðle, gecelerini ise ibadet ve tövbe

ile geçiren örnek bir insandý. Hatta bir defasýnda, geceleyin

uzun ibadet ve tövbelerinden birini yerine getirirken Hz. Âiþe

(r.a.), "Ey Allah'ýn (c.c.) Rasûlü, hiçbir günahýn olmadýðý halde

niçin kendini yýpratýrcasýna bu kadar ibadet ediyorsun?" der.

Efendimiz'in (s.a.s.) cevabý müthiþ olur: "Ey Âiþe! Allah'a (c.c.)

ibadet eden bir kul olmayayým mý?" 
Peygamberimiz (s.a.s.), bu kadar hassas davranýyor ve

ayaklarý þiþinceye kadar namaz kýlýyor, günde yüz defa tövbe
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istiðfar ediyorsa, bizim halimiz nicedir... Aslýnda yaptýðýmýz ha-
talar sebebiyle binlerce tövbeye ihtiyacýmýz varken, bizdeki bu
umursamazlýk da neyin nesi... Ne gariptir ki, kabrin açýk kapý-
sýna doðru hýzla ilerliyorken Peygamberimiz'in (s.a.s.) bir gün-
de yaptýðý tevbeyi, bizler belki bir haftada bile yapmýyoruz.

Baþka bir rivayette Hz. Huzeyfe þöyle der: "Sözlerimde ai-
leme karþý bir ölçüsüzlük vardý. Bu baþkalarýna olmazdý. Bu
halimi Efendimiz'e (s.a.s.) söyledim. Rasûlullah, 'Bu kusurunun
baðýþlanmasý için günde yetmiþ defa istiðfar et.' buyurdular.
Efendimiz (s.a.s.), tövbenin, insanýn ailesiyle ilgili pek çok sý-
kýntýsýný da çözeceðini, en azýndan kiþinin ailesine karþý hata-
larýnýn affedilmesi ve yanlýþ davranýþlarýný düzeltmesi adýna
bir çýkýþ yolu olduðunu ifade buyurmaktadýr. 

Her gün tövbe etmeye var mýsýnýz?

Efendimiz'i (s.a.s.) örnek alarak her gün kararlýlýkla tevbe
istiðfar etmeye var mýsýnýz? Cevabýnýz 'Evet' ise, (her gün yüz

defa yapmak en mükemmeli) özellikle namazlardaki dua anlarýnda
en az 10'ar defa olmak üzere günde 50 istiðfar okuyalým ve
sevdiklerimize de okumalarý için tavsiyede bulunalým. Rabbi-
miz (c.c.), bizleri samimiyetimize binaen ahirette

Umulur ki Rabbimiz (c.c.), bizleri, bu samimi davranýþýmýz-
dan dolayý affeder. Allah-ü Teâlâ (c.c.) hepimizi affýna alarak,
Efendimiz’in (s.a.s.) yanýnda haþrolan kullarýndan eylesin
(Amin).
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NAMAZ TESBÝHATINI YAPANLARA

EFENDÝMÝZ’ÝN MÜJDESÝ VAR! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Kim namazlarýn ardýn-
dan 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu
Ekber derse affolunur." buyuruyor.

"Saatine baktý ve 'Eyvah! Akþam ezanýna on dakika kal-

mýþ.' diyerek hemen abdest almak için lavaboya yöneldi. Ab-

destini aldý, seccadesini serdi ve hýzlýca namazýný kýldýktan

sonra seccadesini apar topar katlayarak, dolabýn üst rafýna

koydu. Akþam ezaný neredeyse okunmak üzereydi. Þimdi na-

mazýný bu saate býraktýðý için üzülmeli miydi? Yoksa son anda

dahi olsa namazýný kýldýðý için sevinmeli miydi? Tam olarak ka-

rar veremedi. Namazdan sonra tesbih çekmek ise aklýna dahi

gelmemiþti..."

Bu olayý belki çoðumuz yaþýyoruz. Namazlarýmýzý adabýy-

la, gereken özeni göstererek ve cemaatle birlikte kýlamýyoruz.
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Belki namazýmýzý vaktin son dakikalarýna sýkýþtýrýyoruz, belki
de (Allah muhafaza etsin) kýlmayý unutuyoruz (!).

Allah ve Rasûlü'nün hassasiyetle üzerinde durduðu na-
maz konusunda böyle tembel davranýrken namaz tesbihatýný
yapmak belki de aklýmýzýn ucundan bile geçmiyor. Bakýn Pey-
gamber Efendimiz (s.a.s.), namaz tesbihatý konusunda bizleri
nasýl uyarýyor: "Kim her namazýn peþinden otuz üç defa Allah'ý
tesbih eder (Sübhanallah), otuz üç defa Allah'a hamd eder (El-

hamdülillah) ve otuz üç defa da Allah'ý tekbir eder (Allahü ekber),
yüzü tamamlamak için: "Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ þerike
leh, lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli þey’in kadîr"
derse, hata ve günahlarý deniz köpüðü kadar çok olsa bile
baðýþlanýr." (Müslim)

Tesbihatlarý unutmayalým

Camilerimizde, cemaatle tesbihat yapýlmakta. Camiye
gittiðimiz vakitler tesbihatý da mutlaka yapalým. Bununla bir-
likte tek baþýmýza kýldýðýmýz namazlardan sonra da tesbihatý
kesinlikle ihmal etmemeye çalýþalým. Bunu kendimize bir fýtrat
olarak kazandýralým. Burada Efendimiz'in (s.a.s.) verdiði müj-
deyi hatýrlamakta fayda var: “Her kim günde yüz kere
Subhanallahi ve bi hamdih derse o kimsenin günahlarý deniz
köpüðü kadar çok olsa bile baðýþlanýr”. Bu müjdeye nail ol-
mak istemez misiniz?
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KUR’ÂN’DAN KAÇ SÛREYÝ

EZBERE BÝLÝYORSUNUZ?

Ýþ yoðunluðunu, yorgunluðu, stresi vs. bahane etme-
den hemen iþe koyulmalýyýz. Önce Kur'ân-ý Kerim'in
son 10 kýsa sûresini, her hafta bir tane olmak üzere
ezberleyelim.

Kur’ân-ý Kerim'den ezbere kaç tane sûre biliyorsunuz?

Belki 5, belki de 10. Bununla birlikte hayatta fazla deðeri ol-

mayan pek çok bilgi, zihnimize kazýnmýþçasýna yer ediyor

hafýzamýzda.

Yýllardýr yaþýyoruz, hâlbuki yýlda bir tane dahi olsa ezber-

lemiþ olsaydýk, bugün onlarca sûre ezberimizde olurdu her-

halde. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), çarpýcý bir þekilde bizi

uyarýyor aslýnda: "Sizin en hayýrlýnýz, Kur’ân'ý öðrenen ve öðre-

teninizdir." Bu konuda çok az gayret sarf ettiðimiz ortada; ama

bu, bundan sonra yapmayacaðýmýz anlamýna gelmemeli.
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Allah ve Rasûlü'nün huzuruna Yüce Kitabýmýz'dan birkaç
kýsa sûre bilerek çýkmak, namazlarýmýzda hep ayný sûreleri
tekrar etmek ne acý.

Hiçbir þey için geç deðil, öðreneceðimiz pek çok sûre
mutlaka vardýr. Efendimiz'in (s.a.s.) müjdesini de hatýrýmýza geti-
rerek, Kur’ân'dan ezberlediðimiz sûreleri artýrmaya çalýþabiliriz. 

Her hafta bir sûre...

Hepimiz, iþ yoðunluðunu, yorgunluðu, stresi vs. bahane
etmeden hemen iþe koyulmalýyýz. Önce Kur’ân-ý Kerim'in son
on kýsa sûresini, her hafta bir tane olmak üzere, sýrasýyla ez-
berleyelim. Bu on kýsa sûreyi bilenler, Duha Sûresi'nden itiba-
ren, Kur’ân'ýn sonuna doðru olan sûreleri ezberlemeye baþla-
yabilirler. 'Biz bu sûreleri de biliyoruz' diyenlere, teklif ettiði-
miz sûreler ise þunlar: Yasin, Mülk (Tebareke), Nebe (Amme),
Fetih, Kehf ve Cuma Sûreleri...

Peki bu iþin kontrolünü nasýl yapacaðýz? Ezberleyeceði-
miz sûreleri annemiz, babamýz, eþimiz veya çocuklarýmýzla
bir plan yaparak, birbirimize dinletelim. Aile reisleri, her hafta
ezberini yapanlara birer takdir ödülü, yapmayanlara ise teþ-
vik cezasý (!) verebilirler. Bu hayýrlý iþi bütün aile fertleriyle be-
raber yaparak, bizi her daim izleyen Allah ve Rasûlü'ne
gayretimizi gösterip, onlarýn sevgisini kazanabiliriz. Ne dersi-
niz, Allah (c.c.) ve Rasûlü'nün sevgisini kazanmak için bu ko-
nuda gayret göstermeye deðmez mi?
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CUMA GÜNÜ ÇOK SALEVÂT

OKUYALIM

Cuma günü okuduðumuz salât ve selamlarýmýz, bizzat
Efendimiz'e sunuluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s.),
"Cuma günü bana çok salâvat okuyun. Çünkü Cuma
günü bana salâvat okuyan kimse, daha salâvatýný bitir-
meden o bana ulaþtýrýlýr." buyuruyorlar...

Anahtarýnýzýn ne kadar önemli olduðunu düþündünüz mü
hiç? Bunu en iyi soðuk bir kýþ günü, anahtarýnýzý kaybedip ka-
pýda kaldýðýnýzda anlarsýnýz. Bir baþka deyiþle; arabanýz 100
milyar lira deðerinde; ama o aracý kullanmanýz için 5 milyon
liralýk anahtarý kullanmak zorundasýnýz. Yani muhtaçsýnýz o
anahtara... Hayatta bazý hareketlerimiz, davranýþlarýmýz, iba-
detlerimiz de aynen ‘anahtar’ hükmünde ve deðerindedir; Ko-
lay ama çok kazandýran... 

Ýþte size, anahtar hükmünde, söylemesi çok kolay, ka-
zancý tarifsiz bir dua: Cuma günleri Efendimiz’e (s.a.s.) salâvat
okumak. Peygamberimiz (s.a.s.), þöyle buyuruyorlar: “Cuma
günü bana çok salâvat okuyun. Çünkü o gün okunan salâva-
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ta melekler þahitlik eder. Cuma günü bana salâvat okuyan
kimse, daha salâvatýný bitirmeden, o bana ulaþtýrýlýr.” (Kütüb-i

Sitte, 17/153-154.),“Bana salâvat okuyan mü’mine, melekler rah-
met duasý eder. Bu, mü’minin bana salâvat okuduðu müddet-
çe devam eder. Öyleyse kul bunu ister az yapsýn, ister çok...”
(Kütüb-i Sitte,17/14.)

Salâvatý mümkün olduðunca her gün okumalýyýz. Fakat
Efendimiz (s.a.s.), Cuma günü için özel bir teklif sunuyor bizle-
re. Salâvat okuduðumuzda ona bizzat kendilerinin mukabele
edeceðini belirterek, Cuma günü daha çok salâvât oku-
mamýzý teþvik ediyorlar. Hayallerimizi öteler ötesine götürerek
düþünmeye çalýþalým; Efendimiz’e (s.a.s.) selam veriyoruz ve
Efendimiz (s.a.s.) de bize, bizzat ismimizle karþýlýk veriyor.
Böyle bir mutluluða kim dâhil olmak istemez? 

Cuma namazýna giderken okuyun

Peki salâvatý unutmamamýz için ne yapmalýyýz? Önce Cu-
ma günleri Efendimiz’le (s.a.s.) randevu günümüz olduðunu,
aklýmýzdan çýkarmayalým. Bunun yanýnda, bütün namazlarda
tesbihatla beraber salâvat okumayý da ihmal etmeyelim. Er-
kekler, Cuma namazý için camiye giderken, az ya da çok mut-
laka yürüyorlar. Camiye gidene kadar geçen süre ve namaz
aralarý, salâvat okumamýz için en mükemmel zamanlar. 

“Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selamin aleyke ya Rasûlal-
lah!..”  (Milyonlarca selam senin üzerine olsun ey Allah'ýn Rasûlü)
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OKUMASI KOLAY, MÜKÂFATI BÜYÜK

BÝR DUA EZBERLEMEYE NE DERSÝNÝZ?

Rahmet Peygamberi (s.a.s.), okumasý kolay, karþýlýðý ise
çok büyük olan bir dua okumayý teklif ediyor bizlere,
"Sübhânallâhi ve bihamdihî, Sübhânallâhi'l-azîm.

Yapýlar, taþ ya da tuðlalarýn üst üste konulmasý ile meyda-

na gelir. Taþlar yavaþ yavaþ yükselir, sýva, boya yapýlýr ve ne-

ticede güzel bir villa, saray, daire vs. ortaya çýkmýþ olur. Ýnsa-

noðlu, maddî yönden bu gerçeði kabul ederken, mânevî ola-

rak da küçük iþler yaparak, büyük güzelliklere kavuþabilece-

ðini çoðu zaman unutur. Belki de þeytan, dünya meþgaleleri

ile insaný öyle uðraþtýrýyor ki, büyük mükâfatlar kazandýracak

olan küçük ibadetlerden uzaklaþýyoruz zamanla.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), þöyle bir teklif sunuyor bizle-

re: "Dile hafif, (sevap ve günahlarýn tartýlacaðý) terazide aðýr olan ve

Allah'ýn (c.c.) hoþnut olacaðý (iki ifadeden oluþan) bir tesbih vardýr:

'Sübhânallâhi ve bihamdihî, Sübhânallâhi'l- azîm.' (Azamet sahi-

bi Allah'ý, her türlü noksanlýktan tenzih ederim, O'na hamd ederim.)"
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Hem okuyalým hem okutalým

Gördüðünüz gibi gerçekten kolay bir dua, hemen ezber-
leniyor. Kim bilir, bu dualarý okumamýz, belki de bizlere pek
çok hayýrlý iþin kapýsýný açacak. Efendimiz'in (s.a.s.) müjdeledi-
ði ahiretteki karþýlýðýný da düþünürsek, okunmasý çok kolay
olan bu duanýn aslýnda ne kadar deðerli olduðu çýkar ortaya.
Öyleyse bizleri pek çok hayýra kavuþturacak bu duayý, her
gün 100 defa okumaya var mýsýnýz? 

Sevgili anne-babalar! Baþta sizler, dilinizi, bu güzel du-
alarý okumaya alýþtýrýn. Daha sonra da çocuklarýnýza öðrete-
rek, bu iki duanýn her gün okunmasýný saðlayýn. Gençler de
bu duayý hem kendileri okusa hem de en az bir arkadaþýna
teklif etseler ne güzel olur. Bilgisayarla çok meþgul olanlar ek-
ranlarýna, diðer dostlar da çalýþtýklarý veya bulunduklarý or-
tamda müsait bir yere, bir hatýrlatma kâðýdý iliþtirerek, bu du-
ayý sürekli hatýrlarýnda tutabilirler. Bu davranýþýmýz, bizleri sü-
rekli görüp gözeten Allah (c.c.) ve Rasûlü'nün (s.a.s.) ne kadar
hoþuna gider, deðil mi?
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GÖZLERÝMÝZÝ HARAMDAN

NASIL KORUYABÝLÝRÝZ?

"Gözlerin zinasý bakmaktýr." diyor dinimiz. Bunun ilk
yolu, birçok aile için "baðýmlýlýk" kelimesiyle ifade edi-
lebilecek televizyonu kontrol edebilmekten geçiyor.

Televizyonlarýmýzda, önce masum görüntüler izledik mah-
remiyete dair. Sonra bu masumiyete, yavaþ yavaþ özel mah-
remiyet görüntüleri eklendi. Basýnda da ayný seyir izlendi.

Kadýnýn, karanlýk çaðlardaki, ayaklar altýna alýnan duru-
mundan daha vahim halini seyreder oldu insanlar. Ýþin daha
da üzücü tarafý, insanlar önceleri bu mahremiyet görüntüleri-
ne tepki gösterebiliyorken, þimdi çok yakýnýnda sergilenen
bin bir türlü rezaleti umarsýzca seyredebiliyor.

Hâlbuki bazýlarýmýz, her bir uzvumuzun ayrý ayrý zinaya
maruz kaldýðýný unutuyor. Kur’ân ve sünnette, her uzvumuzun
bizi günaha götürebileceði belirtilirken, özellikle gözlerin zi-
nasýnýn daha aðýr olduðu bildiriliyor. Meselâ, Nur Sûresi 30-
31. âyette Allah (c.c.), mü'minlere þöyle seslenir: "Mü'min er-
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keklere gözlerini haramdan sakýnmalarýný, edep yerlerini aç-
maktan ve zinadan korunmalarýný söyle. Mü'min kadýnlara da
gözlerini haramdan sakýnmalarýný ve edep yerlerini günahtan
korumalarýný söyle."

Hadislerde ise, zinaya giden yolun öncelikle harama bak-
maktan geçtiði ifade edilmekte ve "Nazar (harama bakmak), ib-
lisin zehirli oklarýndan bir oktur." buyurulmaktadýr. Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), Hz. Ali'ye þöyle buyurur: "Ey Ali! Gayri ihtiyarî
olarak, ilk bakýþýn caiz olsa da ikinci bakýþýn caiz deðildir."

Günümüz insaný, televizyonlar, çeþitli müstehcen gazete,
dergi ve yayýnlar sebebiyle ciddi bir tehdit altýnda. Ýslam'ýn en
güzel þekilde yaþanmasý gereken evlerimize, hangi yayýnlarýn
girdiðini kontrol dahi edemiyoruz. Acaba çocuklarýmýzýn þeh-
vet duygularýný kamçýlayan bazý müstehcen neþriyatý, evleri-
mize kendi ellerimizle mi getiriyoruz? Âdeta pislik akan bazý
televizyon programlarýna, 'yasak' koyabiliyor muyuz?

Dergi, gazete ve CD'lere dikkat!

Bizler belki günaha bakan bütün nazarlara engel olama-
yýz; ama evimize giren gazete, dergi, CD vb. günaha götüren
yayýn organlarýna engel olabiliriz. Televizyonlarýn, fuhþiyatý
empoze eden programlarýný izlemeyebiliriz.

"Peki ne izleyelim, ne okuyalým?" diyenlere de bir cevap
verelim. Ailecek, bizim deðerlerimizi yansýtan program ve ya-
yýnlara yönelebiliriz. Ýslam'ý ve Efendimiz'in hayatýný anlatan
yayýnlarý izleyebiliriz. Rabbimizin yüceliðini anlatan belgeselle-
re odaklayabiliriz gözlerimizi. Ayrýca ailelerimize yönelik dergi-
lerimiz var, bunu tavsiye edebiliriz dostlarýmýza, yetmez mi? 
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DÝLÝNÝZE “GÖRÜNMEYEN KURDELE”
BAÐLAMAYA NE DERSÝNÝZ?

Dilinize 'görünmeyen bir kurdele' baðlamayý teklif edi-
yoruz. Ta ki dilimiz, bir kardeþimizi ayýplamaya hazýr-
landýðý an, 'görünmez kurdele'yi hatýrlayýp vazgeçelim...

"Bir kimse kardeþini iþlediði bir kusur yüzünden ayýplarsa,
ayýplayan kimse, o kusuru iþlemeden ölmez." Bu müthiþ, ifa-
de kâinata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e
(s.a.s.) ait. Herhalde bu hadis-i þerifi iþitip de ürpermeyen yok-
tur. Bir insaný bir kusurundan dolayý ayýplayacaksýnýz, aþaðý-
layacaksýnýz ve dönüp dolaþýp o hataya kendiniz düþeceksi-
niz. Ne acý bir durum. 

Peygamberimiz (s.a.s.) aslýnda her dönemin, özellikle de
günümüz insanýnýn büyük hastalýklarýndan birisine iþaret bu-
yurmaktadýr ki, bunlar, baþkalarýný ayýplama ve insanlarý aþa-
ðýlama hastalýðýndan baþka bir þey deðildir. Acaba ayýplayan
insan kendisi ne kadar kusursuz ki, bir baþkasýnýn kusurunu
söz veya ima ile rahatlýkla ifade edebiliyor. Büyük zatlardan
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birisinin de dediði gibi, 'Eðer çamur senin sadece ayaklarýna
bulaþmýþ ise, baþkalarý boðazýna kadar çamura da gömülse
onlara aðzýný açýp, bir söz söylemeye hakkýn olmamalý.'

Ýnsanlara güzel ahlâký öðretmek için gönderilen Hazreti
Peygamber (s.a.s.), hayatý boyunca bir kimseyi, hatasýndan
dolayý ne aþaðýlamýþ ne de ayýplamýþtýr. O kadar ki, Ebû Ce-
hil gibi, kendisine yapmadýðý kötülük kalmayan bir kiþiye da-
hi, hidayeti için dua etmeyi ihmal etmemiþtir.

Dilimize kurdele baðlayalým 

Sözün özü; dilin kemiði olmadýðý için her istediðini söyle-
yebiliyor insan. Her istediðini söylemesi de insanýn baþýna ol-
madýk iþler açýyor. O halde dilimize 'görünmeyen bir kurdele'
baðlamayý teklif ediyoruz. Bu 'görünmeyen kurdele' bize, 'Bir
kimse, kardeþini iþlediði bir kusur yüzünden ayýplarsa, o kim-
se, o kusuru iþlemeden ölmez' hadisini hatýrlatsýn. Ta ki dilimiz
bir kardeþimizi aþaðýlamaya, ayýplamaya hazýrlandýðý an, 'gö-
rünmeyen kurdele'yi hatýrlayýp ayýplamamýzdan, aþaðýlama-
mýzdan vazgeçelim. Sahi, siz ne renk bir 'görünmeyen kurde-
le' baðladýnýz dilinize?
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HAKLI DAHÝ OLSA, TARTIÞMAYI

BIRAKMAYAN TAM MÜMÝN DEÐÝLDÝR

Efendimiz (s.a.s.), "Münakaþayý býrakana cennetten
bir köþk verilir." buyurmaktadýr. Uygulamak belki
zor; ama cennette bir köþk sahibi olmak, sizi heye-
canlandýrmýyor mu?

Herkes, her þeyi tartýþýyor. Bilim, din, spor, siyaset kýsa-

casý bildiðimiz ya da bilmediðimiz bütün konularda tartýþýyo-

ruz, tartýþmanýn adabýný da bilmeden. Ýki taraf da, karþý tarafý

dinlemeden, kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalýþýyor. Böyle-

ce taraflara hiçbir fayda saðlamayan; hatta kalplerin kýrýlma-

sýna sebep olan, insanlarý birbirine düþman eden bir sonuç

çýkýyor ortaya. Tabii adabýyla yapýlan tartýþmalara diyecek bir

sözümüz yok. Aslýnda taraflardan birisi Peygamberimiz’in

(s.a.s.) verdiði müjdeyi hatýrlayýp, tartýþmaya bir son verse, ne

düþmanlýk olacak, ne de gurur damarlarý tahrik olacak. 

Efendimiz (s.a.s.), “Haksýz olduðu halde münakaþayý býra-
kana cennetin kenarýnda bir köþk verilir. Haklý olduðu takdir-
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de münakaþayý terk edene ise cennetin ortasýnda bir köþk ve-
rilir...” (Ýbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, 16/464.) buyurmaktadýr.
Baþka bir hadiste ise, “Haklý dahi olsa tartýþmayý terk etme-
yen, kâmil iman etmiþ olmaz.” buyurulmaktadýr. Yüce Kitabý-
mýzda ise konu þöyle anlatýlýr: “Haydi diyelim ki az çok bildi-
ðiniz konularda tartýþýyorsunuz. Peki ne diye hakkýnda bilginiz
olmayan hususlarda tartýþýyorsunuz? Hâlbuki iþin doðrusunu
Allah bilir, siz bilemezsiniz. (Âl-i Ýmrân, 3/66) Bu âyet, tartýþma-
nýn bir þey kazandýrmadýðýna deðinerek, insanlarýn hele de
bilgileri olmadýðý bir konuda konuþmasýnýn yanlýþlýðýný anlatýr.

Hadisi hatýrlayýp tartýþmayý bitirelim 

Bu konuda nasýl bir davranýþ sergileyebiliriz? Çoðu zaman
ölçüsüz bir sözün söylenmesiyle, önü alýnamaz bir duruma
gelen tartýþmalara girmeyelim. Özellikle de aile içi tartýþmalar-
da eþlerimize karþý daha hassas, daha alttan alan bir tavýr
sergileyelim. Tartýþma yerine vakitlerimizi okuyarak geçirelim,
böylece hem kalp kýrýlmasýna engel oluruz hem de birçok bil-
ginin sahibi... Efendimiz’in (s.a.s.) müjdesini hatýrlayarak, tartýþ-
malardan uzak duralým. Tartýþmanýn ortasýnda kaldýysak, uy-
gun bir þekilde tartýþmaya nokta koyalým. Belki zor; ama cen-
nette bir köþk sahibi olmak sizi heyecanlandýrmýyor mu?
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ANNE-BABAMIZA

“ÖF” BÝLE DEMEYELÝM

"Anne-baban yaþlanmýþ olarak senin yanýnda bulunur-
sa, sakýn onlara hizmetten yüksünme, "öf!" bile deme,
onlarý azarlama, onlara tatlý ve gönül alýcý sözler söyle."
(Ýsrâ, 17/23)

"Anne-baba, insanýn en baþta hürmet edeceði kudsî iki

varlýktýr. Onlara hürmette kusur eden, Hakk'a karþý gelmiþ sa-

yýlýr. Onlarý hýrpalayan, er-geç hýrpalanmaya maruz kalýr." di-

yor büyüðümüz. Yüce Allah (c.c.) Kur’ân'da, bu konuda bizle-

re çok ciddi uyarýlarda bulunuyor: "Rabb'in þöyle buyurdu: Al-

lah'tan baþkasýna ibadet etmeyin. Anaya, babaya güzel mu-

amelede bulunun. Þayet onlardan her ikisi veya birisi yaþlan-

mýþ olarak senin yanýnda bulunursa, sakýn onlara hizmetten

yüksünme, "öf!" bile deme, onlarý azarlama, onlara tatlý ve gö-

nül alýcý sözler söyle."
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"Þefkatle, tevazu ile kol kanat ger onlara ve þöyle dua et:
Ya Rabbi, onlar küçüklüðümde nasýl beni ihtimamla yetiþtirdi-
lerse, ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur."

"Rabbiniz ruhlarýnýzdaki duygularý pek iyi bilir. Eðer siz iyi
iseniz þunu bilin ki! Allah kötülüklerden, özellikle ana babasý-
na yaptýðý kötü muamelelerden, tövbe edenlere karþý Gafur-
dur, günahlarý baðýþlar." (Ýsrâ, 17/23-25) 

Efendimiz ise bu konuda þöyle buyuruyorlar:
"Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün." 
"Kimin burnu sürtülsün Ey Allah'ýn Rasûlü?" diye sorulunca, 
"Anne babasýnýn yaþlýlýðýna ulaþtýðý halde cennete gire-

meyenin." buyurdular. (Müslim, Birr, 9)

"Allah'ýn rýzasý babanýn rýzasýndan geçer. Allah'ýn memnu-
niyetsizliði de babanýn memnuniyetsizliðinden geçer." (Tirmizi,

Birr, 3)

"Cennet, analarýn ayaklarý altýndadýr." (Nesai, Cihad, 6)

Anne babamýza davranýþ konusunda belki çoðumuz, di-
nin gösterdiði hassasiyete sahip deðiliz. Peki, onlara "öf!" bi-
le demeyecek kadar güzel evlatlar olmaya var mýsýnýz? Ceva-
býnýzýn 'Evet' olduðunu kabul ederek teklifimizi yapalým: Bu
hafta içinde anne babamýza en az birer hediye alýp, "Sizleri
seviyorum" diyerek, hediyelerini þefkatli ellerine býrakalým.
Eðer uzaktalarsa, bir telefon edelim. Hakk'ýn rahmetine ka-
vuþmuþlarsa da bir Yasin-i Þerif okuyalým ruhlarýna... Bu has-
sasiyetimizi de cenneti kazanma adýna sürekli canlý tutmaya
çalýþalým.
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BÝZÝ DAÝMA DÝNAMÝK TUTAN

AYRINTILARIN BÝLÝNCÝNDE OLALIM

Küçük ihmalleri, kusurlarý önemseyelim. Çünkü her kü-
çük günahta, küfre giden bir yol vardýr. Selam vermeyi,
besmele çekmeyi, tesbihat yapmayý ihmal etmeyelim.

'Her küçük günahta, küfre giden bir yol vardýr' prensibi
aklýmýzdan çýkarmayacaðýmýz bir düsturumuz olmalý. Hep öy-
le olmaz mý? Küçük þeyleri önemsemeyiþimiz, daha sonra bi-
ze sýkýntý veren durumlar olarak karþýmýza çýkar. Namazlarda
tesbihatý ihmal etmemiz veya insanlara selam vermeyiþimiz,
bizi daha büyük hatalar yapmaya götürebilir. Kalp kýrmaya al-
dýrmamamýz ya da çöplere attýðýmýz milyonlarca insanýn bu-
lamadýðý yemeklere dikkat etmememiz, daha büyük günahla-
ra sevk edebilir bizleri. Yüce Rabbimiz (c.c.), kutsî hadislerin-
de uymamýz gereken bu ince noktalarý yerine getirmemiz ne-
ticesinde ne gibi bir mükâfat alacaðýmýzý þöyle buyurur: "Ku-
lum farz ibadetlerinin yaný sýra nafilelerle bana yaklaþýrsa, ben
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onun tutan eli, gören gözü, iþiten kulaðý olurum..." Nafile iba-
detleri ihmal ettiðimiz zaman, þeytan bunlarý önemsiz göste-
rebiliyor bizlere. Bir süre sonra asýl ibadetleri bile görmezden
gelebiliyor insan. Meselâ bazý sünnet namazlarýna önem ver-
meyenler, bir zaman sonra farzlarý da ihmal edebiliyor. Peki
bu durumun önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? Buyrun
okuyalým...

Evlerimizde huzurun kol gezmesi için müsait olan yerlere,
baþta besmele olmak üzere minik bilgi notlarý, âyet mealleri,
dualar asabiliriz. Daire kapýsýna 'eve girerken okunacak
dua'yý, tuvalet kapýsýna 'tuvalete girerken okunacak dua'yý,
yatak odasýna 'yatarken okunacak dua'yý vb. asabiliriz.

Ýþ yerlerimizde, eðer bilgisayarda çalýþýyorsak, masa üs-
tüne besmele, dualar, kelime-i tevhid ya da Esmâ-i Hüsnâ gi-
bi ekran koruyucularý koyarak, iþ yoðunluðunda dahi Allah'ý
(c.c.) hatýrlayabiliriz. Ya da masamýzýn bir kenarýna besmele
veya baþka dualar yapýþtýrarak, her gözümüze iliþtiðinde onu
okuyabiliriz.

Araç kullanýrken, Kur’ân dinleyebiliriz. Bu, kalbimizin
Rabbimizle irtibatýný güçlendirecektir. Ayrýca çantamýzda bir
Kur’ân-ý Kerim'in veya Cevþen'in olmasý, boþ vakitlerimizi de-
ðerlendirmemizde, harika bir huzur kaynaðý olacaktýr. Yürü-
düðümüz zamanlarda da, kelime-i tevhidler, salât ü selamlar
ve bildiðimiz diðer dualarý okuyabiliriz.

Rabbim bizleri, her anýný dolu dolu geçirenlerden eylesin
(Amin).
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ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE BORÇ VERELÝM

"Kim birine borç verirse, her gün için bir sadaka sevabý
kazanýr. Kim alacaðýný tehir ederse, tehir ettiði her gün
için kendisine (alacaðý kadar) sadaka yazýlýr." (Hadis-i þerif)

Pek çok insanýmýz, ekonomik olarak sýkýntýlý zamanlar ya-
þýyor. Ülkemizde iþsizlik oranýnýn yüksek olmasý, hayatýn çark-
larýnýn gün geçtikçe daha da acýmasýz hale gelmesi, insanla-
rý bezginleþtiriyor. Bütün bu sýkýntýlara karþýn, ihtiyaçlar da bir
o kadar artýyor. Ýnsan bu sýkýntýlarýn üstesinden gelebilmek
için borçlanmak mecburiyetinde kalýyor zaman zaman. Borç
alýndýktan sonra da “nasýl öderim” düþüncesi, zihinleri mesgul
etmeye baþlýyor.

Her zaman olduðu gibi yine Kâinatýn Efendisi (s.a.s.) yeti-
þiyor imdada ve ödeme niyetiyle borçlanan kimseye Allah'ýn
yardým edeceðini müjdeliyor: "Borç, Allah'ýn hoþlanmadýðý bir
þeye ait olmadýkça, Allah-u Zülcelâl hazretleri, borcunu öde-
yinceye kadar borçlu ile birliktedir." Efendimiz (s.a.s.), "Allah
borçlu ile birliktedir." buyurarak, borçlu olana müthiþ bir des-
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tek verildiðine iþaret edip, onun kesinlikle borcunu ödeyeme-
me noktasýnda ümitsizliðe düþmemesini, Yüce Yaratýcý'ya sý-
ðýnmasýný tavsiye ediyor.

Kul hakký konusunda kýlý kýrk yararcasýna hassas olan di-
nimiz, art niyetli olarak, ödememek kastýyla borç almanýn da
ne kadar kötü bir tavýr olduðunu þöyle bildiriyor bizlere: "Kim
ödememek kastýyla borca girerse, Allah'ýn huzuruna hýrsýz
olarak çýkar." Ýmkâný olup da borcunu ödemeyen kiþiye de Al-
lah Rasûlü (s.a.s.) hiç iyi olmayan þeyler söylüyor: "Borcunu
ödemeye muktedir olan kimsenin, özürsüz olarak ödemeyi
geciktirmesi zulümdür."

Gelelim meselenin özüne. Kâinatýn Efendisi, sýkýntýlý dö-
nemlerinde insanlara borç verene Allah'ýn büyük nimet vere-
ceðini þöyle ifade buyururlar: "Kim birine borç verirse, her
gün için bir sadaka sevabý kazanýr. Kim onun borcunu, vade-
si geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiði her geçen gün ken-
disine (alacaðý kadar) sadaka yazýlýr."

Ýmkânýmýz varsa borç verelim

Ýþte teklifimiz: Bu sýkýntýlý dönemde, hem bir insanýn derdi-
ne derman olmak hem de Efendimiz'in (s.a.s.), müjdelediði bu
harika fýrsattan yararlanabilmek için imkânlarýmýz ölçüsünde,
ihtiyaç sahiplerine borç verelim. Eðer, birilerinden alacaðýmýz
varsa ve borçlu kiþi de imkaný olmadýðý için borcunu ödeyemi-
yorsa, ona da mühlet verelim. Düþünsenize bir dostumuza 100
YTL borç verdik. Vadesi dolduktan sonra ona borcunu ödeme-
si için mühlet verdik. Mühlet verdiðimiz her geçen gün için, 100
YTL sadaka vermiþ oluyoruz. Ne büyük saadet deðil mi?
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BÝR ASKERE HARÇLIK

GÖNDERDÝNÝZ MÝ HÝÇ?

Mehmetçiklerimizden ekonomik durumu iyi olmayanlar,
fazlasýyla sýkýntý çekerler 'Peygamber Ocaðý'nda. Mektup
yazmak, telefon etmek bile "ýstýrap" olabilir onlar için.

Bin þeyi bilmektense, bir þeyi yapmak daha evlâdýr.
Hâlbuki çoðu zaman bin þeyi bilmek veya söylemek, bir haki-
kati uygulamaktan daha kolay gelir bize. Sürekli konuþuruz,
hep biliriz, eleþtirmedik kiþi býrakmayýz; ama iþ uygulamaya
gelince, o bizim iþimiz deðildir. Hak dostlarý bunlardan uzak-
týr tabii, sözlerimiz uygulamayýp, 'söylenenlere'...

Þimdi uygulayabileceðiniz bir davranýþ soralým: 'Bir aske-
re, harçlýk gönderdiniz mi hiç? Bilenler bilir, askerdeki Meh-
metçiklerimizden ekonomik durumu iyi olmayanlar, maddi sý-
kýntý çekebiliyorlar bulunduklarý 'Peygamber Ocaðý'nda. Ger-
çi bazý yerlerde maddî imkâný olmayan askerlere, çeþitli yar-
dýmlar yapýlmakta; fakat bu yardýmlarýn herkese ulaþmasý
mümkün deðil.
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Peygamber Efendimiz (s.a.s.), askerler ve özellikle nöbet
tutanlar için bakýn nasýl bir müjde veriyor: 'Ýki göz vardýr ki, on-
lar cehennem ateþini görmezler. Birincisi Allah (c.c.) korku-
sundan aðlayan göz, ikincisi nöbet bekleyen göz.' Bu þuurla
vatanî görevini yapanlara ne mutlu. Fakat bizler de bu hadis-
teki müjdeden pay alabiliriz. Nasýl mý? Hemen hepimizin as-
kerde olan tanýdýðý birileri mutlaka vardýr. Özellikle ailesinin
ekonomik durumunun iyi olmadýðýný bildiðimiz askerlere, her
ay ya da iki üç ayda bir, maddî durumumuz ölçüsünde harç-
lýk gönderebiliriz. Yurdumuzu her türlü kötülüklerden koruma-
yý kendine görev saymýþ Mehmetçiklerimizin bir ihtiyacýný gi-
dermemiz, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) hoþuna gitmez mi
sizce? Biz bir askerin sýkýntýsýný giderdiðimiz için Allah da
(c.c.) bizim bir sýkýntýmýzý gidermez mi? Haydi bakalým, yardým
için asker aramaya...
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GÜNAHLARINIZA, EN SON NE ZAMAN

AÐLADINIZ?

Var mýsýnýz dostlar, ellerimizle beraber, gönüllerimizi
de açalým Rabbimize ve gecenin en 'karanlýk' vaktinde
ýslatalým seccademizi 'ak' yaþlarýmýzla...

Aðlamalý insan; göz pýnarlarý kuruyuncaya kadar aðlama-
lý... Yaptýðý hatalara, günahlara, yanlýþlara aðlamalý. Bazen
sevgiden, bazen de hüzünden aðlamalý. Bazen sevgiliye ka-
vuþma ümidiyle, bazen de kavuþamayacaðý endiþesiyle að-
lamalý. Hem aðlamak erdemdir, kemâle ermedir, iç huzuru
bulmadýr. Gözyaþý yumuþatýr kalpleri, hem öyle bir yumuþatýr
ki, en sert kayalar gibi de olsa insanýn yüreði, parçalanýr par-
çalanýr ve kuma dönüþür. Gözlerden süzülen yaþlar kalplere;
merhamet, þefkat ve huzur olarak iner.

Sevgililer Sevgilisi Hazreti Peygamber de (s.a.s.) çoðu za-
man mübarek gözlerinden yaþlar akýttý; ailesi için, ümmeti
için, müþrikler için... O (s.a.s.), bizlere de hep, günahlarýmýza
aðlamayý tavsiye ediyordu. Çünkü O (s.a.s.), insaný hüsrana
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uðratacak iþaretlerin baþýnda ‘gözyaþýnýn kurumasýný’ göste-
riyordu. Þöyle buyuruyorlardý Efendiler Efendisi (s.a.s.): “Dört
þey insanda hüsran alâmetidir: Gözün kurumasý (günahlara að-

lamamak), kalbin katýlaþmasý, tûl-i emel (dünyada hiç ölmeyecekmiþ

gibi planlar yapmak) ve dünyaya karþý hýrs.” (Ýbrahim Canan, Hadis

Ansiklopedisi, 6/260) 

Efendimiz’in (s.a.s.), hüsran alâmeti olarak iþaret buyurdu-
ðu ‘aðlama’ konusunda ne kadar hassasýz acaba? Sahi, en
son günahlarýmýz için ne zaman aðladýk? Ne zaman gecenin
bir vaktinde kalkýp, namazýmýzla, Rabbimize niyaz ettik? Kaç
kere iþlediðimiz günahtan dolayý, affedilebilmek umuduyla,
gözyaþlarýmýzý sunduk Âlemlerin Rabbine?

Var mýsýnýz dostlar, ellerimizle beraber gönüllerimizi de
açalým Allah’a! Ýster gecenin en 'karanlýk' vaktinde ýslatalým
seccademizi 'ak' yaþlarýmýzla, ister ‘özel dua zamanlarý’ oluþ-
turalým kendimize ve ailemize. Ne yaparsak yapalým; ama
mutlaka aðlayalým. Kim bilir belki (Allah muhafaza) hüsranýn tam
ortasýndayýz ve bir damla yaþ, kurtulmamýza vesile olacak...
Rabbim bizleri, günahlarýna piþman olup, gözyaþlarýyla o gü-
nahlarý bertaraf eden kullarýndan eylesin (Amin).
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KABÝR AZABI ÇEKMEMEK ÝÇÝN

TUVALET ÂDÂBINA DÝKKAT!

Her davranýþýný örnek almamýz gereken Peygamberimiz
(s.a.s.), kabir azabýnýn sebebini þöyle anlatýr: "Kabir aza-
býnýn çoðu, insanýn üzerine sýçrayan idrar sebebiyledir."

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Kabir azabýnýn çoðu, insanýn
üzerine sýçrayan idrar sebebiyledir." buyuruyor. Tuvalet âdâbý-
nýn yapýlmasý gayet basit; fakat yapýlmamasý durumunda, ka-
birde insaný müthiþ bir sýkýntýya sokacaðý da aþikâr. Hepimiz
öleceðiz ve kabre gireceðiz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.),
bu kadar net bir ifadeyle bizlere bildirdiði tuvalet âdâbýný, gelin
bugünden itibaren öðrenip uygulayalým ve eþimize, çocuklarý-
mýza, sevdiklerimize de uygulamalarý için tavsiyede bulunalým.

Peki nedir tuvalet âdâbý?

Önce tuvalet duasýný öðrenelim: "Allâhümme innî eûzû bi-
ke mine'l-hubsi ve'l-habâis (Allahým bütünüyle pis olan erkek ve diþi

þeytanlardan Sana sýðýnýrým.)"
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Tuvalete, mümkün olduðunca, çoraplarý çýkararak ve sol
ayakla girmeliyiz. Peygamberimiz'in (s.a.s.) tavsiyelerine uya-
rak, ihtiyacýmýzý oturarak gidermeliyiz. Bunun týbbî olarak fay-
dasýný, bilim adamlarý net bir biçimde ifade ediyor. Ýmkânlar öl-
çüsünde tuvalette iken yönümüz kýbleye dönük olmamalý. Tu-
valette su ile temizlenmeyi de yine Efendimiz (s.a.s.) emir buyu-
ruyor. Özellikle erkekler, istinca ve istibra yapmalý. Yani öksü-
rerek veya bekleyerek, idrardan tam olarak kurtulunduðuna
emin olmalý. Tuvaletten çýktýktan sonra abdest alacaksak bir
müddet yürümeli veya beklemeliyiz. Çýkýnca da þu duayý oku-
malýyýz: "Elhamdülillâhillezî ezhebe annî'l-ezâ ve âfâni (Benden

eziyeti gideren ve bana afiyet ihsan eden Allah'a hamd olsun.)"
Ölüm belki de kapýmýzda, kabir de öyle... Kabirdeki yýlan-

dan çýyandan kurtulma yolunun, tuvalet adabýna riayet et-
mekten geçtiðini biliyoruz artýk. Bugünden itibaren buna
dikkat etmemiz gerekir. Ne dersiniz? Kazançlý bir davranýþ
deðil mi?
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ÂMENERRASÛLÜ’YÜ OKUMADAN

YATMAYALIM

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Her kim geceleyin Baka-
ra Sûresi'nin son iki âyetini okursa ona yeter." buyura-
rak bizden, Amenerresûlü'yü okumamýzý istemektedir.

Yataðýmýza uzandýk uyuyamýyoruz. Kalbimiz sýkýntýlý, san-

ki soðuk bir el ruhumuzu sýkýyor, uyumak bize neler getirecek

bilmiyoruz. Kurtulmaya çalýþýyoruz bu ýzdýraptan; ama nafile...

Çaresini bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), imdada

yetiþiyor ve huzur içinde uykuya dalabilmemiz için kalbimizi ra-

hatlatan tavsiyelerini buyuruyorlar: Yatmadan önce Bakara

Sûresi'nin son iki âyetini (Amenerrasûlü'yü) okuyun.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Amenerrasûlü'nün faziletine

dikkat çeken, müjdelerle dolu hadislerini þöyle sýralayabiliriz:

1. Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti

okursa ona yeter.
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2. Allah Teâla, Bakara Sûresi'ni bu iki âyetle sona erdirdi
ki, bunlarý bana, Arþ'ýn altýndaki bir hazineden verdi. Bunlarý
öðreniniz; kadýnlarýnýza ve çocuklarýnýza öðretiniz. Çünkü
bunlar, hem salâttýr (namazdýr), hem duadýr, hem Kur’ân'dýr. 

3. Bu iki âyet, bir evde üç gece okundu mu artýk þeytan o
eve yaklaþamaz.

Bu konuda, Hz. Ömer ile Hz. Ali de (r.a.) demiþlerdir ki:
"Aklý baþýnda hiçbir adam görmezdim ki, Bakara Sûresi'nin
sonundaki bu âyetleri okumadan uyusun."

Bu kadar övgü ile bahsedilen bu iki âyetin mânâsý nedir
acaba? Buyrun beraber okuyalým:

"Peygamber, Rabbi tarafýndan kendisine ne indirildi ise
ona iman etti, mü'minler de. Onlardan her biri, Allah'a, melek-
lerine, kitaplarýna ve resullerine iman etti. "O'nun resullerin-
den hiçbirini, diðerinden ayýrt etmeyiz" dediler ve eklediler:
"Ýþittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affýný dileriz, dönüþümüz Sa-
na'dýr".

Allah hiçbir kimseyi, güç yetiremeyeceði bir þekilde yü-
kümlü tutmaz. Herkesin kazandýðý iyilik kendi lehine, iþlediði
fenalýk da kendi aleyhinedir.

Ya Rabbenâ! Eðer unuttuk veya kasýtsýz olarak yanlýþ
yaptýysak, bundan dolayý bizi sorumlu tutma.

Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediðin gibi bize de
aðýr yük yükleme.

Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceðimiz þeylerle bizi yü-
kümlü tutma.

Affet bizi, lütfen baðýþla kusurlarýmýzý, merhamet buyur bize!
Sensin Mevlâmýz, yardýmcýmýz! Kâfir topluluklara karþý
Sen yardým eyle bize!"
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Amenerrasûlü'yü okumadan yatmamaya gayret edelim

Bugünden tezi yok, yatmadan önce mutlaka Bakara
Sûresi'nin son iki âyetini (Amenerrasûlü'yü) okuyalým. Bunu çev-
remizdeki dostlarýmýza, arkadaþlarýmýza da teklif edelim. Bu
iki âyeti eþimize ve çocuklarýmýza öðretelim. Efendimiz'in
(s.a.s.) buyurduðu müjdelere nail olalým ve huzur-u kalb ile
kendimizi teslim edelim, bizlere ne getireceðini bilmediðimiz
uykunun kollarýna. Ey Yüce Mevlâmýz (c.c.), bu güzel uygula-
mayý devam ettirmede sen muvaffak kýl bizi (Amin).
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RAMAZAN AY’INA NASIL

HAZIRLANALIM? 

Mübarek Ramazan ayý, her sene misafir olur kalpleri-
mize ve hanelerimize. Biz o misafiri, en güzel þekilde
karþýlayýp, bizden razý bir þekilde göndermeliyiz...

Kalplerimizin heyecanla çarpacaðý, sevinçlerin, mutluluk-
larýn, paylaþmanýn, ibadetin, tesbihatýn ve daha nice güzellik-
lerin zirveye çýkacaðý Ramazan ayý, her sene misafir olur
kalplerimize ve hânelerimize. Bu mübarek ayda, yaþadýðýmýz
sýkýntýlar bertaraf olur, daralan nefesimiz geniþler, ýzdýraplý
kalbimiz huzurla dolar... Fýrsattýr bugünler bizler için; rahme-
ti, güzelliði, sevgiyi ve ibadeti en zirve þekliyle yaþamak için.
Kâinatýn Rahmet Peygamberi (s.a.s.), Ramazan ayýndan öv-
güyle söz etmiþ; bu ayda þeytanlarýn baðlanacaðýný, yapýlan
hayýr ve hasenatýn kat kat fazlasýyla karþýlýk bulacaðýný müjde-
lemiþtir. Gelin, bu mübarek günlerde ailemize, akrabalarýmý-
za, komþularýmýza Ramazan'ýn geliþini hissettirelim. Dostlarý-
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mýz, Ramazan'ý sýradan bir þekilde deðil, heyecanla ve sabýr-
sýzlýkla beklesin.

Ýþte bir kaç teklif:
1- Çocuklarýmýza, eþimize, anne-babamýza ve sevdikleri-

mize küçük bir Ramazan hediyesi hazýrlayalým.
2- Evimizin çeþitli yerlerine, özellikle de çocuklarýn odasý-

na, 'Hoþ geldin kutlu Ramazan', 'On bir ayýn sultaný, hoþ gel-
din' gibi cümleler yazýp asalým ve çocuklara Ramazan'ýn gü-
zelliklerini, bereketini ve ne anlama geldiðini anlatalým.

3- Bir kutu çikolata veya lokum alarak (evimizde yaptýðýmýz

kurabiye ya da farklý bir ikram da olabilir) çocuðumuzla beraber,
apartman veya sokaðýmýzdaki komþularýn 'Ramazan'ýný tebrik
gezisi' yapalým.

4- Ýmkânlarýmýz ölçüsünde mahalledeki çocuklara, kitap
ya da küçük birer hediye vererek, onlara da Ramazan'ýn gel-
diðini hisettirelim.

5- Çevremizdeki fakirleri araþtýrarak, birkaç arkadaþla bir-
likte fakr u zaruret içinde olanlarýn, yiyecek, giyecek ve çeþit-
li ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþalým.

Baþta da söylediðimiz gibi, Ramazan ayý her sene misafir
olur kalplerimize ve hânelerimize. Biz o misafiri, en güzel þe-
kilde karþýlayýp, bizden razý bir þekilde göndermeliyiz... 

Ey Yüce Rabbimiz, bize bu þekilde hareket etmeyi nasip
eyle (Amin).
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CANDAN BÝR DOSTU OLMALI

ÝNSANIN; HAKK’A GÖTÜREN... 

Her 'nefs'in 'can'dan bir dostu olmalý. Kalbin tâ derin-
liklerinden gelen hýçkýrýklarý dinleyecek bir 'kulak', ku-
laklarýn pasýný silecek bir 'sesi' olmalý hepimizin.

Sizin var mýdýr bilmem; ama her 'nefs'in 'can'dan bir dostu

olmalý. Baþýný yaslamak istediði anlarda, teklifsiz kabul edecek

bir 'omuz' olmalý hayatýnda her fâninin. Kalbin tâ derinliklerin-

den gelen hýçkýrýklarý dinleyecek bir 'kulak', kulaklarýn pasýný si-

lecek bir 'ses', dudaklarýn fýsýltýlarýný hissedebilecek bir “kalb’e”

sahip olmalý herkes. Elimizin aðrýsýný, beynimizin keþmekeþini,

yüreðimizin sýzýsýný hissedebilecek bir 'dostumuz' olmalý kalbi-

miz attýðý sürece. Fakat önce kendisi iyi bir dost olmalý insanýn.

Birine omuz olmalý, bir diðerine kulak, bir baþkasýna yürek...

Dostluðu, yaþamaktan önce yaþatmak niyetiyle çýrpýnma-

lý insan. Hatýrlar mýsýnýz, en sevdiðiniz kiþiye, en son ne za-

man, nefesi kesilircesine sevindiði 'güzel bir davranýþ'
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sergilediniz? Hangi dostunuzun menfaatini, kendi menfaatini-
zin önüne aldýnýz ya da zarar etme uðruna, dostunuzun ka-
zanmasýný saðladýnýz? Açýkça itiraf etmeliyiz ki, çok az
sergiliyoruz bu davranýþlarý. Üç kuruþ için yýllarýn dostluklarý
bitiyor, ölçüsüz birkaç 'laf' yüzünden yuvalar daðýlýyor. Ýnsa-
nýmýz bunalýmda ve ortalarda 'dost' yok.

Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.s.), önce
dost oldu Hz. Ebubekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz.
Ali'ye. O (s.a.s.), dost oldukça, çevresi de karþýlýk verdi güzel
Peygamber'e. Hatta Medine'deki Müslümanlar, Efendile-
ri'nden aldýklarý þuurla Mekke'den hicret eden kardeþlerine,
bütün devirlere örnek olacak, destansý bir dostluk sergiledi-
ler. Onlarýn mallarýndan ziyade, dostlarý vardý hayatlarýnda.
Bizim ise pek çok malýmýz var; evimiz, otomobilimiz, fabrika-
mýz, dükkânýmýz, yazlýðýmýz... Peki kaç tane dostumuz var ve
biz kaç kiþinin dostuyuz? Gelin sevgili dostlar, bu vesile ile
dostlarýmýzý bir daha hatýrlayalým, gerçek bir dost olalým ve
gerçek dostlar bulalým kendimize. Hem öyle dostlar edinelim
ki, bizi her daim Hak ve hakikate götürsünler...
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GELÝNÝNÝZE ‘KIZIM’ KAYINVALÝDENÝZE

DE ‘ANNEM’ DÝYEBÝLÝYOR MUSUNUZ?

Kültürümüzde, gelin ve kayýnvalidenin, bereket ve hu-
zur kaynaðý olduðu dillendirilmiþtir hep. Bugün birile-
ri, bunun aksini iddia ediyorlarsa, onlar kültürümüz-
den bîhaberler demektir.

Ekranlarda, bir 'gelin-kayýnvalide' kavgasý almýþ baþýný gi-

diyor. Bu kavganýn tarihin her aþamasýnda yaþandýðý, bundan

sonra da sürüp gideceði ifade ediliyor. Kimsecikler çýkýp da

çok iyi anlaþan bir gelin-kayýnvalideden bahsetmiyor. Sanki,

olaylara nasýl bakacaðýmýzý, gelinimize, kayýnvalidemize nasýl

davranacaðýmýzý, inancýmýz deðil, baþkalarý belirliyor. Ne acý

ki; vitrine çýkarýlan birkaç kiþi gösterilerek, ülkedeki bütün ge-

lin-kayýnvalidelerin böyle olduðu lanse ediliyor. Gerçekten ül-

kemizde, gelin-kayýnvalide iliþkileri hep böyle problemli ve

kavgalý mýdýr? Yok mudur ülkemizde harika bir þekilde geçi-

nen gelin-kayýnvalideler? Gelinlerimiz gerçekten 'çið', kayýn-
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validelerimiz de 'cadaloz' mudur? Yoksa bize gösterilen koca
bir 'yalan' mýdýr?

Mutlu ve huzurlu bir þekilde geçinen gelin kayýnvalideler-
den bizlere yazmalarýný istediðimiz zaman, biraz tedirgindik
doðrusu. Fakat ülkemizde o kadar iyi yürekli gelin ve kayýnva-
lideler mevcuttu ki... Bizi mahcup etmediler ve binlerce mek-
tup gönderdiler. Bu mektuplardan seçtiklerimizi 'mektuplar'
bölümünde okuyacaksýnýz. Þimdi ise "Gelin ve kayýnvalide
birbirlerine nasýl davranmalý? Hangi konularda hassas olma-
lý?” gibi sorulara cevap olabilecek ve kolayca uygulanabile-
cek maddeleri, beraberce okuyalým ve uygulamaya çalýþalým.

Gelinler nasýl davranmalý?

Kayýnvalidenizi anneniz gibi görün. Annenizle tartýþtýktan
sonra nasýl onun gönlünü alýyorsanýz, kayýnvalidenize de öy-
le davranýn.

 Onun olumsuz söz ve davranýþlarýný görmemeye, iyilik-
lerini ise övmeye çalýþýn.

 Kayýnvalidenize, sevginizi göstermek için, onu sýk sýk
kucaklayýn, öpün. Onun güzel davranýþlarýný eþinize, çevreni-
ze anlatýn.

 Kendinizin de bir gün kayýnvalide olacaðýnýzý unutma-
yýn ve bunu düþünerek daha hassas davranýn.

 Aradaki nesil farkýný göz önüne alarak, anlaþmazlýklarý
hoþgörüyle savuþturmaya çalýþýn.

 Bayramlarda, kandillerde, özel günlerde ziyaret edip
arayarak kayýnvalidenizin gönlünü alýn.

 Kocanýzýn, anne ve babasýný sýk sýk görmesinden ra-
hatsýz olmayýn. Düþünün ki, siz de annenizi görmekten mutlu-
luk duyarsýnýz.
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 Anlaþmazlýklarýn büyüdüðü zamanlarda sakinleþmek
için beraber olduðunuz odadan ayrýlýn, daha sonra onun gön-
lünü alýn.

 Kayýnvalidelerinizin evinizde bir bereket vesilesi oldu-
ðunu, kesinlikle aklýnýzdan çýkarmayýn.

 Kayýnvalidenizin bir çocuk gibi þefkat beklediðini de
unutmayýn.

Kayýnvalideler nasýl davranmalý?

 Gelininizi kýzýnýz gibi görün ve kendinizin de bir zaman-
lar gelin olduðunuzu hatýrlayýn.

 Gelininizin, bir çocuk gibi size naz yaptýðýný düþünerek,
ona sarýlýn, baþýný okþayýn ve onu öpün.

 Gelininize hatalarýný, eksiklerini onu kýrmadan söylemeye
gayret edin. Güzel yönlerini ise oðlunuza ve çevrenize anlatýn.

 Gelininizin yaptýðý her þeye müdahale etmemeye çalý-
þýn, bazen sizin istediklerinizi yapmasa da onu hoþgörün.

 Kýzýnýzýn sizinle görüþmesinden nasýl mutlu oluyorsa-
nýz, gelininizin de akrabalarýyla görüþmesinden mutlu ola-
caðýný düþünün ve bundan rahatsýz olmayýn.

 Gelininizin, evinizde oðlunuzun ve sizin hizmetinizi gör-
düðünü düþünerek, onun size Allah'ýn bir nimeti olduðunu ha-
týrlayýn.

 Siz, gelininizle ne kadar mutlu olursanýz, oðlunuzun da
yuvasýnýn o kadar huzurlu ve bereketli bir yuva olacaðýný ak-
lýnýzdan çýkarmayýn.

Te k l i f l e r
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KIÞ MEVSÝMÝ MÜ’MÝNÝN BAHARIDIR

Ramazan gibi mubarek günlerin bereketinden uzaklaþ-
týk diye, kendimizi salývermeyelim. Pazartesi-Perþembe
günleri oruç tutabilir, bazý geceler de teheccüd kýlabi-
liriz. Neden olmasýn?...

Bazen alýþveriþlerde, 1 liranýn hesabýný yaparýz. Alacaðýmýz
bir mal, nerede 1 lira daha ucuzsa, oradan alýþveriþ yapmayý
tercih ederiz. Dünyalýk en küçük bir kazancý dahi çok ince he-
saplarla ölçer biçer, ona göre hareket ederiz. Peki dünyalýk üç-
beþ lira kârýmýz olacak diye bu kadar çýrpýnýrken, 'ebedî hayat'
için ne kadar hassasiyet gösteriyoruz? Hangi ibadeti yaparsam,
ne kadar kazancým olur diye, hesap ediyor muyuz?

Gelin, kýsa kýþ günlerinin bazýlarýný oruçla, gecelerini de
ibadetle geçirmeye gayret edelim. Pek çok büyüðümüzün
yaptýðý gibi bizler de bu güzel hasleti, hem kendimiz yapma-
ya çalýþalým hem de eþimize, dostumuza, evlatlarýmýza örnek
olalým. Biz günlerimizi böyle kuyumcu hassasiyetiyle deðer-
lendirmeye çalýþýrsak onlara bi alýþkanlýklarýmýzý teklif etmem-
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ize bile gerek kalmayacak; güzel alýþkanlýklarýmýz onlara da
yansýyacaktýr. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.), yaptýðý ve tav-
siye buyurduðu gibi, Pazartesi ve Perþembe günlerini oruçlu
geçirmeye azmedelim.

Gündüzler oruçla, geceleri ibadetle...

Bunun yaný sýra uzun, kýþ geceleri de mü'min için tam bir
huzuru yakalama zamanlarý olmalý. Meselâ, bu uzun akþam-
larda televizyonu kapatarak, anne, babamýz ya da eþ ve ço-
cuklarýmýzla 'Kur’ân ve kitap okuma saatleri' ve aile fertlerinin
dertlerini, sýkýntýlarýný, sevinçlerini paylaþabileceðimiz, 'huzur
istiþareleri' yapabiliriz.

Alýþveriþlerde, 1 lira indirim yaptýrmak için gösterdiðimiz
azim ve hýrsý, binlerce sevap kazanacaðýmýz, nafile ibadetle-
ri yapmakta da sergileyelim. Hasýlý dostlar, kýsa kýþ günlerin-
de, Pazartesi ve Perþembe oruçlarýný tutmaya, uzun akþamla-
rýnda da huzur sohbetleri yapmaya gayret gösterelim.
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SOFRALARDAKÝ ÇEÞÝT FAZLALIÐINI

AZALTALIM

Milyonlarca insan fakr-u zaruret içinde yaþarken, biz-
ler lüks içinde yaþamayalým. Efendimiz'in (s.a.s.) yaptý-
ðý gibi sofralarýmýzdaki çeþit fazlalýðýný azaltalým.

'Komþusu açken, tok yatan bizden deðildir.' diye ferman
buyuran Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bizlere, dostlarýmýzýn,
komþularýmýzýn, akrabalarýmýzýn sýkýntýlý durumlarýný düþüne-
rek, zevk-ü sefa içerisinde olmamamýz gerektiðini hatýrlatýr.
Bu ifadeleri buyuran Efendimiz (s.a.s.), hayatý boyunca hep sý-
kýntý içinde yaþamýþtýr. Hatta bir gün kýzý Fatýma'ya, elindeki
kuru ekmek parçasýný göstererek, "Ey kýzcaðýzým! Bu kuru ek-
mek parçasý, babanýn üç gündür aðzýna giren tek lokmadýr."
buyurmuþlardýr. Hz. Âiþe ise þöyle anlatýr Peygamberimiz'i
(s.a.s.): "Ben Rasûlullah'ýn, üç öðün üst üste, güzel bir sofrada
yemek yediðine þahit olmadým."

O (s.a.s.), öyle bir peygamberdi ki, yiyecek bir parça ek-
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meðin dahi bulunamadýðý dönemlerde, açlýðý hissetmemek
için, mübarek karnýna taþ baðlýyorlardý. Hele hele komþusu
açken, tok yatanlara, 'bizden deðildir' gibi çok dehþet verici
bir ikazda bulunuyordu. Efendiler Efendisi'nin (s.a.s.), bu tav-
siyesini, bizler ne kadar uyguluyoruz? Mahallemizde, þehri-
mizde, ülkemizde, yüz binlerce insan, karný aç bir þekilde,
yorgun vücudunu uykunun kollarýna býrakýyorken, onlar için
ne yapýyoruz? Dul bir anne, yavrularýný aç olmalarýna raðmen
uyutabilmek için çýrpýnýrken, bizler nasýl rahat yastýklarýmýza
karnýmýz tok olarak baþýmýzý koyabiliyoruz?

Ya da bir öðün yemek parasý bulabilmek için her þeyi yap-
maya hazýr, sokaða dökülmüþ yüz binlerce genç varken, biz-
ler gönül rahatlýðý ile uyuyabiliyor muyuz sýcak yataklarýmýzda?
Gelin, ülkemizde ve dünyada fakr u zaruret içinde yaþayan
milyonlarca insan varken, Efendimiz'in (s.a.s.) emrini uygulaya-
bilme adýna, sofralarýmýzdaki çeþit fazlalýðýný azaltalým. Sofra-
da çeþidimiz dört ise üçe, üç ise ikiye indirmeye çalýþalým. Sa-
bah kahvaltýmýzý, mütevazý bir þekilde hazýrlayalým. Öðle ve
akþam yemeklerini abartýsýz bir duruma getirelim. Hatta 'aç'
yatanlarýn durumunu hissedebilme adýna, bazý geceler biz de
'aç' yatalým. Etrafýmýza bu hassasiyetle bir daha bakalým ve bir
tek komþumuzu bile aç yatýrmamaya özen gösterelim... Ne
dersiniz, bu davranýþýmýz, Rabbimizin hoþuna gitmez mi?



EZAN'A GEREKEN DEÐERÝ

VERÝYOR MUYUZ?

Ezan-ý Muhammedî, rüyalardan kalbe, huzur bulmasý için
nakþedildi ilkin. Sonra Hazreti Bilal'in (a.s.) billur sesiyle en gü-
zel ses olarak kaydedildi zihinlere asýrlarca. Bu sýrlý sesi du-
yan mü'minler kemal-i edeble dinlediler onu, yokluðunda ise
hasretle yandý içleri, acý çekti yürekleri. Hele o sese aþýk sev-
dalý yiðitler ondan uzak kalýnca büsbütün hüzünlendi. 

Bu yazýnýn kaleme alýnmasýna, ezana karþý vurdumduy-
mazlýðýmýz ve yurt dýþýnda yaþayan bir dostun, yüreðinin de-
rinliklerinden gelen þu sözleri vesile oldu; "Burada ezan sesi-
ni duyamýyorum. Benim için, benim kulaðýmla, benim yüre-
ðimle, huþu içinde ezanlarý dinler misin?..'

Þimdilerde ezana eskisi kadar önem verilmiyor. Belki ço-
ðumuz iþyerlerimizde ezan sesini bile duyamýyoruz çoðu za-
man. Doðumumuzda kulaðýmýza, 'hayatýn boyunca ayrý kalma'
duasýyla okunan ezanlarla buluþamýyoruz artýk. Hasbelkader
yolda duymuþ olsak bile Ezan-ý Muhammedi'yi, ona deðerini
hissettirmiyoruz hal ve hareketlerimizle. Büyüklerimiz Ezan-ý
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Muhammedî okunurken ona nasýl hürmet edeceðimizi þöyle
sýralýyorlar halbuki: Ezan okunurken mümkünse konuþmayý bý-
rakýn ve ezanýn edebine uygun olmayan bir durumda iseniz
bu durumdan çýkýn. Müezzinin okuduklarýný tekrar edin. 'Hay-
yalessalah ve Hayyalelfelah' bölümlerine gelince de, 'La hav-
le ve la kuvvete illa billah' (Güç ve kuvvet yalnýz Allah'tandýr) duasýný
okuyun. Bunu Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tavsiye ediyor. Sa-
bah ezanýnda ise 'Essalatü hayrun minennevm' (Namaz uykudan

hayýrlýdýr) bölümünden sonra 'Sadakte ve berirte' (Doðru ve iyi söyle-

din) þeklinde tasdik ifadesini tekrarlayýn.
Ecdadýmýz ezana o kadar ehemmiyet vermiþ ki; her yöre-

ye her vakite özel makamlar geliþtirmiþ. Müezzinler, Hz. Bi-
lal'den (a.s.) aldýklarý bu mukaddes vazifeyi asýrlarca en mü-
kemmel bir þekilde ifa etmiþ ve bugüne kadar taþýmýþlar. Fa-
kat gelin görün ki, çoðumuz, ezana verilmesi gereken deðe-
rin farkýnda deðiliz. Boylu boyunca uzanan genç, ezan okun-
duðu zaman Allah'ý ve peygamberi hatýrýna getirmiyor, kýlýný
dahi kýpýrdatmýyor, dinlediði müziði býrakýn kapatmayý, sesini
kýsmayý bile düþünmüyor... Belli ki ailesindeki büyükler, ezan
okunduðu zaman bunlarýn hiçbirini yapmamýþtý...

Gelin bugünden tezi yok, hem kendimiz hem de eþ ve ço-
cuklarýmýzla Ezan-ý Muhammedi'ye gerektiði deðeri vermeye
çalýþalým ve bu davranýþýmýz hayat boyu sürsün. Mesela, eza-
ný duyduðumuz zaman televizyonu kapatalým, mümkünse ko-
nuþmamýza ara verelim. Ezanlarýn gürül gürül okunduðu bir
ülkede yaþadýðýmýz için Allah'a sonsuz þükürler edelim. Mina-
resiz þehirlerde ezana hasret kalmak anlaþýlabilir; fakat her
gün her mahallesinde 5 defa ezan okunan bir ülkede ona
hasret kalmak gerçekten anlaþýlamayan bir hasrettir... 

Bugün ezana göstereceðimiz ilginin yarýn karþýmýza çýka-
cak olan Peygamber sevgisi olacaðýný unutmayalým...
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A- EÞ MEKTUPLARI

'Yuvalarý mutluluklar kaplasýn, sevgiler taþsýn her bir hâ-
neden. Gönüllerdeki çirkinlikler, yerini güzelliklere býraksýn.'

Eþlerin, birbirlerinin iyi yönlerini anlatmasý için yaptýðýmýz
çaðrýnýn amacý buydu. Bu çaðrýmýza yüzlerce mektup ve e-
mail geldi. O kadar güzel sürprizlerle karþýlaþtýk ki, insanýmý-
zýn evlilik hayatýný, bu kadar zengin ve derin kýlan sevgilerini
sizinle de paylaþmak istedik. Bizlere, hayatlarýndan küçük ke-
sitler sunan, eþinin yaptýðý güzel sürprizleri yazan, bazý insan-
larýn eþlerini kötülemesinin aksine, eþinin güzelliklerini en gü-
zel þekilde anlatan, iyi yürekli dostlarýmýza sonsuz teþekkürle-
rimizi sunuyoruz ve sizleri yaþanan gerçek olaylarla baþ ba-
þa býrakýyoruz. 
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Sen bana dünyalarý verdin, Allah da sana en güzel
nimetleri versin

28 yaþýndayým. Almanya'da doðdum ve hâlâ burada ya-
þýyorum. 3 yýldýr evliyim ve bir buçuk yaþýnda Salih isminde
bir oðlum var. Çok mütevazý ve mutlu bir yuvam var. Tabii bu,
önce Rabbimizin ihsânýndan, sonra da eþimden kaynaklaný-
yor. Bu bayramda hep, "Kendisine nasýl bir hediye versem
acaba?" diye düþündüm. Ve sayenizde, bu mektup ona vere-
ceðim hediyelerin en güzeli olacak.

Eþim Hasan Bey, çok mütevazý ve temiz kalpli bir insan-
dýr. Sadece bana, oðluna karþý deðil, çevresine karþý da iyi
davranmaya çalýþýr. Eþimin unutamadýðým davranýþý ise þöyle:

Niþanlýyken bir gün beni sevdiðini, topraðýn üstüne çiçek-
lerle yazmýþtý. Bu davranýþý o kadar hoþuma gitmiþti ki, anlata-
mam. Ona sevgim, kat kat fazlalaþtý, Allah'ýma þükrüm daha
da ziyadeleþti. Eþime söylemek istediðim sadece þu: Allah
senden razý olsun! Bana bu 3 yýllýk evliliðimizde, dünyalarý ver-
din. Rabbim de sana, hak ettiðin, en güzel nimetleri versin.

Allah'tan dileðim, seninle beraber yaþlanmak ve hep mut-
lu olmak. Ne olursa olsun, yüzünde gülücükler hiç eksilmesin,
tertemiz kalbin hep parlasýn. Güzel Allah'ým, sana cennetin
en güzel yerini nasip etsin. Cenab-ý Hak'tan herkese böyle bir
eþ ve hayýrlý bir yuva vermesini diliyorum. 

(Fatma Beydilli, Almanya)

Eþim, sýðýndýðým bir liman

20 yýllýk evliyiz ve üç çocuk annesiyim. Sevgiyle birleþen
ellerimiz, zaman içinde karþýlýklý anlayýþ ve saygýyla kenetlen-



di. Artýk ayrýlmaz bir bütünüz. Eþim, mert, özü sözü bir, yuva-
sýna ve çocuklarýna baðlý, çevresi tarafýndan takdir edilen,
karþýsýndaki kiþiye güven veren, "adam gibi bir adam"dýr.
Sevgisini kelimelere dökemez; ama ben onun beni sevdiðini
bilirim. Bu, bazen þefkatli bir bakýþ, bazen güven veren bir
davranýþ olur. Eþimin güzel özellikleri o kadar çok ki, hangisi-
ni anlatayým? O, benim diðer yarým. O, benim kalem. Her fýr-
týnada sýðýndýðým bir liman. Gölgesinde serinlediðim bir çý-
nar. Nefislerinin peþinde koþan erkeklerin hiç de az olmadýðý
þu zamanda, o bir sadâkat timsali. Dürüstlük âbidesi. Kýsaca-
sý eþimin varlýðý, Rabbimin bana en güzel hediyesi. 

(Ayten Kara, Çorum)

Allah eþimden razý olsun

Eþimle evlenmek istediðimizi açýkladýðýmýzda, ailemizden
epey tepki almýþtýk. Daha sonra eþimi ve ailesini araþtýrdýkla-
rýnda babam hariç hiç kimse, bu iþe sesini çýkarmadý. Babam
bana bu konuda sahip çýkmadýðý gibi, her geçen gün bizimle
olan baðlarýný da koparmaya baþlamýþtý. Hatta evimize geldi-
ðinde, eþimin yüzüne bile bakmýyordu. Eþim bu süreçte bana
o kadar destek oluyordu ki... Hep sabýrla karþýlýyordu bu du-
rumlarý. Babamýn sevdiði, hoþlandýðý þeylerle ona yaklaþtý;
ama nafile. Eþim, babama karþý, benim bile kötü söz söyleme-
mi istemiyordu. Biz evlendikten sonra ise babamla eþimin ara-
sý çok iyi oldu. Rabbim, eþimin gösterdiði sabrýn karþýlýðýný da
çok güzel bir þekilde verdi. Ve ben, o günleri hatýrladýkça, eþi-
me olan sevgi ve muhabbetimin daha arttýðýný hissediyorum.
Allah ondan razý olsun. 

(Filiz Bayiz, Ýstanbul)
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Allah senden de razý olsun

Eþime yaptýðým bir hizmet karþýlýðýnda, bana 'Allah razý
olsun' demesi, benim için alýnabilecek en büyük hediyedir.

Allah, senden de razý olsun... 
(Resmiye Kalkan, Diyarbakýr)

Eþim, attýðým çiçekleri, kýyamayýp günlerce saklamýþ

Eþimin, beni gerçekten çok þaþýrttýðý bir olayý anlatacaðým
sizlere. Ben çiçekleri çok severim. Eþim, bu özelliðimi iyi bilir
ve her fýrsatta bana çiçek getirirdi. Ben de çiçekleri özenle ku-
rutur, evin farklý yerlerinde dekor olarak kullanýrdým. O gün
aramýzda bir tartýþma geçti. Çok kýzmýþtým ona. Eþim evde
yokken, bana getirdiði bütün çiçekleri toplayýp, kapýnýn önüne
attým. Ertesi sabah, kapýda onlarý göremeyince içim sýzladý.
Özenle sakladýðým çiçekler, þimdi çöp kutusundaydý. Çok piþ-
man olmuþtum. Aradan günler geçti. Bir gün eþime kapýyý aç-
týðýmda, onu ellerinde, attýðýma piþman olduðum çiçeklerle
karþýmda buldum. Onlara kýyamamýþ ve arabamýzda sakla-
mýþ. O günkü þaþkýnlýðýmý ve mutluluðumu tahmin bile ede-
mezsiniz. Teþekkürler anlayýþlý eþim benim... 

(A. Çolak)

Eþim; arkadaþým, sýrdaþým, yoldaþým...

Bu yazýyý, cân-ý gönülden, fethedilmiþ bir yürekle yazýyo-
rum. 'Allah ondan razý olsun' diyerek baþlamalýyým söze. Bir
aileyi ayakta tutan en önemli özelliðin, sevgi, saygý ve güven
olduðunu biliyoruz her ikimiz de. Yuvamýz da bu üç ayak üze-
rine kuruldu. Allah'ýn izniyle kýzýmýz, beþ ay önce ayrý bir se-
vinç kattý ailemize.



Eþim; arkadaþým, sýrdaþým, yoldaþým... O benim en büyük
desteðim. Eþimle her þeyi paylaþarak yaþýyoruz; sevinci de,
mutluluðu da, yorgunluðu da, üzüntüleri de... Namazý, onun
imamlýðýnda kýlmak, sonunda ailemize ve bütün Ýslam âle-
mine dua etmek; beraber okumak, çalýþmak, yazýlý sorusu ha-
zýrlamak, plan yapmak, sofra hazýrlamak, yemek yapmak,
zevk alarak yaptýðýmýz þeyler... Onunla beraber yapýnca, iþler
daha çabuk bitiyor, sýkmýyor, daha zevkli hale geliyor. 

Eþimle ayný branþta öðretmen olmamýz, hayatý daha da
kolaylaþtýrýyor. Çalýþan bir eþ olmak, hele bir de bebeðiniz
varsa çok zor. Kýzýmýz doðduktan sonra eþime hayranlýðým
daha da arttý. Birçok konuda gördüm ki hem baba hem eþ ol-
ma konusunda çok baþarýlý. Sað olsun hiçbir zaman beni zo-
ra sokmadý. Yapamayacaðýmý bildiði hiçbir konuda, beklenti-
si olmadý. En ihtiyacým olduðu zaman onu, hep yanýmda gör-
düm. Tatlý diliyle, hayatý paylaþmasýyla, beni mutlu etmeyi
hep baþardý. 

Mutlu olmak, ne bir çiçekle ne de bir paket hediyeyle olu-
yor inanýn. Asýl mutluluk, hayatý en güzel þekilde paylaþabil-
mek ve birbirini eksiksiz anlayabilmek. Bu hayatý, benimle
paylaþtýðý ve beni mutlu ettiði için eþime, bize bu fýrsatý verdi-
ðiniz için de size þükranlarýmý bildiririm. 

(Þule Z., Ýstanbul)

Merhaba güzel hayat

32 yaþýndayým. Bir oðlum ve mutlu bir evliliðim var. 10 yýl
önce görüþüp anlaþarak evlendiðim eþimle, evliliðimiz ilk za-
manlar çok güzel gidiyordu. Fakat eþim ilk zamanlar arada bir
aldýðý içkiyi, sonralarý sýk sýk almaya baþladý. 10 yýldýr içki konu-
su, evimizden hiç eksik olmadý. Eþimle aramýz çok iyiydi; sevgi,
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saygý, anlayýþ her þey vardý; fakat içki konusunda bir türlü anla-
þamýyorduk. Esnaf olan eþimin iþleri geçen yaz iyi gitmedi,
bunun üzerine içkiyi çoðalttý. Her gün akþam saat 21:00 civarýn-
da eve gelen eþim, gün geçtikçe daha geç gelmeye baþladý.

Bundan yaklaþýk bir ay önce bir Pazartesi gecesi, eve o
kadar içkili geldi ki, ayakta duracak hali yoktu. Kararýmý ver-
miþtim, eþime ayrý yaþamayý teklif edecektim. Fakat ertesi
gün, benden önce o geldi ve kötü olan her þeye tövbe ettiði-
ni söyleyerek, "Þu andan itibaren aðzýma artýk içkiyi koymaya-
caðým." dedi ve yeminler etti. Allah’a þükürler olsun artýk dua
kitaplarý okuyor, namazlarýný kýlýyor ve daha huzurlu olduðunu
dile getiriyor. En önemlisi ise evimize sevgi, saygý, huzur,
mutluluk kendiliðinden geri geldi. Artýk yaþamak çok güzel.

Eþimi çok; ama çok seviyorum. Kötü günlerde hep dua
ettim ve dualarým kabul oldu. Eþime minnettarým, onu çok se-
viyorum. Ve artýk haykýrýyorum: Merhaba güzel hayat...

(Nurgül B., Muðla)

Sen hepsinden daha tatlýsýn!

Eþimin bana uzattýðý paket, iki tarafý kurdeleyle baðlanmýþ
büyük bir þeker görünümündeydi. Heyecanla paketi açtýðým-
da, ahþap, minyatür bir sandýkla karþýlaþtým. Sandýðý gördü-
ðüm zaman, içinde beni nasýl bir hazinenin beklediðini düþü-
nüyordum. Hâlbuki böyle bir sürprizi yapan eþimin varlýðý, be-
nim için en büyük hazineydi. Gözlerimi kapatýp, derin bir ne-
fes aldýktan sonra sandýðý açtýðýmda, sandýðýn kapaðýnýn iç
tarafýnda, gökyüzünün ve yýldýzlarýn arasýna özenle yerleþtiril-
miþ resmimi gördüm. Sandýðýn içinde ayrýca rengarenk þe-
kerler ve benim en çok sevdiðim çikolatalar üzerindeki kýrmý-
zý gül, eþimin bana vermiþ olduðu en deðerli çiçekti. Bu gü-
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zel tabloyu görmek için sandýðý kapatýp, tekrar açtým. Sandýk-
taki þekerleri karýþtýrýp, hangisini daha önce yemem konusun-
daki kararsýzlýðýmý gidermek isterken, þekerlerin alt kýsmýnda-
ki, küçük kýrmýzý kutu dikkatimi çekti. Kutuyu ikinci kez gözle-
rimi kapatýp, derin bir nefes aldýktan sonra açtým. Ýçinde, yað-
mur damlalarýný andýran, çok zarif bir bileklik olduðunu gör-
düm. Yanýmda duran eþim, titreyen ellerimi tutup, bilekliði ta-
karken, hiçbir þey söyleyemedim. Sandýða bir daha baktýðým-
da, küçük pembe bir kâðýda yazýlmýþ notu, ancak farkedebil-
dim: "Sen hepsinden daha tatlýsýn!" O an, gözlerim her þeyi
anlatýyordu!.. Teþekkürler caným eþim... 

(Elif G. Civelek, Kýrþehir)

Belki ona hediye alamayacaðým; ama...

Öyle günler oluyor ki evlilikte... Hiç ummadýðýnýz bir anda,
inanýlmaz zorluklar çýkýyor önünüze.

Ben 10 aylýk yeni gelinim. Allah'a þükür mutlu, huzurlu bir
yuvam var. Fakat eþim, kendisi dýþýnda geliþmiþ bir problem-
den dolayý þu anda hapiste. Kandillerde, Ramazan'da ve özel
günlerimizde belki ona hediye alamayacaðým, onun yüzünü
bile göremeyeceðim; ama þunu çok iyi biliyorum ki, benim
onu düþündüðüm gibi eþim de orada beni düþünüyor ve her
gün yuvamýz için dua ediyor. Eþime kavuþmak için en büyük
sabrý, Allah'ýn izniyle dualarda buluyorum. 

(Remziye Ceylan, Ýstanbul)

Mükemmel bir baba ve eþ örneði

Sizlere mükemmel bir baba ve eþ örneði olan eþimi yazmak
istedim. 3 yýl önce Rabbimin takdiri ile engelli bir kýzýmýz dünya-
ya geldi. Eþim, bu sýkýntýlý durumumda, metaneti, þükrü, teslimi-
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yeti ile bana öyle güzel sözler söyledi ki, býkmadan usanmadan
bir doktor gibi terapi yaparak, benim psikolojimi düzeltmek için
uðraþtý. Eþim, her yönden mükemmel bir baba ve mükemmel bir
eþ. Sana, binlerce teþekür ediyorum sevgili eþim. 

(Þengül Battal, Ýstanbul)

Beyaz atlý prensim benim

Eþim bana karþý olan his ve duygularýný söylemekte, biraz
çekingen davranýr. Onun bu tavrýnýn, sevgisizliðinden ya da il-
gisizliðinden kaynaklanmadýðýný biliyorum. Onunla aramýzda
iyi bir göz iletiþimi var. Derler ya, "gözler kalbin aynasýdýr" di-
ye. Onun kalbindeki hisleri, gözlerinden anlayabiliyorum. Ba-
na söylemekte zorlandýðý hislerini, yüzlerce insanýn bulundu-
ðu bir panel ortamýnda söylemesi, çok hoþuma gitmiþti.

Eþimle, 'Aile Ýçi Ýletiþim' konulu bir panele gitmiþtik. Pane-
lin ilerleyen bölümünde konuþmacýnýn, "Eþinde, en çok hoþ-
landýðý beþ özelliði sayacak babayiðit aranýyor." sözü üzerine
salona ani bir ölüm sessizliði çökmek üzereydi ki, eþim ayaða
fýrlayýp, bir solukta hoþlandýðý özelliklerimi saydý:

1) Olaylar karþýsýnda uzlaþmacý olmasý.
2) Eve geliþ gidiþlerimde, ilgisini ve güler yüzünü eksik et-

memesi.
3) Yemek kültürü ve becerisinin yeterliliði.
4) Kiþilik kapasitesinin yeterli olmasý ve buna baðlý olarak,

onunla her mekânda birlikte olabilme rahatlýðý.
5) Ýyi bir anne olmasý.
Bu sözler üzerine þaþkýnlýk, mutluluk, sevinç, gurur, mah-

cubiyet gibi birçok duyguyu ayný anda yaþadým. Bu olay, eþi-
me karþý olan sevgimi, saygýmý, inancýmý, güvenimi ve hayran-
lýðýmý bin kat daha artýrdý. O benim gönlümü, bir kez daha fet-
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hetmiþti. Kalbimin beyaz atlý prensi! Seni bu dünyada olduðu
gibi öbür dünyada da hep seveceðim. 

(B. Zuhre)

Yaþadýðým en güzel sürpriz
Eþiyle tartýþmayan haným yoktur sanýrým. Hayat böyle acý

tatlý günlerle geçer hep. Aslýnda minik dargýnlýklarýn da güzel
bir yaný vardýr. Hani þu problemlerin tatlýya baðlanma safhasý
var ya, iþte bu safhada, bütün duygular çok güzel yaþanýr. 

Eþimle böyle bir tartýþma yaþadýktan sonra ailemin yanýna
tatile gitmiþtim. Tatilim boyunca çok kararlýydým, kesinlikle ta-
viz vermeyecektim. Hemen barýþmayý düþünmüyordum. Ara-
da bir aileleri üzmemek adýna yapýlan telefon konuþmalarý var-
dý sadece. Evet düþündüðüm gibi de yaptým, dönene kadar
ciddiyetimi ve mesafemi korudum. 

Tatil dönüþü, eþim beni terminalde karþýladý. Tabii gayet
resmîyiz. Eve geldim, yatak odamýza doðru ilerledim. Beni,
neyin beklediðinden habersiz olarak girdim odaya. Aman Al-
lah'ým ne göreyim; eþim bütün tavana, misinalarla tek tek fos-
forlu, parlayan yýldýzlardan asmýþ. Yataðýmýza sarý papatyalar
serpmiþ (bana papatyam der). Biz Tweety ve Sylvester hayraný-
yýz. O çizgi kahramanlarýn resimlerinin olduðu bir oyuncak to-
pu da yastýðýmýn üzerine koymayý ihmal etmemiþti. Topun
üzerinde de bir not vardý: "Bak! Kötü kedi yine minik Tweety'yi
kovalýyor."

Þimdi geldik iþin en duygusal kýsmýna. Tavandaki bütün
yýldýzlardan çok uzak bir köþeye asýlmýþ, küçük bir yýldýz var-
dý. Onun yanýna gidince üzerindeki not dikkatimi çekti. Notta
þöyle yazýyordu: "Ýþte bu da karýsýnýn ve kimsenin istemediði
yalnýz yýldýz: Ben". Bu cümleyi okuduktan sonra yumuþama-
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manýn imkâný var mý sizce? Hemen oracýkta sarýldýk ve barýþ-
týk. Sonrasýnda ise günler boyunca uykudan uyanýp, kapýyý
açtýðýmda, kýrmýzý gülle karþýlaþtým. Sanýrým bu, hayatýmda
yaþadýðým en güzel sürprizdi.

Ha bundan sonra ne mi oldu? Aslýna bakarsanýz tartýþma-
lar yine sürüyor ve sürecek de... Çünkü bu hayatýn ta kendi-
si. Ama önemli olan, sevgi ve saygýnýn bitmemesi. Yapýlan bu
sürprizin bir benzerini bilmem, kaç sene sonra bir daha yaþa-
rým? Umarým çok sürmez. Bütün çiftlerin hayatlarýnýn, sürpriz
tadýnda geçmesini dilerim. 

(Serap K, Kayseri)

Na kadar anlatsam bitiremem

Eþimin güzel davranýþlarýný, ne kadar anlatsam bitiremem.
Çok anlayýþlý, çok sevecen, inatçý olmayan, kalp kýrmadan açýk
sözlü olmayý becerebilen birisidir. O, eþim, özel günlerimizi
unutmayýp hediyeler alýr, benim ailemi kendi ailesi gibi görür.
Þimdi yeni bir güzelliðe imza attý: 32 yaþýndan sonra Kur’ân oku-
mayý öðrendi. Önce Rabbime, sonra eþime teþekkür ederim. 

(Ýlknur Þahin/Kayseri)

Eþim, telefonla akþam ezanýný dinletti
Ben 19 yýllýk evliyim ve üç çocuðum var. Bizim aramýzda

"Babalar sonra duyar" misali gizli saklý bir husus, hiçbir zaman
yaþanmamýþtýr. Eþimin memur olmasý itibarýyla, maddî açýdan
rencide olmamasý için, bazý ihtiyaç maddelerini kendisine söy-
lemem; ama o iyi bir gözlemci olduðu için kendisi bu eksiklik-
leri araþtýrýr ve listesini yapar. Evde, namazlarýmýzý genelde
cemaatle kýlar ve sonrasýnda kýsa bir sohbet yaparýz. Bütün iþ-



lerin de benimle ve gerekirse çocuklarla istiþare yapar. Bunu
yaparken, konuþma esnasýnda sürekli gözlerimizi süzer.

Eþim yatmadan önce benimle baþ baþa mutlaka konuþur.
Bu kýsa konuþma, o vaktin özelliðinden midir bilemiyorum;
ama insana huzur veren bir güven tazeleme ve iç muhasebe
þeklinde oluyor. Bu özelliðimiz, 19 yýldýr aralýksýz devam et-
mekte. Aile hayatýnda, baðlarýn saðlam zemine oturmasýný is-
teyen haným ve beylere bu davranýþý titizlikle uygulamalarýný
teklif ediyorum.

Eþimin beni heyecanlandýran ve çok mutlu eden en son
davranýþý ise kýsa bir süre önce memuriyeti ile ilgili kurs görmek
üzere gittiði Ankara'da, her akþam ayný vakitte Kocatepe Ca-
mii'nde beni cep telefonu ile arayýp, hal hatýr sorduktan sonra
okunan ezaný dinlettirmesi ve ardýndan bana övgü dolu güzel
sözler söyleyip, kalbimi fethetmesi. Bin dua ve dileklerimle... 

(Gülendam Ö, Malatya)

Yeðenime bisiklet aldý, dünyalar benim oldu

Ben 29 yaþýnda altý senelik evli ve beþ yaþýnda bir kýz çocu-
ðu annesiyim. 1999 yýlýnda henüz bir yýllýk evliyken, bir gün ab-
lama gitmiþtim. O zaman 1,5 yaþýnda olan yeðenim, bisiklet için
aðlýyordu. Ablamlar da o sýralar ekonomik olarak sýkýntýlý günler
geçirdikleri için bisiklete ayýracak paralarý yoktu. Yeðenimi çok
sevdiðim için onun bisikleti olmayýþý beni çok üzmüþtü.

Durumu eþime anlatýnca, o da çok üzülmüþtü. Ertesi gün
eþimle iþten eve döndüðümüzde, salonda bir hediye paketi
gördüm ve çok þaþýrdým. Paketi açýnca, güzel bir bisikletle kar-
þýlaþtým. O anki sevincimi anlatamam. Eþimin boynuna sarýldým
ve kendisini seçmekle ne kadar þanslý olduðumu bir kez daha
tekrarladým. Daha sonra bisikleti yeðenime takdim edince,
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onun öyle mutlu olduðunu gördüm ki, onun sevincini dünyada-
ki hiçbir þeye deðiþmezdim. Rabbime, bana böyle bir eþ ver-
diði için sonsuz þükrediyorum... 

(Hatice A, Çanakkale)

Eþim sürpriziyle beni 22 sene öncesine götürdü

Bir akþamüstü, çocuklarla balkonda oturuyorduk. Kapýda
bir kargo aracý belirdi. Arabadan inen görevli, ismimi sorduk-
tan sonra, "Hanýmefendi bir paketiniz var..." dedi. Paketi aldým
ve açýnca gözlerime inanamadým... 

Eþimle, teyze çocuklarýyýz. Küçüklüðümüzde sadece
yazlarý görüþürdük. Sekiz yaþýndayken bir resim göndermiþ-
tim teyzemlere. Resimde ben sekiz, kardeþim altý, kýz karde-
þim üç yaþýnda... Nereden aklýna geldiyse, kýz kardeþinden o
resmi almýþ. Sonra bir fotoðrafçýda büyüttürüp, çerçeveletmiþ
ve kargoya vermiþ. Sevgili eþim, beni yirmi iki sene öncesine
götürdü, o günleri yeniden yaþattý. Eþimi çok seviyorum. Yap-
týðý sürpriz ile beni hem þaþýrttý, hem çok duygulandýrdý. 

(Rumuz: Çýnar Aðacý)

Eþim ezaný ve Kur’ân'ý öðrenmeme vesile oldu

1968'de ilk oðlum dünyaya geldiði zaman, eþim ve kayýn-
validem, benden, çocuðun ismini koymak için kulaðýna ezan
okumamý istediler. Fakat "Ben ezan okumasýný bilmiyorum."
dediðim zaman, kayýnvalidem, "Ben meðer kime kýz vermi-
þim." dedi. Eþim Sevgi, hemen devreye girerek ortamý yumu-
þattý ve bu iþin zor olmadýðýný belirterek, benim ezan okuma-
yý baþarabileceðimi söyledi. Eþimden aldýðým bu cesaretle iki
saat içinde ezan okumayý öðrendim ve çocuðumun kulaðýna
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ezan okudum. Bundan cesaretle eþim, Sevgi Haným'ýn ve ar-
kadaþým Muhlis Bey’in yardýmý ile 1969 yýlýnda Kur’ân okuma-
yý öðrendim. Arkasýndan da beþ vakit namaza baþladým. Yü-
ce Rabbime çok þükür ki bana böyle bir eþ nasip etti. 

(Þakir U, Derince, Ýzmit)

Eþim Allah'ý ve peygamberi öðretti

Ben 22 yaþýnda, 5 senelik evli, iki çocuk annesi bir ev ha-
nýmýyým. Sol görüþlü bir ailenin ilk çocuðuyum. Öyle ki sahibi
sakallý olan bir bakkaldan bile alýþveriþ yapmýyordum. 

Bundan 5 sene önce radyoda haber spikerliði yaparken,
ayný radyoda programcý olarak çalýþan, müstakbel eþimle ta-
nýþtýk. Eþim üniversite mezunu, insanlara hizmet için koþturan
bir insandý. Ýliþkimiz, ciddiyet boyutuna gelince, eþim, kendi
görüþlerini dürüstçe anlattý. Hanýmýnýn tesettürlü, dinini öð-
renmek ve öðretmek için her türlü bilgiye açýk bir insan olma-
sýný istediðini söyledi. Bu, benim için tam bir þok olmuþtu. Dü-
þünmek için zaman istedim. Eþimi çok sevmiþ ve içinde kötü-
lük olmadýðýný anlamýþtým. 

Konuyu aileme açtým, fakat karþý çýktýlar. Ailemin aksi gö-
rüþüne raðmen, her türlü zorluðu Rabbimin izniyle aþarak ev-
lendik. Evlendikten bir hafta sonra kapandým. Bunun üzerine
ailem, beni reddetti. Ýki sene kadar bizimle görüþmediler.
Þimdi görüþüyoruz; ama halen kabullenmiþ deðiller durumu-
mu. Dilerim Rabbim anlayýþ verir. Fakat ben eþime ve ailesi-
ne, ne kadar teþekkür etsem, ne kadar dua etsem haklarýný
ödeyemem. Bana güzelliði, insanlara hizmetin deðerini ve en
önemlisi Rabbimi ve Peygamberimi öðrettikleri için her za-
man duacýyým. Yani eþim bana, hayatýmýn sürprizini yaptý... 

(Özlem K., Ýstanbul)

E þ  M e k t u p l a r ý



Bir bayan olarak ilk defa eþime gül aldým

"Haydi hanýmlar, sürpriz yapma sýrasý sizde" baþlýklý yazý-
nýzý okuyunca aslýnda içim biraz burkuldu... Ben 8 yýllýk evli-
yim ve bunca zaman içinde, hep eþimden sürpriz beklediði-
mi fark ettim... Özel günleri hatýrlamak, anlayýþlý olmak, hedi-
ye almak hep onun göreviydi sanki... Düþündüm; neden ben
de bir hediyenin mutluluðunu ona yaþatmayayým?... Bunun
için, ilk defa eþime bir 'gül' aldým. Aslýnda merak da ediyor-
dum, sevinip sevinmeyeceðini... Gerçekten çok mutlu oldu.
Hanýmlar, tavsiye ederim, eðer eþinize bir gül veya bir hedi-
ye almadýysanýz siz de deneyin. Güzel yemekler yaparak, gü-
zel sofralar hazýrlayarak elbette bazý sürprizler yapýyoruz;
ama istiyorum ki eþimizin de kalýcý bir hediyesi olsun... 

(N. Türkkan, Konya)

Sürprizler devam ediyor, umarým sonu gelmez

Ben 6 yýllýk evliyim ve bir çocuðum var. Eþimle, ara sýra kü-
çük hediyeleþmeler yaparýz. Eþim, sizin teklifinizden sonra da-
ha sýk ve güzel sürprizler yapmaya baþladý. Meselâ, evimizin
farklý yerlerine yazdýðý sevgi ifadeleriyle, okuduðum kitabýn
sayfalarýnýn arasýna býraktýðý harika notlarla, çantama koyduðu
küçük hediyelerle ve hiç ummadýðým yerlerde bulduðum kýr-
mýzý güllerle, beni çok sevindiriyor. Yazýnýzý okuduðundan be-
ri, bu güzellikler devam ediyor, umarým sonu gelmez. 

(Kadriye Y., Ýstanbul)

Eþimin davranýþlarý hediyeden daha deðerli
Ben 38 yaþýnda bir ev hanýmýyým, iki çocuðum var. Eþim,

ÝETT þoförü. Eþimin bana en güzel armaðanýný anlatacaðým
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sizlere. Þöyle ki, benim kardeþim, Almanya'da Alman bir kýz-
la evlendi. Ýki çocuðu oldu, daha sonra da ayrýldýlar. Karde-
þim, küçük kýzý Yasemin'i Türkiye'ye getirdi. Küçük Yasemin'e
halasý olarak ben baktým. Yasemin, bu yýl ilkokula baþladý.
Eþimden Allah binlerce kez razý olsun ki, Yasemin'e yýllardýr
kendi çocuklarýndan daha hassas davranýr. Eþim eve gelin-
ce, önce Yasemin'i öper, sever, hoþnut eder. Bizlere de Ya-
semin'e iyi davranmamýz konusunda, sürekli uyarýlarda bulu-
nur. Böyle bir eþim varken, baþka hediyeye gerek var mý? Al-
lah senden razý olsun sevgili eþim. 

(Vildan S., Ýstanbul)

Caným eþim okumamý saðladý
17 yýllýk evliyim ve iki çocuk annesiyim. Eþim polis memu-

ru. Rabbime þükür, mutlu bir ailemiz var. Eþim, bir gün ben-
den kimliðimi aldý ve 'Bir ev alýyorum ve tapusu senin adýna
olacak. Eðer bana bir þey olursa, ev probleminiz olmaz.' de-
di. Ben ne yapacaðýmý þaþýrmýþ ve çok sevinmiþtim. Yine baþ-
ka bir gün 'Seni okula yazdýrdým. Dýþardan ilköðretimi okuya-
caksýn. Sýnavlara ben götüreceðim ve bu konuda ne gereki-
yorsa yapacaðým. Sen yeter ki oku.' dedi. Þu an 7. sýnýftayým.
Ýyi ki okumuþum; yoksa bu mektubu nasýl yazardým... Rabbim
herkese böyle bir eþ nasip etsin... 

(M. Þahinkaya)

O kadar tuzlu yemeði yedi ve sesini çýkarmadý

Ailemizin ekonomik olarak sýkýntýlý olduðu günlerde, eþim
öðle yemeðini yemek için eve gelirdi. Yine böyle bir gün, ben
çok hastaydým ve zorlukla yaptýðým yemeði sofraya koymuþ-
tum. Eþim yemeðini yiyip gittikten sonra, yemekten biraz da
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ben yemek istedim. Bir lokma aldým; ama yemek öyle tuzlu ol-
muþtu ki, yemenin imkâný yoktu. Akþam eþime bu durumu
söyleyince bana, "Sen hasta halinle Allah'ýn nimetini bana ha-
zýrlamýþsýn, ben itiraz mý etseydim?" demiþti. Seneler, yuva-
mýzdaki saygý ve sevgiyi hep artýrdý. Rabbime þükürler olsun. 

(Neslihan H.)

Üstad Necip Fazýl bu mektuplarý okusaydý...

Artýk, öz vatanýmýzda ne garibiz, ne de parya! Merhum

Üstad Necip Fazýl Kýsakürek, bu mektuplarý okusaydý, emin

olun ki bu cümleye, bütün yüreðiyle katýlacaktý. Ben ve eþim

yeryüzünde bir tek biz mutluyuz zannediyorduk. Ta ki Ailem

Dergisi'nin saygýdeðer dostlarýyla tanýþýncaya dek. Aman Al-

lah'ým! Ne güzel ailelerimiz varmýþ...

Sabýr, saygý, hoþgörü ve sevgi; sonsuz mutluluk formülü-

nün, dört temel unsuru... Günümüzde birçok iliþki, pamuk ip-

liðine baðlý yürüyor. Bu incecik ipliði de maddî unsurlar, hiç

acýmadan koparýyor. Günümüzün bu yaygýn ve salgýn hasta-

lýðýna yakalanmadan, el ele yürüyoruz eþimle. Rabbim, eþim-

den razý olur ve onu hiç bekletmeden cennetine alýr inþaallah.

Sevgili eþim, yalnýz deðiliz çok þükür. 

(Mehmet Z., Kahramanmaraþ)

Her renkten gül, her köþede bir kalp

Bir gün odada otururken, eþim beni çaðýrdý. Koridora çýk-

týðýmda ne göreyim! Yere dizilmiþ, deðiþik renklerde kâðýtlar,

kâðýtlarýn üzerlerinde o kâðýdýn renginde gül ve o gülün rengi-

nin de içinde geçtiði, mükemmel dörtlükler... Son kâðýt, kýrmý-
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zý renkte, üzerinde kýrmýzý gül ve kâðýtta da ikimize özel sevgi

sözcüðü. Okuya okuya giderken, misafir odasýna girince þok

olmuþtum; her köþeye dizilmiþ onlarca, kalpli küçük mumlar,

en sevdiðim canlý çiçek ve birkaç adet hediye paketi... Ve ma-

sanýn üzerinde mükemmel bir manzara... Teþekkürler sevgili

eþim, bana bu sürprizi ve güzel bir hayatý yaþattýðýn için... 

(F. Ö, Ankara)

Mektupla gelen büyük sürpriz...

Bir hafta önce iþ yerime bir paket geldi. Paketi açtým, için-

den küçük bir kart ile bir hediye paketi çýktý. Kartta þöyle ya-

zýyordu; 'Gönlümün sultanýna selam olsun. Tebrikler, baba

oluyorsun'. Hemen paketi açtým. Ýçinden bir çift bebek ayak-

kabýsý çýktý. Sevincimi tarif edemem. Böyle bir sürprizi de öm-

rüm boyunca unutamam. Teþekkürler sevgili eþim. 

(Fvs. Erdoðan)

41 gül ve güzel bir hediye

43 yaþýnda bir öðretmenim. Hayatýmýn en güzel günlerini,

kendisi de öðretmen olan eþimle birlikte geçirmekteyim. Ge-

çen seneydi. Eþim 41 yaþýna gireceði için ona bir sürpriz hazýr-

ladýk oðlumla. Eþim evde yokken, salona tam 41 tane gül ser-

dik ve ortasýna da o çok isteyip de uzun zamandýr alamadýðým

hediyeyi koyduk. Odaya girdiðinde yüzündeki mutluluðu tah-

min edemezsiniz. Rabbim evleneceklere, böyle bir eþ nasip et-

sin. Allah'ým ondan razý olsun ve onu cennetine koysun. 

(Uður Y., Samsun)
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Eþim her zaman ibadetlerimi hatýrlatýr

Eþimin özellikle, eve çok yorgun geldiðim akþamlarda,
namazýmý kýlmadan uyuyakaldýðýmý fark edip, ýsrarla beni kal-
dýrýp yatsý namazýný eda etmeme vesile olmasý ve bu hassa-
siyeti, beni çok mutlu ediyor. Ayrýca bu Ramazan'da Kur’ân-ý
Kerim'i hatim etmemdeki teþviki ve cesaretlendirici sözleri
için binlerce kez Allah (c.c.) razý olsun. 

(Mehmet Y., Ýzmir)

O kadar sýkýntý çekti, yine de þikâyet etmedi

35 yaþýnda, dünya güzeli iki kýz babasýyým. Eþimle birbiri-
mize, þimdiye kadar küçük de olsa kötü bir söz söylemedik.
Çocuklarýn oyun oynarken birbirlerine söyledikleri, ufak, ma-
sum kötü sözleri dahi birbirimize dokundurmadýk. 

Anlatacaðým olayý bundan 14 ay önce, tatil için memleke-
timize giderken yaþadýk. Memleketimize giderken, yolda kaza
geçirdik. Allah'ýma binlerce þükür, çocuklarýma ve eþime, çok
ciddi bir zarar görmedi. Kazaya benim dalgýnlýðým sebep oldu-
ðu halde, bir kez olsun beni suçlamadý. Oldukça kötü yaralan-
dý ve geçen yazý, genelde yatarak, ameliyatla ve pansumanlar-
la geçirdi; ama bir kez bile 'of' demedi. Hep sabretti. Çevresin-
dekilere bu konuda örnek oldu. Kim sorsa 'Elhamdülillah iyi-
yim.' dedi. Hakkýný helal et, melek huylu hayat arkadaþým. Rab-
bim ötelerde de bizleri ayýrmasýn... 

(Yusuf K., Balçova)

Eþim bana, kime teslim olmam gerektiðini öðretti
Benim için bir psikolog gibidir eþim. Ne zaman bir sýkýntým

olsa, gideceðim yer, eþimin yanýdýr. Beni inanýlmaz rahatlatý-



yor. Akþam eve gelince, mutluluktan parýldayan iki çift göz gö-
receðimden eminimdir. Ama ben, yeni keþfettiðim, bambaþka
bir özelliðini anlatacaðým eþimin. Bir gün çalýþmýþ olduðum
þehrin, gitmek istemediðim bir ilçesine tayinim çýkmýþtý. Çok
üzülmüþtüm. Bir anda tüm çevrem, evim, yaþantým, komþula-
rým deðiþecekti. Sonra kiralýk ev bulmak, ev taþýmak daha bü-
yük bir sýkýntýydý. Ve tahmin edebileceðiniz diðer zorluklar... 

Akþam eve gittiðimde, moralimin bozuk olduðunu anlayan
eþim, derdimi dinledikten sonra, beni rahatlatmak için yine
epeyce uðraþmýþ ve beni bir çocuk gibi uyutmuþtu. Gece ya-
rýsý kalktýðýmda, eþimi namaz kýlarken ve Yüce Allah'ýma yalva-
rýrken gördüm. Çok þaþýrmýþtým. Karþýmda, tamamýyla Allah'a
teslim olmuþ bir kadýn vardý. O kaba deyimle, ne torpil arýyor-
du ne de tanýdýk bir büyük... O, sýkýntýsýný her þeye Kâdir olan
Allah'ýna açýyordu ve O'ndan medet bekliyordu. Kafamda bir
anda þimþekler çaktý. Kendimi toparlayýp abdest aldým ve ben
de yanýna gidip namaza durdum. O gece birbirimize hiçbir
þey söylemeden, sabaha kadar namaz kýlýp, dua ettik. Sabah
yine iþime, onun dualarýyla gittim. Esas sürpriz, beni iþ yerin-
de bekliyordu. Tayinimden vazgeçilmiþti. O gün, hep eþimin
teslimiyetini düþündüm. Kendime acýdým. Allah senden razý ol-
sun caným eþim. Bana nereden yardým dilemem, kime teslim
olmam gerektiðini ve tevekkülü sen öðrettin. 

(O. Koç, Eskiþehir)

Yuvamýz, eþimin sabrý sayesinde kuruldu

Eþimle, lisedeyken tanýþtýk. Ýdealim avukat olmaktý, dersle-

rim de çok iyiydi. Fakat annemi babamý kaybetmem ve kar-

deþlerime bakmak zorunda olmam sebebiyle, okulu býrakmak

mecburiyetinde kaldým. Eþim okudu ve öðretmen oldu. Evlilik
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hayalleri kuramýyordum artýk; çünkü ekonomik olarak durumu-

mun kötü olmasýnýn yanýnda, eþim de artýk üniversite mezunu

olmuþ, kariyer sahibi bir kiþiydi. Bu düþüncelerle, onu arama-

ya cesaret edemiyordum bile. Ama o beni aradý buldu ve bir-

birimize verdiðimiz evlilik sözünü hatýrlatarak, bütün sýkýntýlarý

göðüslemeye hazýr olduðunu söyledi. 

Büyük zorluklarla evlendik ve hiç kimseden yardým alma-

dan, 8 sene düðün borcu ödedik. Eþim bir gün bile 'of' demedi.

Þimdi 9 yaþýnda, dünya tatlýsý bir oðlumuz ve çok mutlu bir yuva-

mýz var. Ve biliyorum ki bütün bunlar eþimin sabrý sayesinde ol-

du. Bana böyle bir eþ nasip ettiði için Rabbime þükrediyorum... 
(Adnan E., Denizli)

'Evim, peygamber evine benzedi'

2001 yýlýndaki kriz, bizi mahvetti. Borcumuzu ödeyebilmek

için çok zorlanýyorduk. Öyle günler oluyordu ki bazen yemek

yiyemiyor, bazen de ekmeðimize katýk bulamýyorduk. Böyle sý-

kýntýlý günlerin birinde, kýzým yemek için bir þeyler istedi. Eþim

dolabý açtý; ama inanýn çocuða verecek hiçbir þey bulamadý.

Ben, 'acaba nasýl bir tepki verecek' endiþesiyle eþime bakar-

ken, o gözleri yaþlý bir þekilde, 'Allah'ým sana þükürler olsun,

bugün evim, Peygamber evine benzedi.' diye dua ediyordu.

Rabbim sana þükürler olsun, verdiðin en güzel nimet için... 

(Oðuz Y., Ýstanbul)

Gülen yüzünü hiçbir þeye deðiþmem

8 yýldýr evliyiz ve 6 yaþýnda bir oðlumuz var. Eþimin, bizi
hayata baðlayan güler yüzlü halini hiçbir þeye deðiþmem.
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Bütün sýkýntýlý zamanlarýmýzda, hastalýðýmýzda hep onun güler
yüzünü görürüz. Eve geldiðim zaman o güler yüz bana, bü-
tün yorgunluðumu unutturuyor ve içimi tarifsiz bir huzur kap-
lýyor. Gülen yüzlü bir hayat arkadaþý verdiði için Allah'ýma
þükrediyorum... 

(Ahmet D., Tekirdað)

Ben eþimden razýyým, Allah da razý olur inþaallah

Bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle bu-
yuruyor: "Bir erkek, eþinden hoþnut olduðu halde ölürse, o ka-
dýn cennete gider." Ben de diyorum ki;

1. Evdeki huysuzluklarýma katlandýðý için,
2. Hemen hemen bütün randevularýma (nikah töreni dahil)

geç kalmalarýma sabrettiði için,
3. Habersiz misafir almalarýmý olgunlukla karþýladýðý için,
4. Çocuklarýma harika bir anne olduðu için
5. Anne-babamý ve akrabalarýmý kendi anne-babasý ve

akrabasý kabul ettiði ve daha birçok fedakârlýðý için, ben
eþimden razýyým. Allah da razý olur ve Efendimiz'in müjdele-
diði cennetine alýr inþaallah. Amin. 

(Oktay Y.)

Aileme benden daha yakýn

Eþimin en çok sevdiðim özelliklerinden birisi, her ortam-
da kendini sevdirmesidir. Benim aileme yaklaþýmý, o kadar
samimi ki, sanki ben deðil, eþim onlarýn evladýymýþ gibi. O
derece yakýnlýk gösteriyor ki aileme, sevinçten gözlerim yaþa-
rýyor. Hanýmým Allah'ýn izniyle, benim bu hayatta verdiðim, en
doðru karar. Þükürler olsun. 

(O.K., Denizli)
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Ýftiraya uðradýðýmda, en büyük destekçimdi

Büyük bir iftiraya uðramýþtým. Bütün deliller aleyhimeydi
ve herkes beni suçluyordu. Günler sonra ne yapacaðýmý bile-
meden, utanarak eþimin karþýsýna çýktým. Ben hiçbir þey de-
meden o, Hz. Âiþe'nin baþýndan geçen iftira olayýný anlattý ve
sabretmemi söyledi. Þok olmuþtum; ben ona söyleyecek keli-
me bulamazken, o beni teselli ediyor ve bana güvendiðini
söylüyordu. Olay kýsa zamanda açýða çýktý ve aklandým; ama
yerimizden yurdumuzdan olduk. Fakat harika bir eþim olduðu-
nu, bir kere daha fark ettim. Rabbim ahirette de bizi ayýrmasýn. 

(Serdar Ö.)

Sabrýmýz, eþimi yardýmsever yaptý

Kocam biraz titizdir. Bazen davranýþlarýmý eleþtirir, bazen
de kýzardý. Ben buna mukabil, 'iyilikler, her zaman kötülükleri
giderir' düþüncesiyle, eþime hep iyi davranmaya çalýþýrdým. 

Bir gün 20 yaþlarýnda, kekeme bir çocuk geldi kapýya.
Kâðýt ve plastik þiþe topluyordu. Ýsmi, Mehmet'ti. Mehmet,
"Abla hava çok sýcak, mümkünse bir bardak su verebilir misi-
niz?" dedi. Ben hemen içeri girdim, suyu ve evdeki eski ga-
zeteleri getirdim. Mehmet suyu içti ve teþekkür ederek ayrýldý.
Kâðýt toplayan Mehmet, gün aþýrý uðruyordu. Bazen su, ba-
zen yiyecek bir þeyler veriyordum. Eþim hep bana kýzar, si-
tem ederdi. Ben de dilimin döndüðünce, yardým etmenin gü-
zelliklerini anlatmaya çalýþýyordum. 

Bir gün akþamüstü, zil çaldý. Kapýyý açtýðýmda, eþimi ve
yanýnda Mehmet'i gördüm. Eþim aceleyle içeri girdi, kullan-
madýðý elbiseleri ve daha birçok eþyayý, Mehmet'e verdi. Ben
de yiyecek bir þeyler sundum. Mehmet sevinçle ayrýldý evi-
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mizden. Eþimin yüzüne baktým. Yaptýðý bu küçücük yardým
bile onu mutlu etmeye yetmiþti. Ben ve ailem çok mutluyuz.
Eþimin yüreði gerçekten sevgi doluymuþ. Sabýr bunun ortaya
çýkmasýný saðladý. 

(Hürcan K., Ýzmir)

Eþim halýlarý yýkayýnca...

Evliliðimizin ikinci yýlýydý. Bel fýtýðý rahatsýzlýðýmdan dolayý
aðýr iþler yapmam yasaktý; ama evin halýlarýný yýkamak zorun-
daydýk. Komþumuzun bahçesinde, beyim halýlarý yýkarken
komþumun eþi çýkageldi ve eþimi bu halde görünce, "Vah Ah-
met Bey, senin kýlýbýk olduðunu bilmiyordum. Erkek adam ha-
lý yýkar mý?" diye alay etmeye baþladý. Eþim gayet ciddi bir þe-
kilde, "Efendimiz (s.a.s.), 'Sizin en hayýrlýnýz, ailesine faydalý
olandýr.' buyuruyor. Ben eþime yardým emekten utanç deðil
þeref duyarým." dedi. O an eþim, bana mutluluklarýn en büyü-
ðünü vermiþti. Böyle bir evlat yetiþtirip, bana hayat arkadaþý
olarak veren sevgili kayýnpederime ve kayýnvalideme þükran
ve sevgilerimi sunuyorum. 

(Aliye C. Arslan, Denizli)

Basamaktaki gülleri görünce...
Bir akþam, eltime iftara gitmiþtim. Eþim, yatsý namazýndan

sonra beni arayarak, eve gitmemi söyledi. Ýkinci kattaki evimi-
ze çýkmak için merdivene geldiðimde, her basamakta beni
karþýlayan gülleri görünce þok olmuþtum. Gülleri toplayarak,
heyecanla eve girdim. Kalbim heyecandan duracak gibiydi,
müthiþ bir sürprizdi bu. Bana bu mutluluðu yaþatan sevgili
eþime, binlerce kez teþekkür ediyorum. 

(H. Uzun, Bursa)
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Eþinizin kýymetini bilin...
Eþlere sürpriz köþenizi gýpta ve beðeniyle okuyorum. Fa-

kat ne yazýk ki sürpriz yapabileceðim eþim, þu anda yurt dý-
þýnda çalýþýyor. Niyetim, ne en güzel yazýyý yazmak, ne de he-
diye almak... Sadece beyleri yanýnda olan eþlere, eþsizliðin
acýsýný, ýzdýrabýný çok iyi bildiðim için seslenmek istiyorum:
Hanýmlar! Eþinizin, zamanýn, hayatýn kýymetini bilin. Çünkü
anladým ki eþ, bir insanýn her þeyi. O olmayýnca, hayatýn bü-
tün aðýrlýðý, sizin omuzlarýnýza biniyor, eziyor, eziyor...Eþinizin
kýymetini bilin ve beraberken mutluluðun en güzelini tadýn... 

(H. Kalkan, Aksaray)

Sürprizi, bir aynaydý..
Özel bir gündü ve eþim bana hediye olarak, bir 'ayna' al-

mýþtý. Aynayý görünce biraz þaþýrdým. Eþimin açýklamasý, þaþ-
kýnlýðýmý hayranlða çevirdi. "Sana ayna hediye aldým; baktýðýn
zaman, dünyanýn en güzel ve en deðerli varlýðýný göresin di-
ye." Küçük bir aynaydý; ama taþýdýðý anlam, çok büyüktü. Be-
ni dünyanýn en deðerli varlýðý olarak gören bir eþe sahip oldu-
ðum için Rabbime þükrediyorum. 

(B. Satýlmýþ, Aydýn)

Beni evlendiðimiz güne götürdü
Ben 25 yaþýnda bir öðretmenim ve 6 aylýk evliyim. Eþim o ka-

dar harika bir insan ki anlatamam. Ben ve doðacak çocuðum,
dünyanýn en þanslý insanlarýyýz. Eþimin sürprizine gelince. Bir
gün okuldan evime geldiðimde, o müthiþ sürprizle karþýlaþtým.

Eþim bembeyaz gelinliði içinde bir melek gibiydi ve sev-
gi dolu bir simayla, bana gülümsüyordu. Bana evlendiðimiz
günü tekrar yaþattý. Bana mutluluk sunan meleðime, þükran-
larýmý sunuyorum... 

(Mustafa Ç., Bursa)
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Eþimi ve çocuklarýmý karþýmda görünce...

10 yýllýk evliyim ve bir yýldýr Fransa'da yaþýyorum. Ailem ise
þu an Türkiye'de. Geçen yaz, ilk defa tatil iznimden dolayý
Türkiye’ye gelecektim. Eþime ve çocuklarýma, geleceðimi söy-
lemediðim halde, onlar bir þekilde öðrenmiþler. Eþim, çocuk-
larý sabah erkenden uyandýrmýþ ve beni karþýlamaya hazýr ha-
le getirmiþ. Çocuklarýmýn beni görünce hep birlikte 'Babaaa!'
diye çýðlýk atmalarý, sürprizlerin en güzeliydi benim için. Te-
þekkürler sevgili eþim ve çocuklarým. Sizi çok özledim... 

(Abdulbaki A., Fransa)

Eþim anne babasýyla barýþýnca...

Eþim, anne ve babasýyla dargýndý. Bir akþam eþimden
habersiz, kayýnvalidemi ve kayýnpederimi bize davet ettim.
Hoþ sohbet, muhabbet, yeme içme... Hasýlý akþamýmýz çok
güzel geçti. Dargýnlýklar ve kýrgýnlýklar sona ermiþti. Eþimin,
gözlerinin içi gülüyordu. Bana onlarca teþekkürlerini sundu
ben de sana çok teþekkür ederim sevgili eþim... 

(Ýbrahim T., Ankara)

Notlar notlar içinde, sürpriz notlarýn içinde...

Bir pazartesi günü eþim okuldayken sabah uyanýp, saa-
tin üstündeki notu görünce þaþýrdým. Kâðýdýn üzerinde, "So-
nunu merak ediyorsan, buzdolabýndaki saklama kabýna bak!"
yazýyordu. Oradaki notu buldum, onda da "Þimdi de ayakka-
býlýktaki, yazlýk ayakkabýnýn içine bak!" yazýyordu. Onu bulun-
ca falanca yere, onu da bulunca baþka bir yere bak, diye
yazýyordu kaðýtlarda. Birbirini takip eden notlar yüzünden gir-
mediðim oda, açmadýðým çekmece, karýþtýrmadýðým dolap
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kalmadý. Bazýlarýna ulaþmak için sandalyenin üzerine bile çýk-
mak zorunda kaldým. Sonunda çok hoþ bir hediye aldým tabii
ki; ama verdiðim çabayý ve o hediyeyi hiç unutmuyorum. 

(Adnan K., Tunceli)

Moralsiz günün harika akþamý

Özel günlerden biriydi. O gün iþten oldukça yorgun ve
moralsiz gelmiþtim; ama adýmýmý kapýdan içeri attýðýmda, yer-
de küçük bir hediye görünce, moralim biraz düzeldi. Hediye-
nin üzerindeki notu gördüðümde ise iyice keyiflendim doðru-
su: "Dünyanýn en iyi polisi benim babam." Her adým atýþýmda
küçük bir hediye ve güzel bir sevgi sözcüðü ile karþýlaþýyor-
dum. Bu benim için tam anlamýyla, harika bir sürpriz olmuþtu.
Sevgili eþim, yine inceliðini göstermiþ ve kýzýmýzla birlikte ba-
na güzel bir sürpriz yapmýþlardý. 

(Rumuz: Ardahan)

Hostesin sunduðu sürpriz hediye

Tek baþýma bir yolculuða çýkmýþtým. Otobüse binip yerime
oturduðumda, hostes yanýma gelerek ismimi sordu. Ýsmimi
söylemekte biraz tereddüt edince, o bana ismimi söyledi. Çok
þaþýrmýþtým. Hostes yanýmdan ayrýldý ve biraz sonra elinde,
çok güzel bir paket ile geldi. Þaþkýnlýðým hâlâ sürerken, pake-
tin bana ait olduðunu söyledi. Ne yapacaðýmý þaþýrmýþ bir
halde paketi açtým. Paketi açtýðýmda ise mutluluktan uçuyor-
dum. Paketin içinde üzerinde sevgi sözcükleri bulunan bir
yastýk, çikolatalar ve kýrmýzý bir gül vardý. En önemlisi ise haya-
tým boyunca, kalbimi ýsýtacak bir mektup çýkmýþtý paketin için-
den. Sevgili eþim, yolculuðumu renklendirmek ve bana bir
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sürpriz yapmak için önceden ayarlamýþ, bütün bunlarý. Sevgi-
li eþim, Allah (c.c.) bizi iki cihanda da ayýrmasýn... 

(A. Yavuz, Sivas)

Hapishaneden bile sürprizini yaptý...

Eþim, bazý sebeplerden dolayý 1,5 yýldýr ýslahevinde. En
zor þartlar altýnda dahi özel günlerimizi unutmayan, harika bi-
ridir kendisi. Doðum günümde kayýnpederime, benim için bir
yüzük almasýný söylemiþ. Akþam iftar sofrasýnda kayýnpede-
rim, bana, eþimin gönderdiði hediyeyi takdim edince, çok
duygulanmýþ ve sevinmiþtim. Eþim, en zor þartlar altýnda da-
hi beni düþünüp, bana sürprizler yapabiliyordu. Sevgili eþim,
seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceðim. Allah-ü Teâlâ’nýn
bütün ayrý kalanlarý kavuþturmasý dileði ve dualarýmla... 

(E. Alparslan, Yozgat)

Gül yapraklarý baþýmýza yaðýnca...

Eþimle 3 yýllýk evliyiz. Ýkinci yýlýmýzda, küçük bir tartýþma
yaþamýþtýk. Ýki gün sonra da doðum günü vardý eþimin. Ona
güzel bir sürpriz hazýrlayýp, gönlünü almayý düþünüyordum.
Beþ tane balon aldým. Ýçlerine gül yapraklarý doldurdup, þiþir-
dim ve hepsini çalýþma odamýn avizesine astým. Aldýðým gü-
müþ bir kolyeyi de ipe baðlayarak, avizeden sarkýttým. Do-
ðum gününde, kendisine çalýþma odama geçeceðimi ve ra-
hatsýz edilmek istemediðimi söyledim, suratý çok asýlmýþtý. Bi-
raz sonra eþime seslendim, oda kapýsýna gelince, gözlerini
kapattýrdým ve tam avizenin altýna getirdim.

Eþimin gözlerini açtýrýnca, avizeye baðlý ipi kestim. Kolye
bir anda aramýza düþtü, çok þaþýrmýþtý. Yüzünde gülümseme-
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siyle sevgi ifadeleri fýsýldýyorken, balonlarý patlatmaya baþla-
dým. Üzerimize gül yapraklarý yaðýyordu. Eþim o kadar mutlu
olmuþtu ki, anlatamam. O günden sonra da hiç kavga etme-
dik. Beni her zaman daha anlayýþlý karþýladý. 

(A.S)

Güllerle bezenmiþ bir ev...

Ben 20 yaþýndayým ve 3 aylýk evliyim. Evliliðimizin ikinci
ayý, doðum günümle, ayný güne denk gelmiþti. Akþam iþten
eve geldiðimde, evimizin giriþ kapýsýnda kýrmýzý bir gül vardý.
Gülü alýp, içeri girdiðimde þok oldum; çünkü, eþim mutfak da-
hil her yeri, güllerle donatmýþtý. Mükemmel bir þekilde hazýrla-
dýðý yemek masasýnda dahi güller vardý. Daha önce böyle bir
doðum günü yaþamamýþtým. Bana o günü yaþatan eþime,
binlerce kez teþekkür ederim. Yüce Rabbim! Bana böyle bir
eþ nasip ettiðin için sana þükürler olsun. 

(Z. H. Ankara)

Cennetin istediðin kapýsýndan girebilirsin!

Ben 19 yýllýk evli ve 3 çocuk babasýyým. Evlendiðimde iç-
ki, gece hayatý ve daha baþka kötü alýþkanlýklarým vardý. Eþim
sayesinde, bütün kötü huylarýmý terk ettim. Artýk onun saye-
sinde Ramazan'da iki hatim yapabiliyorum. Hanýmlarýn cen-
nete girmelerine, kocalarýnýn rýzasý yardým ediyormuþ. Ma-
dem öyle, cennetin istediðin kapýsýndan gir, merhamet ve
sevgi âbidesi sevgili eþim. 

(M. A., Antalya)



Evliliðime güzellikler kattýnýz, teþekkürler...

Ben 3,5 senelik evli ve 1 çocuk annesiyim. Genel olarak

sorunsuz bir evliliðim olsa da zaman zaman eþimle bazý sýkýn-

týlar yaþýyorum. Ama karþýlýklý gösterdiðimiz ilgi ve gayret, sý-

kýntýlarý aþmamýza yardýmcý oluyor. Fakat sizlere, evliliðimize

kattýðýnýz güzellikler için sonsuz teþekkürler ediyorum. Artýk

her sorunu eþimde aramýyorum. Bir kadýnýn yuvada, ne anlam

ifade ettiðini anladým. Eþimle geçirdiðim her dakikanýn, özel

olduðunu fark ettim. Eþim mutlu olunca, ben de hayatýn tadý-

na varýyorum. Eþimden aldýðým en güzel hediyeye gelince;

dört senedir deðiþmeyen ve beni yanýltmayan karakteri ve

saðlam kiþiliði, benim aldýðým en güzel hediyelerdendir. Ha-

yatý ve gayemizi yeniden gözden geçirmemi saðlayan, dün-

ya deðerlisi eþime sonsuz teþekkürler ediyorum.

Rabbim bizi ahirette de ayýrmasýn. 

(F. Dilmen, Ankara)

Öðretmenler Günü kutlamasý

Ben, 1,5 yýllýk evli bir öðretmenim. Eþim de bizim okula

yakýn bir okulda öðretmen. Okulun bahçesindeki güllerle ilgi-

lenmeyi çok sever. 24 Kasým Öðretmenler Günü'nde bir te-

neffüs sýrasýnda, öðretmen arkadaþlarýmla sohbet ederken,

bir öðrenci elinde, dalýndan yeni koparýlmýþ kýrmýzý bir gülle,

öðretmenler odasýna girdi. Öðrenci benim ismimi söyleyip,

gülü eþimin gönderdiðini ve Öðretmenler Günü'mü kutladýðý-

ný söyledi. Çok mutlu olmuþtum. O gülü kuruttum ve evimin en

güzel köþesine koydum. Baktýkça, o günü hatýrlýyorum. 

(R. Kaptan, Ýstanbul)
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Karanlýklar içinde aydýnlýk bir mutluluk

Eþim dünyalar iyisi bir insan. 36 yaþýnda ve 17 yýllýk evli-
yiz. Kayýnvalidem ve kayýnpederimle beraber oturuyoruz. Be-
raber oturmak, bazen sýkýntýlý olsa da eþimi üzmemek için ses
çýkarmýyorum. Eþimle 17 yýldýr hiç dargýn durmadýk. Biz, özel
günlerimizde, eþimin babasý izin vermediði için, dýþarý çýkýp
rahat bir þekilde kutlama yapamayýz. Fakat evliliðimizin 14.
yýl dönümünde, dýþarýya çýkmaya kararlýydýk. Evdekilere bir
þeyleri bahane ederek, hatta pardösümü bile aþaðýda giye-
rek, dýþarýya çýktýk. Fakat þansa bakýn ki, her yerde elektrik
kesilmiþti. Dolmuþa binip Karþýyaka'ya gittik. Karanlýkta deniz
kenarýnda gezdik; ama benim için ikimizin aydýnlýðý, mutlulu-
ðu her þeyden önemliydi. Eþim, mum ýþýðýnda hizmet veren
bir çiçekçiden gül aldý bana, çok mutlu olmuþtum. O gülleri
hâlâ saklýyorum. O gecenin bitmesini hiç istememiþtim. Te-
þekkürler sevgili eþim. 

(Z. Güler, Ýzmir)
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B- DOST MEKTUPLARI

"Her 'nefs'in 'can'dan bir dostu olmalý. Baþýný yaslamak is-
tediði anlarda, teklifsiz kabul edecek bir 'omuz' olmalý haya-
týnda her fâninin. Kalbin tâ derinliklerinden gelen hýçkýrýklarý
dinleyecek bir 'kulak', kulaklarýn pasýný silecek bir 'ses', du-
daklarýn fýsýltýlarýný hissedebilecek bir 'kalbi' olmalý hepimizin.
Elimizin aðrýsýný, beynimizin keþmekeþini, yüreðimizin sýzýsýný
hissedebilecek bir 'dostumuz' olmalý kalbimiz attýðý sürece.
Fakat önce kendisi iyi bir dost olmalý insanýn. Birine omuz ol-
malý, bir diðerine kulak, bir baþkasýna yürek..." Bu ifadelerle
istemiþtik dost mektuplarýný. Sözü uzatmadan, en ümitsiz in-
sana bile ümit aþýlayacak kadar muhteþem olan, gerçek
dostluk hikâyeleriyle baþbaþa býrakýyoruz sizleri...



116

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f

Büyük bir iyilik yaptýnýz

Tarih 1996-1997. Ege Üniversitesi, Basýn Yayýn Yükseko-
kulu'nda öðrenciydim. Gül adýnda bir bayan arkadaþýmla
beraber kalýyorduk. Gül’ün ailesiyle de tanýþma fýrsatý buldum.
Ailesi, kýzlarý hakkýnda bilgi alabilmek için bana telefonlarýný
verdiler. Bir ay olmuþtu ki, ailesinin bana söylediði gibi, onun
gerçekten özgürlüðe aþýrý düþkün ve sorumsuz biri olduðunu
gözlemledim. 

Gül, bir akþam eve gelmedi. Saat gece 1'e doðru gelir-
ken, benim de aramadýðým karakol ve hastane kalmamýþtý. Ay-
ný zamanda bütün ortak arkadaþlara telefon ettim, telefonu ol-
mayanlarýn evlerine dahi gittim. Ama bir türlü kendisine ulaþa-
madým. Ailesine haber vermeye karar verip, telefonun tuþlarý-
ný çevirdim. Babasý telefona çýktý, "Amca nasýlsýnýz?" dememe
kalmadan Gül, kapýdan içeri girdi. Olayý hemen baþka bir bo-
yuta çektim ve "Gül sizi çok özlemiþ." diyerek telefonu Gül'ün
eline tutuþturdum. Gül, telefon görüþmesini bitirdikten sonra
hýþýmla odama girdi, ne yapmak istediðimi, hayatýyla oynadý-
ðýmý, ailesine en küçük bir þikâyet gittiðinde, eðitiminden ola-
caðýný söyledi. Akabinde, hakaretlerin ardý arkasý kesilmedi. 

Yaklaþýk 3-4 gün ev içerisinde esen soðuk havadan ra-
hatsýz olduðum için aslýnda özür dilemesi gereken kiþi ben ol-
madýðým halde, özür dileme kararý aldým. Kendisinin hayatýy-
la oynamak istemediðimi, kendisini, kendimden daha fazla
düþündüðüm için böyle davrandýðýmý ifade ettim. O da bana,
annesinin þeker, babasýnýn ise kalp hastasý olduðunu, eðer
onlara bir þey olsaydý, olaydan beni sorumlu tutacaðýný söyle-
di. Ömrümden, ömür gitmiþti o gün. Olayýn üzerinden, beþ
gün geçmiþti. Gül, bir gece yarýsý odama girdi. Þimdiye kadar
kendisini bu kadar düþünen ve endiþelenen bir insanýn hiç ol-
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madýðýný, bunun adýnýn hayata müdahale deðil, sevgi olduðu-
nu geç de olsa anladýðýný ve beþ gündür olayýn üzüntüsün-
den uyuyamadýðýný söyledi. Özür dilemesi gereken kiþinin
kendisi olduðu halde özür dilediðim için birçok deðerlerin,
farkýna varmasýna sebep olduðumu, bir daha sorumsuzca
davranmamaya yemin ettiðini söyledi.

Gül, bundan sonra gerçekten de dediði gibi davrandý ve
insanî deðerlerin farkýna vararak önce okulunu bitirdi, sonra
da mesleðini baþarýyla yapmaya baþladý. Þu anda yaþamýný
yurt dýþýnda birçok insana örnek olacak þekilde sürdürüyor.
Allah ömrünü hayýrlý ve bereketli etsin sevgili dostum. 

(Gül. Aslý Tunç, Ýzmir)

Mutluluktan ilk defa aðladým

Üniversitede okuyordum. O güne kadar hiç doðum gü-
nüm kutlanmamýþtý. Arkadaþlarým ve lise öðrencileri doðum
günümde beni evden uzaklaþtýrdýlar. Bu hareketlerine, o
anda bir anlam veremedim. O günün akþamý odamda, arka-
daþýmla yemek yerken, beni salona çaðýrdýlar. Salona girdi-
ðimde ne göreyim: Ýçeride 15-20 kiþi "Ýyi ki doðdun Semra!"
diye baðýrýyor, kasetçalarda en sevdiðim þarký çalýyor, duvar-
da ise harika sevgi sözcükleri... Ve en harika hediye ise ör-
tünmeyi düþündüðüm ilk gün giymek istediðim, mavi etek ve
mavi eþarptý. Mutluluktan belki de ilk defa o gün aðladým. 

(Semra, Turgutlu, Manisa)

Tepsi içinde pastalar...

Þimdi anlatacaðým güzel hadiseyi yaþadýðým zamanlarda
apartmanýmýzýn giriþ katýnda, bir dairede oturuyordum. O
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günün ertesi günü bana misafir gelecekti ama benim fýrýným
bozuktu. Arkadaþým Dilek Zekiye de bunu biliyordu; ancak
çalýþtýðý için ondan yardým istemeyi uygun görmedim. Ertesi
sabah balkona çýktýðýmda beni bir sürpriz bekliyordu. Balkon-
da, tepsi içinde pastalar vardý. Sonradan öðrendim ki, iþe gi-
derken býrakmýþ pastalarý ve sabah çok erken olduðu için de
zile basýp rahatsýz etmek istememiþ... O gün arkadaþýmdan
yardýmlaþmayý, dayanýþmayý ve fedakârlýðý öðrendim... Ve
geçen yýllar içinde de her davranýþý ile 'gerçek dost böyle
olur' dedirtti bana defalarca. Caným arkadaþým seni o kadar
çok seviyorum ki... Ýyi ki varsýn. 

(Nedime Türkkan, Konya)

Doktor paramý arkadaþlarým aralarýnda topladý

Yeni evlenmiþtik ve maddî sýkýntý içindeydik. Eþimin fakül-

tede okumasý, bizi ekonomik olarak biraz daha bunaltýyordu.

Ben ise özel sektörde çalýþýyordum. Bir gün rahatsýzlanmýþtým

ve doktora gitmem gerekiyordu. Fakat ekonomik sýkýntýlar

içinde olduðumuz için doktora gitme imkâným yoktu. Günler

geçiyor ve benim rahatsýzlýðým ilerleyerek devam ediyordu. 

Bir gün çok sevdiðim arkadaþým yanýma geldi ve bana

bir miktar para uzattý. 'Bu nedir?' diye sorunca, 'Arkadaþlar

arasýnda topladýk ve senin bir an önce doktora gitmeni istiyo-

ruz. Haydi hem de beraber gidiyoruz.' demiþti. O zaman öy-

le tuhaf olmuþtum ve arkadaþlarýmýn bu davranýþý öyle hoþu-

ma gitmiþti ki, o günü hiç unutamadým. Yüce Allah'ýma hep

þükrettim, bana böyle dostlar verdiði için. 
(H. M., Samsun)
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Pijamamýn yerini bile deðiþtirmemiþti

Ýsmiyle müsemma 'Akif' ruhlu bir dostumun evine, zaman
zaman misafir oluyordum. Beraber çay içiyor, halleþiyor ve
sohbet-i canan üzerine musahabeler yapýyorduk. Ben, otur-
ma odasýndaki pijamasý, yastýðý, battaniyesi bile hazýr olan
çekyatta yatýyordum. Aradan aylar geçmiþti ve uzun zaman-
dýr dostumun evinde misafir olarak kalmamýþtým. Bir vesileyle
evine tekrar gittim. Yatmak için çekyatý kaldýrdýðýmda, o kadar
uzun bir zaman geçmesine raðmen giydiðim pijamayý, yastý-
ðý ve battaniyeyi yine ayný yerde görünce çok þaþýrdým ve o
anda dudaklarýmdan þu sözler döküldü: Ýþte vefalý dost böy-
le olmalý. Meðerse dostum bir vefa göstergesi olarak, her an
gelebileceðim ihtimaliyle, pijamanýn yerini hiç deðiþtirmemiþ.

(Ali Demirel, Ýstanbul)

Gözünü kýrpmadan bursunu bana verdi

Liseyi bitirdikten sonra her türlü sýkýntýya göðüs gererek,
üniversiteye hazýrlandým. Ýmam Hatip Lisesi mezunu oldu-
ðum için yüksek puan almama raðmen, puanýmýn kesilmesi
sebebiyle, iki yýllýk bir bölümü kazandým. Baþka bir þehirde
bin bir güçlükle okumaya çalýþýrken, maddî imkânsýzlýk, en
büyük sýkýntýmdý. Büyük umutla bana burs çýkmasýný bekliyor-
dum. Burs sayesinde yüküm hafifleyecek ve okulu bitirecek-
tim. Zihnimi bu çýkmazlar meþgul ederken, bana burs çýkma-
dýðýný öðrendim. Okula son kez gittim. Ve o gün sýnýfýmdan ar-
kadaþým Arzu gelip; "Okula geldiðin günden beri seni izliyo-
rum. Hep durgunsun, hep düþüncelisin, üzgünsün. Sýkýntýný
benimle paylaþýr mýsýn?" dedi. Ben de ailemden kilometreler-
ce uzakta böyle içten, sýcak bir samimiyetle karþýlaþýnca her
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þeyi anlattým. Sonra insanlarýn hep menfaatleri için koþturdu-
ðu bir zamanda, arkadaþým bursunu yeni çekmesine raðmen
bana vererek, "Artýk bu burs senin, bankamatik kartým gelin-
ce de sana veririm, paraný ordan alýrsýn."dedi. Çok þaþýrmýþ-
tým. Almakta tereddüt ettim.

Sonuçta o da öðrenciydi. Bana, mihnet altýnda kalma-
mam için de "Farzet ki bu burs bana deðil de sana çýktý, se-
nin benden daha çok ihtiyacýn var." dedi. Gözünü kýrpmadan
bursunu bana verdi, okumama vesile oldu. Seni çok seviyo-
rum ve sana çok teþekkür ediyorum caným dostum. 

(Ruþeym K., Erzurum)

Öðrencisi için kendini feda eden öðretmen: Yasin

Benim öyle bir arkadaþým var(dý) ki onun yaptýðý iyilik ve
fedakârlýðý, kolay kolay kimsenin yapamayacaðýný düþünüyo-
rum. Kazakistan'da Kazak-Türk Lisesi'nde çalýþýyorduk Ya-
sin'le. Güzel bir yaz günü, bir grup öðrenciyle Ural Nehri'nin
kýyýsýna pikniðe gitmiþtik. Son zamanlarda durgunlaþan Yasin
de katýlmýþtý bu pikniðe. Meðer bu onun son pikniði, Ural
Nehri de ötelere açýlan kapýnýn, ilk basamaðý olacakmýþ. Bir
ara su topu oynarken top, kýyýdan çok uzaða kaçtý, onu almak
için hamle yapan Nursultan, birden yardým çýðlýklarý atmaya
baþladý. Çýðlýðý duyan Yasin, hiç yüzme bilmemesine raðmen
suya atladý. Biri batýyor diðeri çýkýyordu suda. O gün Nursul-
tan burada kaldý; Yasin ötelere uçtu. Dostlara kavuþma yeri
orasý oldu onun. Mezarý þu an Almatý'da olan Yasin, bizlere fe-
dakârlýk adýna 'can'dan bir misal oldu. Ne mutlu ona ve onun
gibi fedakâr dostlara. Allah, ondan ve onun gibi fedakâr dost-
lardan razý olsun ve Yasin'imi cennetine koysun inþaallah... 

(Hüseyin Çelik, Ýskenderun)
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Anne-oðul dertlerime derman oldu

8 yýl bebek sahibi olmak istemiþ; ancak bu emeline, 8 Ey-
lül 2004'te kavuþabilmiþ bir anneyim. 4 sene önce hamileliði-
min 5. ayýnda ikiz bebeklerimi kaybettim ve ölümden döndüm.
Gece yarýsý çok acil 0 grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardý ve ai-
lemden kimsenin kaný uymuyordu. Narkozdan ayýlýrken, en ya-
kýn arkadaþým Nuray, bana kan vermek için yaný baþýmdaydý. 

Ýki hafta hastanede kalýp, bebeksiz, eve bomboþ dönmek
beni çok üzmüþtü. Tüm sevgimizi Nuray'ýn oðlu Muhammed'e
verdik. Tevafuk bu ya, bir anneler günü Muhammed'i sevme-
ye gittik. Az bir süre sonra Muhammed, arkasýna sakladýðý bir
hediye paketini, bana uzattý. O an, "Galiba, annesine verece-
ði hediye için benim fikrimi sormak istiyor" diye düþünürken,
"Bu senin hediyen" sözleriyle irkildim. "Bebeklerin yaþasaydý,
þimdi sen de anne olacaktýn. Ama üzülme onlarýn yerine, ben
sana hediye veriyorum. Sen de benim annem sayýlýrsýn." de-
di. Hem çok aðladým, hem çok mutlu oldum. O günkü sevin-
cimi hiç unutamýyorum. Þimdi Muhammed, 3 aylýk kýzýmý sev-
meye geliyor. Bana bütün acýlarýmý unutturan 9 yaþýndaki bu
küçük dostuma ve her sýkýntýmda yanýmda olan annesine, çok
teþekkür ediyorum. 

(Filiz Doðan, Ýstanbul)

Örtünmeme vesile oldular

Þu an bir hastanede, fizyoterapist olarak çalýþmaktayým.
Bundan önceki iþ yerim, Gaziantep'te özel bir kurumdu, yeni
bir iþ yerine alýþmanýn verdiði tedirginlikle. Günlerim geçiyor-
du. Kendimi, güzel dinimizin gerektirdiklerini yapmaya þartla-
mýþtým; fakat þeytan bir türlü baþýmý kapatmama fýrsat vermi-
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yordu. Benden önce ayný kurumda iþe baþlayan bir çift vardý.
Onlarý tanýyana kadar Ýslam'ý yaþadýðýmý sanýyordum. Onlar
bana güç verdi, destek oldu, hem de bugüne kadar hiç kim-
seden görmediðim kadar. Günler sonra artýk baþým açýk ge-
zemez olmuþtum, o mübarek örtüye öyle çabuk alýþmýþtým ki,
ben bile kendime inanamamýþtým. Allah, Handan ve Mustafa
hocalarýmdan razý olsun, ömürleri hayýrlý ve bereketli olsun.
Rabbim herkese böyle dostlar nasip etsin... 

(Çiðdem E. P)

.

Dostum, bursuyla bana gözlük aldý

Kocaeli Üniversitesi'nde ikinci sýnýf öðrencisiydim. Döne-
min ortalarýna doðru, kullandýðým gözlük, oldukça rahatsýz et-
meye baþlamýþtý beni. Çerçevesi kalýn, kocaman ve camdan
bir gözlük olduðu için burnumun üstüne basýnç yapýyor ve
aðrýlara sebep oluyordu. Ben de harçlýklarýmdan, yol param-
dan, öðlen yemeðimden artýrarak, gözlük almak için paramý
denkleþtirdim. Gözlüðü beðenip ayýrttýrdým. 

Ertesi gün beni bekleyen bir sürpriz vardý, sabah korkunç
bir diþ aðrýsýyla uyandým. Doktor, dolgu yapýlmasý gerektiðini
söyledi. Takdire bakýn ki, dolgu ücreti ile gözlüðün ücreti, bir-
birinin neredeyse aynýydý. Yaþadýðým hayal kýrýklýðýný tahmin
edemezsiniz. Buna da þükredip ertesi gün okuldan sonra
gözlük sipariþimi iptal ettirmeye karar verdim. Okulda, arka-
daþým Hacer'e rastladým. Hacer, benden, gözlüðü çok merak
ettiði için onu gözlükçüye götürmemi istedi. Gözlükçü de
gözlüðü son bir kere takmamý rica etti arkadaþým. Taktým ve
Hacer, satýcýya döndü, "Gözlüðü alýyoruz." dedi. O anda ne-
ler hissettiðimi anlatamam. Sevgili dostum burs parasýný, ba-
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na gözlük almam için feda ediyor ve "Bu paraya senin ben-
den daha çok ihtiyacýn var." diyordu. Çok þaþýrmýþ ve sevin-
miþtim. Dostluðun, paylaþmanýn, fedakârlýðýn ne demek oldu-
ðunu, o gün daha iyi anlamýþtým. Rabbime hep þükrettim; bir-
birinden güzel dostlarým olduðu için ve hep dua ettim böyle-
sine güzel insanlarý karþýma çýkartmasý için. Hacer’ciðim, Al-
lah senden binlerce kere razý olsun. 

(Memduha Toðlukdemir, Ýstanbul)

En sýkýntýlý zamanlarýmda yanýmdaydý

7 yýldýr beni maddî ve manevî olarak hiç yalnýz býrakma-
yan, fikirlerimiz farklý olduðu halde beni her zaman savunan
ve her zaman benim için elinde olanlarý bile kaybetmeye razý
olan, benim için dosttan daha öte Özge K.'ya çok teþekkür
ederim. Okulda tek baþörtülü olmam herkesin, özellikle de ar-
kadaþlarýmýn ilgisini çekiyor ve beni aralarýna almak istemi-
yorlardý. Fakat Özge K. ve birkaç kiþi öyle deðildi. Özellikle
Özge K., beni hiç yalnýz býrakmadý ve bana hep destek oldu,
hep moral verdi. Rabbime çok þükrediyorum. 

(Saliha D., Kýrklareli)

Arkadaþým Selahattin, cesaretiyle hayatýmý kurtarmýþtý

9 yaþýndaydým, yaðmurlu bir gündü. Selahattin adýndaki
arkadaþýmla mahallemizdeki oyunlar oynadýðýmýz geniþ ara-
zide, 'En çabuk kim elektrik direðine ulaþacak' diyerek, bu-
lunduðumuz yerden, direðe doðru koþmaya baþladýk. Arka-
daþým Selahattin Kaya'yý geçip büyük bir mutlulukla elektrik
direðine ulaþýp, elimi dokunduðumda direk, þiddetli bir þekil-
de beni çarptý. Ellerimi direkten ayýramýyordum. Çýðlýklar için-
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de ölüme adým adým yaklaþýrken, mahallede kapý önünde
oturan kadýnlarýn, "Haylazý görüyor musun çarpýlýyormuþ gibi
yapýyor, bizi kandýracak aklý sýra." diye gülerek konuþtuklarýný
duyuyordum. Arkadaþým Selahattin, hemen arkamda beni
kurtarmaya çalýþýyor; ama o da çarpýlýnca elini geri çekiyordu.
Artýk gözlerimde gökyüzü kararmaya baþlamýþtý, içimden "Bu
yaþta mý öleceðim Allah'ým, sen beni kurtar." diye dua ediyor-
dum. Selahattin elindeki uzunca bir tahtayý, karýn hizamdan
geçirip beni geriye çekti, olmadý bir daha denedi, yine olma-
dý. Artýk dayanacak gücümün kalmadýðý bir andý ve bir kez
daha çektiðinde, beni direkten kurtardý. Yere yuvarlandýk. Sa-
rýlýp aðladýk beraber. Hayatýmý kurtarmýþtý Selahattin. O yaþta
böylesine bir davranýþý, kahramanlýðý herkes yapamazdý. Ha-
rikasýn sevgili dostum Selahattin... 

(Ali Özer, Ýstanbul)

Karþýlýksýz yapýlan dostluðun verdiði ders

Ýlk iþimdi ve baþlayalý birkaç ay olmuþtu. Bir gün iþ yerin-
de üzerime çay dökülmüþtü. Can havliyle yukarý çýktým, üze-
rimdeki giysileri çýkartmadan bezi ýslatýp, yanan yerime koy-
dum; ama yanmýþtým bir defa ve acýsý büyüktü. Caným ger-
çekten çok yanmýþtý. Sonra canýmýn acýsýný unutup, sabahtan
akþama kadar beraber çalýþtýðýmýz insanlara baktým. Duru-
muma kayýtsýz kalýþlarý beni çok üzmüþtü. Ayný yerde çalýþtý-
ðýmýz; fakat sadece yemek yerken görüþtüðümüz bir bayan
arkadaþ beni görmüþtü.

Halimden belliydi yaþadýklarým. Yanýmdan ayrýldý ve biraz
sonra elinde yanýk merhemiyle geldi ve yanýk olan yere sür-
dü, þaþýrmýþtým. Hakkýnda iyi þeyler duymadýðým o insan ba-
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na yardým etmiþ, acýma ortak olmuþtu. Özellikle onun ilgilen-
mesi, beni daha çok sevindirmiþti. Sýkýntýlý bir zamanýmda ya-
rama merhem olmuþtu. Anladým ki, hiç kimseye ön yargýlý
bakmamalý insan, peþin hükümlü olmamalý. Dostluðu yapa-
caksa, karþýlýksýz yapmalý. Yaptýklarýný ve yapacaklarýný, Allah
rýzasý için yapmalý. Rabbim senden razý olsun sevgili dostum. 

(Elif Ýnan, Ankara)

Arkadaþým, namazýmý zevkle kýlmama vesile oldu

Kur’ân kursundayken haylazlýðýmýz ve eðitim sisteminin
bazý eksikleri sebebiyle namaz kýlmak bize bazen "yük" gibi
gelirdi. Fakat bir arkadaþým vardý ki herkesin aksine, ezan
okunduðu zaman, kimseye belli etmeden namazýný kýlardý.
Ben ona gýpta ile bakardým. Diðer arkadaþlarým ise sanki o
kötü birþey yapýyormuþ gibi onu engellemeye çalýþýrlardý. Ki-
mi espri yapar, kimisi önüne geçer vs.. 

Bu arkadaþým hafta sonu tatilinde; "Çarþýya beraber çýka-
lým." teklifinde bulundu. Teklifi kabul ettim. Öðleye kadar gez-
dik eðlendik, öðlen ezaný okunurken arkadaþým, "Hadi cami-
ye gidelim." dedi. Ben onu kýrmaktan âdeta korkardým. Ýste-
meye istemeye camiye gittim. 

Camiden çýkýnca karnýmýz acýktýðýndan, daveti üzerine
abisi olduðunu söylediði bir eve gittik. Evden içeri adým atar
atmaz, içimde âdeta bir erime oldu. Ýçeriden gelen Kur’ân
naðmeleri, kulaklarýmý dolduruyordu. Âdeta büyülenmiþtim.
Bu ses, hayatýmda duyduðum en güzel sesti. Kur’ân okuyaný
biraz dinledikten sonra sofra hazýrlandý. Yemeði yedikten
sonra Kur’ân okuyan þahýs, eline bir eser aldý ve bir yandan
anlatýp bar yandan yorumlamaya baþladý. Anlattýðý þeyler, be-
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nim sormak isteyip de cesaret edemediðim sorulara cevap

niteliðindeydi. Ýçimde bir þeyler kopuyor ve hafiflediðimi his-

sediyordum. O günden sonra kýlmaya üþendiðim namazlarý,

zevkle kýlmaya baþladým; ama o evdeki manevî zevki hiçbir

yerde bulamadým. Þimdi her namazýmdan sonra beni, o eve

götüren, o deðerli dostlarla tanýþtýran arkadaþýma dua ediyo-

rum. Belki o arkadaþým olmasaydý, hem ahiretim, hem de

dünyam mahvolacaktý. Teþekkürler Mustafa Kayhanlar. 
(Veysel Yýldýrým, Antalya)

Unutulmayan bir iyilik

Elazýð'da Kur’ân Kursu öðretmenliði yaparken eþimin

Bursa'da vatani görevini yapmasý, ailemin de Bursa'da ika-

met etmesi sebebiyle, ben de Bursa'ya tayinimi istemiþtim.

Dört yaþýnda bir kýzýmýz, iki yaþýnda da bir oðlumuz vardý.

1978 Haziran sonunda, tayinimin Bursa'ya yapýldýðý haberini

aldým. Ailem, oturduðu apartmanýn boþ olan dairesini benim

için kiraladý. Fakat maddî sýkýntýmýn had safhada olduðu bir

dönem olduðundan, nakliye parasýný denkleþtirmem mümkün

olmuyordu. Nakliye için araç tutma iþini babam ayarlamýþ, üc-

retini bana bildirmiþti. Fakat babamýn da imkâný olmadýðý için

parayý bulmak yine bana kalmýþtý. O sabah ilk iþim, yakýn ak-

rabamdan birine gitmek oldu. Çok umutla gitmiþtim; ama ma-

alesef eli boþ döndüm. Birkaç arkadaþ ve dostumuzdan da

eli boþ dönünce, ne yapacaðýmý þaþýrmýþtým. Müthiþ bir çare-

sizlik yaþýyordum. Daha önceden eþimin söylediði sözler ak-

lýma geldi: "Eðer çok sýkýntýda olursan, yeni yaptýrdýðýmýz do-

lapla, buzdolabýný satarsýn."

126

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f



O gün Kur’ân Kursu'nda son günümdü. Bir yýl boyunca

beraber olduðum öðrencilerimden, bugün ayrýlacaktým. Öð-

rencilerimle vedalaþmadan önce, acilen satmam gereken do-

laplardan bahsettim. Bu haberi çevreye duyurma iþini, öðren-

cilerime verdim. Öðrencilerimle vedalaþtýktan sonra eve gelip

beklemeye baþladým. O günkü duygularýmý ve çektiðim ýstýra-

bý anlatamam. Üzüntü, çaresizlik, hayal kýrýklýðý... Hepsini bir-

den yaþýyordum. 

Nihayet öðle saatlerinde, öðrencilerimden Asiye çýkagel-

di. Asiye çok tatlý bir genç kýzdý. Birbirimizi çok severdik, ay-

ný zamanda babasý da eþimin görevli olduðu cami cemaatin-

dendi. Ailece de birkaç defa görüþmüþtük. Asiye'nin gözle-

rinde hem sevinç, hem hüzün vardý. Elindeki zarfý elime tutuþ-

tururken, "Para iþi tamam hocam. Dolaplarýnýzý da satmanýza

gerek kalmadý. Durumu babam öðrendiðinde gerçekten çok

üzüldü, çok selamý var, 'Sakýn geri ödemek için de hiç acele

etmesin. Bu borç süresizdir.' diyor babam dedi." Birbirimize

sarýlarak dakikalarca aðlaþtýk. Asiye'nin ailesi de varlýklý deðil-

di; ama demek ki bazý þeyleri yapmak için varlýklý olmak ge-

rekmiyordu. Sonradan öðrendim ki, Asiye'nin babasý Yusuf

Aðabey, parayý baþka birinden borç alarak bana yollamýþ. Bu

insanlýk örneði unutulur mu? Unutmadým, unutmayacaðým

da... Bu olaydan birkaç yýl sonra duydum ki Yusuf Aðabey

genç yaþta, yakalandýðý amansýz bir hastalýðýn ardýndan

Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþ. Allah sana rahmet etsin Yusuf

Aðabey. Nur içinde yat. Yaptýðýn o iyilik, sana azýk olsun, yol-

daþ olsun, kabrin nur dolsun, Allah senden razý olsun. 

(Sayime Bilhan, Bursa)
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Attýðým her adýmda duacýyým

1998 yýlýnda, ben lise son sýnýfta okurken babam bu dün-
yaya veda etti. Gelir seviyemiz pek iyi olmadýðýndan, maddî
sýkýntýlarýmýz oldu. Tam o sýralar üniversite sýnavýna hazýrlýk
için dershane kayýtlarý da baþlamýþtý. Bütün arkadaþlarým, ka-
yýtlarýný yaptýrmýþken, ben maddî sebepten dolayý kaydýmý
yaptýramýyordum. Bazý zamanlar annemle dertleþiyor, hatta
bazen ölçüyü kaçýrýp münakaþa bile ediyorduk, dershaneye
kaydolmam konusunda. Çünkü sýnavý, düzenli bir eðitim
programýyla kazanabileceðime inanýyordum. Üniversite oku-
mak ise en büyük idealimdi o zaman. 

Ýþte tam bu sýralarda sevgili arkadaþým, manevî ablam Öz-
lem, benim dershaneye kayýt yaptýrabilmem için gerekli olan
parayý, bir vakýf aracýlýðýyla temin etmiþti. Bunun yaný sýra sü-
rekli olarak bana güvendiðine ve üniversiteyi mutlaka kazana-
caðýma dair motive edici sözler söylüyordu. Ýstanbul Üniversi-
tesi'nden mezun olalý iki sene oldu. Þu an iyi bir iþte çalýþýyo-
rum ve o dünyalar güzeli dostum, artýk hayatta deðil; ama
amel defteri açýk. Attýðým her adýmda, ona duacýyým. O benim
hayallerimi gerçekleþtirmem için zemin hazýrladý. Rabbim de
cennetindeki en güzel zemini, ona hazýrlasýn inþaallah. 

(Esra Kanoðlu, Ýstanbul)

Ýnce ruhlu sevgili dostum Semih

Beden eðitimi dersini futbol oynayarak geçiriyorduk. Aka-
daþým Semih ile ayný takýmdaydýk. Sahanýn kenarýndan geçen
iki küçük çocuk kola içiyordu. Tam bu sýrada top, çocuklardan
birinin kolasýna çarparak kolanýn dökülmesine sebep oldu.
Kimse buna aldýrýþ etmedi ve herkes oyununa devam etti. Se-



mih o çocuklarla bir þeyler konuþtu, herhalde onlarý teselli ediy-
ordu. Topu o atmamýþtý ve atanýn da kastý yoktu. Antrenmansýz
olduðumdan kesilmiþtim, ayrýca biraz da bizim takýma acýya-
rak, yerime baþka bir arkadaþý oyuna alarak maçtan çýktým ve
kantine gittim. Kolasý dökülen çocuk ve arkadaþý geldi ve kan-
tinciye þöyle dedi: "Bizi Semih Abi gönderdi, onun hesabýna,
bir kola yazar mýsýnýz?" Kantinci yalnýzca selâmýný alarak bu gü-
venilir müþterisinin hesabýna kolayý yazdý. Bu olay, beni çok et-
kilemiþti. O zaman dostumun deðerini ve saðlam kiþiliðini da-
ha iyi anladým. Üstelik bu iþi yaparken de gizli tutmuþtu, onun
bu davranýþýný bilen yalnýzca ben, o çocuklar ve bir de tabi ki
Allah’tý. Allah (c.c.), herkese böyle ince fikirli dostlar nasip etsin. 

(M. Sobacý, Eskiþehir)

Sigarayý býraktýran dost

Ordu'da beyaz eþya üzerine, ticaretle iþtigal ediyorum. Bir
gün yanýma çok sevdiðim, saygý duyduðum, uzun süre devlet
dairelerinde yüksek görevlerde bulunmuþ, elektrik mühendisi
arkadaþým Adnan Kaya geldi. Her zamanki gibi mutad iþleri-
mize devam ediyor, güncel olaylardan bahsediyor, bir taraftan
da televizyondan haber izliyorduk. Televizyonda millî ve ma-
nevî deðerlere ters, olumsuz tavýr ve davranýþ sergileyen bir
grup insan için, ani bir hareketle arkadaþýn aðzýndan, ondan
beklemediðim olumsuz sözler çýktý. "Aðabey bu sözler size ya-
kýþmadý." dediðimde, hata yapmanýn ezikliðiyle "Haklýsýn, bir
daha böyle bir þey olmayacak inþaallah." dedi. 

Biraz sonra ben sigaramý çýkardým ve içmediðini bildi-
ðimden kendisine ikram etmedim. Tam yakacaktým ki "Dur"
dedi "Biraz önce söylediklerimi sen bana yakýþtýrmamýþtýn,
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ikaz ettin ve ben de bir daha söylememek üzere söz verdim.
Þimdi bu sigara da sana hiç yakýþmýyor, eðer biz dost isek,
ben de senden rica ediyorum, sigara içme." dedi. Kendisine
Ramazan ayýnýn yaklaþtýðýný, Ramazan'da býrakmayý düþün-
düðümü söyledim; ama nafile... Gayet samimi söylüyordu. Bu
olayýn üzerinden bir buçuk yýl geçti ve Allah'a binlerce þükür
olsun ki, ben bugüne kadar bir tane dahi sigara içmedim ve
bundan sonra da Allah'ýn izniyle içmeyeceðim. Çok memnu-
num ve her zaman kendisine duacýyým. Bir dostun, bir dosta
bundan daha büyük iyiliði olur mu? 

(Avni Yýlmaz, Ordu)

Hiçbir zaman beni unutmayan dostum...

Ýzmir'de üniversite öðrencisiyim. Lisede beraber okudu-
ðumuz arkadaþým Hayrullah Orhan ise Konya'da üniversiteye
devam ediyordu. Bundan birkaç yýl önce telefon edip, bende
Ahmet Turan Alkan'ýn hangi kitabýnýn olmadýðýný sordu. Þaþýr-
mýþtým. Gerçi o benim, A. Turan Alkan'ýn kitaplarýnýn sýký bir
takipçisi olduðumu biliyordu; ama yine de þaþýrmýþtým. Al-
kan'ýn bende olmayan bir kitabýnýn ismini söyledim. Hayrullah
ise sorusunun nedenini söylemiyordu. Bir müddet sonra her
þeyi anladým. Meðerse A. Turan Alkan Konya'ya gelmiþ ve
Hayrullah ismini söylediðim kitabý, benim adýma imzalatmýþ.
Bunlarý duyunca öyle sevindim ki anlatamam. O imzalý kitap,
benim aldýðým en deðerli hediye oldu ve þimdi de kütüphane-
min en müstesna yerinde duruyor. Dost iþte böyle olur, hangi
durumda olursa olsun, her þeye dostunun gözüyle bakar. Ka-
dim dostum Hayrullah, Allah binlerce kez razý olsun.

(Ramazan Atlen, Ýzmir)
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Karakýþta hediye edilen ayakkabý

Ben Adnan Menderes Üniversitesi, Sýnýf Öðretmenliði Bölü-
mü son sýnýf öðrencisiyim. Sýnýfýmýzda Yunus isminde, çok sevdi-
ðim bir arkadaþým var. Ailemin ekonomik durumu pek iyi olmadý-
ðý için onlardan fazla para isteyemiyordum. Kýþlýk bir ayakkabý al-
mam gerekiyordu; ama param olmadýðý için de ocak ayýnda
hesabýma yatacak olan Baþbakanlýk bursunu bekliyordum.

Bu arada kýþ ve yaðýþlý günler, gelip çatmýþtý. Ayakkabým
su geçiriyordu. Sýkýntýlýydým; ama sabretmekten baþka çarem
yoktu. Bir gün derse girmiþtim, dersten sonra Yunus bana,
"Osman ben iki aydýr bir þey düþünüyordum, bilirsin hediye al-
mak sünnettir. Sana bir ayakkabý hediye etmek istiyorum. Lüt-
fen hiç itiraz etme." dedi. Çok duygulanmýþtým. Ayakkabýyý bir-
likte beðenip aldýk. Allah razý olsun sevgili Yunus. Sen benim
sýkýntýmý giderdin, Allah da senin sýkýntýný gidersin. Yüce Rab-
bim bizi, hem bu dünyada hem de öbür dünyada ayýrmasýn. 

(Osman Çetin, Aydýn)

Mutluluðu, Mikail Aðabey öðretti

Lisede derslerimin kötü olmasý ve can sýkýntýsýndan dolayý
bunalýma girmiþtim. Mutluluðu, internet cafelerde, bilardo sa-
lonlarýnda, boþuna vakit öldürerek bulmaya çalýþýyordum. Bir
gün Mikail isminde bir abiyle tanýþtým. Kendisi Allah rýzasý için
insanlara yardým etmek için çýrpýnan biriydi. Kendini âdeta
genç kuþaklara, Allah ve peygamber sevgisini anlatmaya ada-
mýþtý. Bir gün beni üniversitede okuyan, hepsi gerçekten çok
mükemmel olan insanlarýn kaldýðý bir eve götürdü. O abilerle
çay içip sohbet etmek, gerçekten bana inanýlmaz huzur veri-
yordu. Aramýzdaki sevgi baðý giderek arttý. Mikail Abi bir gün
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bana "Gençlik Rehberi" adlý bir kitap verdi. Onu okudukça ha-
yatýmda çok þey deðiþti, artýk her þeyden haz almaya baþladým
ve abilerle diyaloðu asla býrakmadým. Þimdi çok mutluyum. Sa-
na çok teþekkür ediyorum Mikail Abi. Eðer sen karþýma çýkma-
saydýn, belki þu anda yanlýþ yerde ve yanlýþ kiþilerle olacaktým.
Vesilenle iki dünyada da mutlu olacaðým inþaallah.

(Uður, Erzurum)

Dostum, bana 'özür dilemeyi' öðretti
Ben 16 yaþýndayým ve iki seneden beri çok iyi bir dostum

var. Bir gün bu dostumla tartýþmýþtýk; ama hatalý olan bendim.
Ayný evde beraber kaldýðýmýz için çok fazla dargýn dura-
mazdýk. Benim de, özür dileyememe gibi kötü bir huyum var-
dý o zamanlar. Bir zaman sonra arkadaþým geldi, benden
özür diledi ve "Ben seninle aramýzýn kötü olmasýna tahammül
edemiyorum. Senden özür diliyorum." dedi. O anda yerin di-
bine girmiþtim âdeta; çünkü arkadaþým hem haklýydý hem de
gelip özür diliyordu. Aslýnda çok piþmandým; ama sadece
derdimi anlatmakta zorlanýyordum. O gün arkadaþýmdan
dostluðun, arkadaþlýðýn ne demek olduðunu öðrendim. Yap-
týðým hatalarýn sonunda özür dilemeyi öðrendim. O günden
sonra aramýzda küçük bir tartýþma geçse dahi onunla konu-
þup, özür dileyebiliyorum artýk. Arkadaþýmý çok seviyorum ve
ona çok teþekkür ediyorum...

(Süveybe Dündar, Almanya)

Benimle beraber o da 1,5 yýl mücadele etti

23 Temmuz 2003 tarihinde Çukurova Üniversitesi Balcalý
Hastanesi'ne acile yatýrmýþtýk beþ yaþýndaki evladýmý. Bir haf-
ta içinde konulan teþhisle ailece yýkýldýk. Oðlum Çocuk Onko-
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loji'ye sevk edildi ve hemen kemoterapiye baþlandý. Çukuro-
va'da bunaltýcý sýcaklar sebebiyle, eþimin görev yaptýðý okul
lojmanýnda hemen herkes tatildeydi. Hani derler ya 'Allah'ýn
(c.c.) bir kulu yok derde deva' diye, ayný o durum...

Arkadaþým Hazel'i gördüðümde o kadar doluydum ki ke-
limeler boðazýmda düðümlenmiþti, konuþamýyordum. Daha
sonra kendisi hastaneye geldi, o da benden beterdi. Ýki gözü
iki çeþme ve sarýlarak aðladýk. Benimle birlikte, 1,5 yýl o da
mücadele etti. Ne zaman kapýsýna gitsem, telefon açsam, ço-
cuklarý býraksam ya da gece geç vakit de olsa arasam, beni
hiçbir zaman geri çevirmedi. 

Þu an oðlum 7 yaþýnda ve halen tedavi görüyor. Dostum
hâlâ beni arar, bir þeye ihtiyacým olup olmadýðýný sorar ve
destek olur. Asla kötü düþünmez, hep moral verir ve yüzü
hep güleçtir dostumun. Rabbim, sýkýntýlý zamanlarýmda beni
yalnýz býrakmayan bu deðerli dostuma da, böyle güzel dost-
lar nasip etsin inþaallah. 

(Nurhayat Ereðlioðlu, Adana)

Öz aðabeyinin yapmadýðýný yapan dostlar

Bundan iki yýl önceydi. Bingöl'ün Adaklý ilçesinde öðret-
menlik yapýyordum. Bizim ilçeden Bingöl'e, sadece sabah ye-
dide bir araba gidiyordu. Bir gün arkadaþýmla beraber akþam
Bingöl'e gitmeye niyet ettik. Komþu ilçe olan Karakoçan'a
(Adaklý'ya iki saat mesafede) giden bir memurun arabasýna bindik.
Saat 21.00 sularýnda Karakoçan'a vardýk. Yanýmdaki arkadaþ,
aðabeyini aradý ve gelip bizi almasýný rica etti. Zira Bingöl'e bir
saatlik mesafe kalmýþtý ve biz de ana yolun kenarýnda bekliyor-
duk. Abisi gecenin bu saatinde gelemeyeceðini, bizim de Ka-
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rakoçan'a dönüp, öðretmenevinde kalmamýzý söyledi. Çaresiz
kalmýþtýk otoyolun kenarýnda. Aklýma, zor durumda olanlara
elinden gelen her þeyi yapmaya çalýþan deðerli dostum, aða-
beyim Þaban Hoca geldi ve onu aradým. Bir süre bekledikten
sonra Fatih ve Erdal ismindeki arkadaþlarým bir araçla geldi-
ler. Arkadaþýmla arabaya bindik. Yolun belli bölümlerinde çok
sis vardý ve bir kaza olmamasý için dua ediyordum. Allah'a þü-
kürler olsun sað salim Bingöl'e ulaþtýk. Arkadaþlar bizi evleri-
mize kadar býraktý. Ve ben bir kere daha yaþayarak þahit ol-
dum ki, ülkemde bu gönül erleri oldukça, gecenin hangi saati,
mevsimin hangi zamaný olursa olsun, dostlarýna yardým elini
uzatmak için yarýþacak birileri hep olacaktýr. O günün sonun-
da günlüðüme þöyle bir not düþtüm: Allah rýzasý için koþturan-
lar, kardeþin kardeþe yapmadýðý iyilikleri yapýyor. Allah (c.c.),
dostlarýmdan ebeden razý olsun. Amin. 

(Zülküf Sunar, Bingöl)

Hasta haliyle bizleri kýrmadý

Ben Celal Bayar Üniversitesi, Eðitim Fakültesi 2. sýnýf öðren-
cisiyim. Bu diyarlarda liseli kardeþlerimize faydalý olmak için
zorlu bir iþe giriþmiþtim. Hafta sonlarý, okul derslerine yardýmcý
olma amaçlý ders veriyorduk onlara. Bir gün öðrenciler, Fizik
dersleri için benden yardým istediler. Fakat ben sosyal bölümde
olduðum için fizik derslerine pek yardým edemeyeceðimi anla-
dým. Diðer yandan liseli öðrencilerin bu isteklerini yerine getire-
bilmek için, telefona sarýldým ve fizik dersi verebilecek kiþileri
aramaya baþladým. En ummadýðým kiþilerden bile 'müsait deði-
lim' cevabý almýþtým. En son, ümitsiz bir þekilde arkadaþým Ha-
cer'i aramýþtým ki, gerçekten çok hasta olmasýna raðmen teklifi-
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mi kabul etti ve kalkýp öðrencilerime, sýrf Allah rýzasý için, ders
vermeye geldi. Onu kapýda görünce ben ve çocuklar öyle se-
vindik ki, bize gerçekten çok güzel bir dostluk örneði verdi. Sev-
gili güzel insan, sen harika bir dostsun. Allah razý olsun... 

(Þeyma Barlý, Manisa)

Soðuk bir gecede arabamýz bozulunca...

Geçtiðimiz Ramazan Bayramý'nda niþanlýmý ve ailesini zi-
yaret etmek için, Bursa'dan annem ve kýz kardeþimle birlikte
arabamýzla Düzce'ye gittik. Bayramýn ikinci ve üçüncü günle-
rinde orada kaldýk. Döneceðimiz gün hava saðanak yaðmur-
luydu. Sabahleyin, arabayý çalýþtýrmakta biraz zorlandým. Ara-
badaki küçük bir problem, zamanýnda bakýmdan geçmeyin-
ce, bizim için büyük bir soruna sebep olmuþtu. Kayýnpederim
uyarýda bulundu; ancak, 'Bir þey olmaz inþaallah.' diyerek yo-
ðun yaðmur altýnda yola çýktýk. 

Bir müddet sorunsuz bir þekilde yol aldýktan sonra Hen-
dek-Akyazý arasýnda, arabadaki problem baþ gösterdi. Araç
hýzdan düþmeye baþlamýþtý. Aracý durdurmadan yolun kena-
rýna çektim. Biraz bekledikten sonra arabayý çalýþtýrmayý de-
nedim; ama mümkün deðildi. Dýþarýsý karanlýktý ve yaðmur
yaðmaya devam ediyordu. Anlayabildiðim kadarýyla motora
baktým, karanlýk olduðu için de cep telefonumun ýþýðýný yak-
mýþtým. Bu arada telefonumun þarjý azalmaya baþlamýþtý. Ne
yapacaðýmý þaþýrmýþtým. Niþanlýmýn ailesine haber versem,
onlarý da zor durumda býrakmýþ olacaktým ve endiþelenip
üzüleceklerdi. Tek çare vardý, Akyazý'da oturan bir arkadaþým
vardý, ona haber verebilirdim. 

Sevgili arkadaþým Harun'la, üniversite yýllarýndan beri çok
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iyi bir dostluðumuz var. Yýllarýmýz beraber geçti, fýrsat bulduk-

ça onlarý ziyarete de giderim. Telefonla Harun'u arayýp, yar-

dým istedim. Arkadaþým bir süre sonra aradý ve beni araba ta-

mircisi olan bir akrabasýyla görüþtürdü. Ustanýn dediklerini

yaptým; ancak problemi gideremedim. Son çare olarak onlar

gelmeliydiler. Ancak onlarýn da gelecek arabalarý yoktu. Bir

müddet sonra bir yerden ödünç araba bularak, gece geç sa-

atte geldiler. Ancak gelen ustanýn yanýnda tamir aletleri olma-

dýðý için sorunu gideremedi. Daha sonra rica minnet, baþka

bir tamirci arkadaþýný gelmeye ikna etti. Gelen kiþi de araba-

yý tamir edemeyince, arabayý çekmek zorunda kaldým.            

Aksilikler çorap söküðü gibi art arda geliyordu. Bu sefer de

çekme halatý yoktu! Harun, gecenin o saatinde bir yerlerden

çekme halatý buldu ve arabayý bir benzin istasyonuna kadar

çekebildik. Bu arada hepimiz, soðuktan neredeyse donma

noktasýna gelmiþtik. Benzin istasyonunda arabayla epey uðra-

þýp, sorunu hallettiler ve o anda Harun, onca zahmete, eziyete

katlanmasýna raðmen tamircinin ücretini bile kendisi ödemek

istedi. O geceyi arkadaþýmýn evinde geçirdik. Eðer o dostum

olmasaydý, hepimiz o yaðmurda, o soðukta donardýk herhalde.

Arkadaþým Harun, bayramdan önce, ailecek ziyaret etmemiz

için beni davet etmiþti. Bense müsait olursak gelebiliriz diye

cevaplamýþtým. Ancak kaderin cilvesi, müsaitken deðil, muh-

taçken ve onun bana yardým elini uzatmasýyla bu ziyaret ger-

çekleþmiþ oldu. Yaptýklarýn gerçekten çok büyük iþlerdi, sevgi-

li dostum. Her þey için sana binlerce teþekkür ediyorum. Allah

senden razý olsun, karþýna senin gibi dostlar çýkarsýn. 

(Ýsmail Er, Gümüþhane)
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Kýþ ortasýnda, sabah akþam bana yemek getirdi

Eþimin görevi dolayýsý ile Gerede'de bulunuyorduk. Orada-
ki arkadaþlarýmýn örnek tavýrlarý sayesinde gurbet yaþamadým.
Kimi anne, kimi abla, kimi de kardeþ oldu bana. Ben iki sene-
dir þeker hastasýyým. Ýlk rahatsýzlandýðýmda doktora gittim ve
þeker komasýna girdiðimi, hastanede yatýp tedavi olmam ge-
rektiðini söylediler. Hemen valizimi hazýrlayýp, bir alt kattaki
dostuma haber vererek hastaneye gittim. Dostum, ben gider-
ken o kadar üzülmüþ ki, o günün akþamýna kadar gözyaþý dök-
müþ. Ýlk günün akþamý da hemen hastaneye geldi zaten. 

Doktor, serum takýlý olduðu için yanýmda birinin kalmasýný,
ayrýca þekerim çok yüksek olduðu için de diyete uygun yemek-
ler yemem gerektiðini söyledi. Sevgili arkadaþým, hiç merak et-
mememi, her gün sabah ve akþam diyetime uygun yemekler
yapýp getireceðini söyledi. Hiç unutamýyorum, kýþýn o fýrtýnalý
soðuðunda özellikle, Gerede'nin o çetin kýþýn da bana her gün
yemek getirdi. Diðer arkadaþlarým da sýra ile üçer gün yaným-
da refakatçi kaldý. Ben o kadar duygulandým ki anlatamam. 

Hastaneden çýkýp evime geldiðim zaman, evimi sýcacýk,
yemekler hazýrlanmýþ ve her þeyi tastamam buldum. Arkada-
þým hemen yatýp istirahat etmemi, gereken ne varsa kendisi-
nin yapacaðýný söyledi ve her eksiðime koþturdu. Allah'ým
(c.c.), sýkýntýlar yaþadýðýmýz þu zamanlarda, herkese böyle
dostlar nasip etsin. Her türlü sýkýntýmda, gece gündüz deme-
den, yanýmda olan, gerçek ve örnek dostlarýmý da Rabbim, iki
cihanda, hayýrlý dostlarla karþýlaþtýrsýn. 

Þu an baþka bir þehirdeyim. Ama onlarýn yaptýðý iyiliði as-
la unutamýyor ve o dostlarýmý çok özlüyorum. Benim en zor ve
sýkýntýlý zamanýmda müþkülümü giderdiler, Allah da onlarýn

D o s t  M e k t u p l a r ý



138

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f

bütün sýkýntýlarýný gidersin. Allah herkese onlar gibi merha-
metli dostlar nasip etsin. 

(Emine Yýlmaz, Yozgat)

Hayallerimiz gerçek oldu

Arkadaþým Nilgün Tekin ile üniversite ikinci sýnýfta tanýþtým
ve hep ayný ortamý paylaþtýk. Son sýnýfa geldiðimizde artýk ayrý-
lýk vaktinin geldiði düþüncesi bizi üzüyordu, birbirimizi o kadar
çok seviyorduk ki, üniversiteden sonra da beraber olmak isti-
yorduk. Bir gün çay sohbetinde, beraber hayal kurmaya baþ-
ladýk. "Düþünsene, okuldan sonra ayný yerde çalýþmak nasip
oluyor ikimize ve biz tekrar ayný evde kalýyormuþuz. Evimiz de
hem denizi görüyormuþ hem de yemyeþil bir ortamdaymýþ (ar-

kadaþým denizi çok sever, ben de yeþili). Gittiðimiz yerde yeni, hayýrlý,
güzel baþlangýçlara vesile olmak adýna, o ortama ilk giden, to-
humlarý atan ikimiz olacakmýþýz ve bundan sonra orada yapýlan
bütün güzelliklerden hissedar olacakmýþýz."

Buna benzer hayallerimizi, masumane dillendirmemizin
üzerinden birkaç ay geçmiþti ki, Nilgün ile bana Norveç'te ça-
lýþma ve hizmet etme gibi çok kutlu bir teklif geldi. Gerçek
dostluðumuzun ve samimiyetimizin ilk meyvesini almýþtýk. Da-
ha sonra öðrendik ki, Norveç'e daha önce, güzellikleri anlat-
ma ve hizmet etmek gayesiyle hiçbir bayan gitmemiþ. Bu, bi-
zim için ayrý bir güzellikti. Ýnþallah kýþta gidip tohum atacak-
týk. Nihayet Rabbimiz bize, oralara ulaþmayý nasip etti. Kala-
caðýmýz eve geldiðimizde ne görelim; evin bir tarafý alabildi-
ðine orman, bir tarafý ise alabildiðine deniz. Kalbinin tertemiz
olduðuna inandýðým dostumun ihlaslý bir duasý ve niyetiyle,
Rabbim bizlere çok güzel hizmetler ettirdi. Þu an arkadaþým-



la farklý ortamlardayýz; ama yüreðimiz bir atýyor. Bana böyle

bir dost nasip ettiði için Allah’a binlerce þükürler olsun. Þunu

çok iyi anladým ki, Allah rýzasý için çalýþan kutsîlerin hem du-

alarý, hem de hayalleri kýymetlidir. 
(Seyda Turhan, Aksaray)

Sen olmasaydýn, kim bilir hangi rüzgârda savrulacaktým

Yýllar önceydi. Lise yýllarýmda Ahmet isminde bir arkadaþým

vardý. Ýyi ki de vardý. Önce beni Nur’lar'la, sonra da onu okuyan

ve en güzel þekilde yaþayan insanlarla tanýþtýrdý. Hayatýmýn sý-

rat-ý müstakim çizgisine gelmesinde, en büyük öneme sahip

olan sevgili arkadaþým, Allah (c.c.) senden ebeden razý olsun.

Sen vesile olmasaydýn, þimdi kim bilir hangi rüzgârda savrula-

caktým. Herkezin ihtiyacý var senin gibi güzel insanlara...
(Mehmet Yýldýrým, Ýzmir)

Dostum, bana paylaþmayý öðretti

Arkadaþým Arzu kendisi için önemli olan birtakým eþyala-

rýný hep dostlarýna hediye ederdi. Bu bazen bir bileklik, yüzük,

deðerli bir resim veya þu an elimde tuttuðum iki küçük çakýl

taþý olurdu. Ben bundan çok memnun olduðum halde, bir an-

lam veremezdim. Çünkü ben önem verdiðim eþyalarýmýn, her

zaman yanýmda olmasý gerektiðini düþünüyordum. Fakat

sonralarý fark ettim ki arkadaþým, çeþitli eþyalarýný dostlarýna

hediye edip paylaþýrken, her zaman hatýrlanmak istiyormuþ.

Ondan bir parçanýn dostlarýnda bulunmasý, onlara ne kadar

deðer verdiðini gösteriyordu. Artýk ben de Arzu sayesinde

eþyalarýmý dostlarýmla daha rahat paylaþabiliyor ve onlara de-
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ðerinden daha fazla deðer yükleyebiliyorum. Teþekkürler

sevgili dostum, bana harika bir davranýþ kazandýrdýðýn için. 

(Z. Özyazýcý, Ýstanbul)

Bana yalnýzlýðý hissettirmediler

Eþim yurt dýþýndaydý. Bir gece saat 22.30 civarlarýndaydý ki,
bir buçuk yaþýndaki oðlum rahatsýzlandý. Acilen hastaneye git-
memiz gerekiyordu. Bu sýkýntýlý zamanýmda sevgili Aysun Abla
ve eþi bizi hastaneye götürdüler ve saatlerce yanýmýzdan hiç
ayrýlmadýlar. Hastaneden döndüðümüzde, gece acil bir þey
olursa, saat kaç olursa olsun arayabileceðimi söylediler. Bunu
teklif etmeleri bile çok güzeldi. Aysun Abla'ma, sýkýntýlý zaman-
larýmda hep yanýmda olduðu için, gurbette olmanýn sýkýntýsýný,
ezikliðini, garipliðini bana hissettirmediði için ve yaptýklarýný hiç-
bir karþýlýk beklemeden yaptýðý için en içten teþekkürlerimi sunu-
yorum. Allah senden ve ailenden ebeden razý olsun. 

(Ümmühan Canan, Gebze, Kocaeli)

Beni benden daha fazla düþünen dostum

Bir buçuk yýldýr namaz kýlýyorum. Namaza baþlamama
çok deðerli olan bir arkadaþým vesile oldu. Kendisi namaz ký-
lýyordu ve bazen bana da tavsiye ediyordu; fakat hiç baský
yapmadan, sevgiyle... Arkadaþým çok büyük bir sabýr göster-
di bana karþý. Onunla her konuþmamýzda, içimde bir þeylerin
kýpýrdadýðýný hissediyordum. Býkmadan, usanmadan bana di-
nimizin güzelliklerini anlattý. 

Bir gün yine sohbet esnasýnda arkadaþýmýn dudaklarýn-
dan þu sözler döküldü: "Sevgili dostum, seni çok seviyorum ve
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bu dünyada olduðu gibi ahirette de seninle birlikte olmak isti-
yorum. Ümit ediyorum ki namazýmýz bizi cennete götürür. Gel
sen de bu güzel ibadeti aksatma; namaza baþla. Eðer Rab-
bim ibadetlerimizi kabul ederse, seninle cennette birlikte olu-
ruz." Bu samimiyet dolu ifadeler, içimde volkanlar koparmýþtý.
Baþka biri benim ahiretimi benden daha çok düþünüyordu.
Fark ettim ki bu dünya sýnanma yeriydi. Ahiretin, cennet, ce-
hennem üzerine düþünmeye baþladým ve niçin yaratýldýðýmý
daha iyi idrak ettim. 

Bana bu kadar sabýr gösterip, katlandýðý için Allah (c.c.),
ondan binlerce kere razý olsun. Ýnþallah Efendimiz'in (s.a.s.)

komþusu olur, onunla ayný sofraya oturur. O benim iki dünyamý
da kurtardý. Þimdi sýra bende, ondan öðrendiklerimle ben de
baþkalarýna vesile olurum, insanlara hizmet ederim inþaallah. 

(M.E., Aydýn)

Ona borcum varken bile borçlarýmý
ödememde yardýmcý oldu

Dostum Ayfer'i tanýyana kadar menfaatsiz bir dostlukla
karþýlaþmamýþtým. O ne kadar imkânsýzlýklar içinde olursa ol-
sun, eðer ki ben zor durumda isem, dostuma ihtiyacým varsa,
hiçbir þeyi düþünmeden hemen yanýmda olur. Hastanede,
çarþýda, bakkalda nerede olursa olsun, darda bir insan gör-
sün, bütün çevresini alarma geçirir ve onunla uðraþýr. 

Bir gün ev alacaktýk. Bir miktar paraya ihtiyacýmýz vardý.
Sevgili Ayfer, ben istemeden buldu buluþturdu ve ihtiyacýmýz
olan parayý bana getirdi. Daha sonralarý borçlarýmý ödemede
oldukça gecikmiþtim ve mahcubiyet içindeydim. Dostum bu-
nu öðrenince, "Borcunu ödemende sana yardýmcý olabilir mi-
yim?" dedi. Bu destek cümlesi beni o kadar etkilemiþti ki, ne
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diyeceðimi þaþýrmýþtým. Zaten kendisine borcum vardý, o du-
rumda bile diðer borçlarýmý ödememde yardýmcý olmaya ça-
lýþýyordu. Efendimiz (s.a.s.), "Sevdiklerinize, dostlarýnýza onlarý
sevdiðinizi söyleyin." buyuruyor. Sevgili Ayfer'im seni Allah
için çok seviyorum, iyi ki varsýn ve benim dostumsun. Rab-
bim, herkese senin gibi gerçek bir dost nasip etsin. 

(E.N., Ýstanbul)

Dostum bana vefayý öðretti

Geçen sene kalbimde çok ciddi bir rahatsýzlýk olduðunu
öðrendim. Acilen ameliyat olmam gerekiyordu. Bu yüzden
Konya'dan Ankara'ya gittim. O sýrada arkadaþým Fatma ile
aramýzda bir sorun olmuþtu. Benimle ilgili bu durumdan onun
haberi yok sanýyordum; ama o aramýzda problem varken da-
hi ailemi arayýp durumumu öðrenmiþ. Ameliyata girmeden
yaklaþýk 20 dakika önce onu karþýmda görünce, âdeta þok ol-
muþ ve aðlamaya baþlamýþtým. Böylesine muazzam bir vefa
duygusu beni çok etkilemiþti. 

Ameliyattan sonra odama çýktýðýmda, her tarafým en sev-
diðim çiçek olan kýrmýzý güllerle ve üzerinde 'seni çok seviyo-
rum' yazýlý kocaman yastýklarla donanmýþ olduðunu görünce,
onun deðerini bir kez daha anladým. Ve o günden sonra dos-
tumla, daha çok samimi olduk. Bana dostun ve vefanýn ne
demek olduðunu öðreten gerçek dostum, Allah senden bin-
lerce kere razý olsun ve bütün dostlarý senin gibi yapsýn... 

(Rumuz: Dost, Konya)

Kötü gün dostu sevgili dostum: Esma

Benim, kötü günümde yanýmda olmaya çalýþan bir arka-

daþým var. Kâh her gün görüþtüðüm, kâh aylarca konuþama-
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yýp, bir telefonla kaldýðýmýz yerde devam ettiðim... 

Bundan üç yýl kadar önce, þimdi eþim olan insanla, sýkýntýlý

bir dönem geçiriyordum. Belki yalnýz yaþamam da sýkýntýmý iyice

artýrýyordu. Sevgili arkadaþýmý arayýp, çok kötü durumda olduðu-

mu ve müstakbel eþimle aramýzdaki sýkýntýlarý anlattým. "Tamam

senin yanýna geliyorum" dedi, fakat ben istemedim. Çünkü üni-

versite öðrencisiydi ve finallerine çok az bir zaman kalmýþtý.

Konuþmamýz Cuma gecesi olmuþtu. Arkadaþým Esma

beni arayarak, yolda olduðunu söyledi. Biricik dostum bir sö-

zümle, finallerinin ortasýnda Ankara'dan Ýstanbul'a geliyordu.

Geldi, iki gün boyunca beni teselli etti, çok hoþ vakitler yaþat-

tý ve gitti. Sýkýntýlý günlerimde beni yalnýz býrakmayan sevgili

Esma'm, Rabbim de zor zamanlarýnda senin yanýnda olsun. 

(Ü.B., Ýstanbul)

Dualarýyla bana huzur veren bir 'dua dostum' var

Benim, sürekli deðiþken hallerimi ve yerli yersiz sýkýntýlarý-

mý idare eden, sorunlarýmý, beni tatmin edecek þekilde konu-

þarak hafifleten, sayýsýz jestler yapan, Ayþe isminde candan

bir arkadaþým var. Sevgili dostumu, bana yaptýðý harikalýklar-

dan dolayý çok seviyorum; fakat en çok sevdiðim yönü ise;

dostumun bana sürekli dua etmesidir. Onun bana dua ettiðini

bilmek, müthiþ bir haz, güven ve huzur veriyor. Ýnanýyorum ki

dostumun yaptýðý dualar, beni birçok sýkýntýdan kurtarýyor. Ben

de dostuma binlerce dua ediyorum; Rabbim sana hayýrlý, hu-

zurlu ve saðlýklý bir ömür nasip etsin ve senden razý olsun. 

(Demet Karataþ, Hollanda)

D o s t  M e k t u p l a r ý



144

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f

Komþuluðun güzel bir örneði

O gün annemin 5. ölüm yýl dönümüydü. Çocuðum çok
hastaydý, bunun yaný sýra kayýnpederim de bizde kalýyordu ve
onun da ilgiye ihtiyacý vardý. 30 Aralýk 2004 günü öðleden
sonra annemin ruhuna Yasin-i Þerif okutmak istiyordum; ama
yoðunluk ve sýkýntýlardan bir türlü hazýrlýk yapamamýþtým. Ben
okulda iken komþularým program için çeþitli ikramlar hazýrla-
yýp, beni beklemiþler. Bu manzarayý görünce o kadar mutlu
oldum ki anlatamam. 

Sevgili anneme Allah rahmet eylesin. Kabri nurlarla dol-
sun, mekâný cennet olsun. Komþularýmýn yaptýðý bu harika
davranýþ karþýsýnda, ne kadar þanslý bir kul olduðumu hatýrla-
dým ve Rabbime þükrettim. Bana bu yardýmý yapan komþula-
rýmdan Allah razý olsun, komþuluðun can çekiþtiði bu günler-
de, çok güzel bir örnek sergilediler. Allah herkese böyle kom-
þular nasip etsin. 

(N. Erikçi, Denizli)

Dostlarým nöbetleþe bana yardým ettiler

Anlatacaðým harika dostluk hatýramý, Kazakistan'ýn güzel
ve yemyeþil þehri Almatý'da yaþadým. 1998 yýlýnýn þubat ayýn-
da sezaryenle çok kritik geçen bir ameliyat sonrasý, Rabbim
bize biricik kýzým Zehra'yý, hediye olarak baðýþladý. Aþýrý kan
kaybetmem ve Zehra'nýn iki hafta erken doðmasý sebebiyle
on gün süresince mecburen hastanede kaldým. Eve döndü-
ðümüzde, arkadaþlarým beni hiç yalnýz býrakmadýlar. Her gün
biri yanýmda nöbetçi kalýyor, ev ve yemek iþlerinde bana des-
tek oluyordu. Bu olay haftalarca böyle devam etti. 

Baþta eþim olmak üzere, Rabbim arkadaþlarýmýn hepsin-



den razý olsun. Özellikle Berin Haným, çocuðuma ve bana
gerçekten çok itina gösterdi, hiçbir þeyimizi eksik etmedi ve
bunlarý memnuniyetle yaptý. Sevgili Berin Haným ve diðer
dostlarým, sýkýntýlý günlerimde hep yanýmda oldunuz, Rabbim
de sizin sýkýntýlý günlerinizde yanýnýzda olsun. 

(Raziye Ocak, Nevþehir)

Gýpta edilecek bir komþuluk örneði

Babamýn iþi sebebiyle 20 yýl Ýstanbul'da ikamet ettik. Ba-
bam emekli olunca da memleketimiz olan Sakarya'ya yerleþ-
tik. Sakarya'dayken 17 Aðustos 1999 depremini yaþadýk. Bü-
yük bir felaket yaþamanýn þokuyla Ýstanbul'daki komþularýmýzý
arayarak, Ýstanbul'a taþýnmak istediðimizi ve bizim için bir ev
kiralamalarýný rica ettik. Komþularýmýz önceki evimizin çok ya-
kýnýnda bir ev kiralamýþlardý. Depremden on gün sonra taþýn-
dýk. Yoldayken, bir yandan deprem sebebiyle periþan olan eþ-
yalarýn temizliði, diðer yandan kiralanan evin boyasý, badana-
sý ve temizliði bizi oldukça düþündürüyordu. Zaten psikolojik
olarak kötü durumdaydýk... Fakat komþularýmýzýn bizim için ki-
raladýklarý eve vardýðýmýzda, büyük bir sürprizle karþýlaþtýk:
Evin bütün temizlik ve badana iþleri yapýlmýþ, tabak, bardak,
kaþýk gibi mutfak malzemelerinin yaný sýra, bazý gýda madde-
leri de mutfaðýmýzda hazýr edilmiþti. 

Sevgili komþularýmýz daha sonra, depremde kirlenen bü-
tün eþyalarýmýzý alarak onlarý da yýkadýlar, temizlediler, kuruttu-
lar ve bize getirdiler. 

Biz þu an tekrar Sakarya'da oturuyoruz. Fakat o dönemde
yaþadýðýmýz 8 ay boyunca, Kemerburgaz'daki dostlarýmýz,
komþuluðun, yardýmlaþmanýn, paylaþmanýn, sevginin, saygý-
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nýn ne demek olduðunu bizzat yaþayarak gösterdiler. O 8 ay,
'hayatýmýn en huzurlu günleriydi' diye hatýrlamama sebep ola-
cak ömrüm boyunca. Bizlere böyle kýymetli dostlar verdiði için
Allah'a sonsuz þükürler olsun. Rabbim, Erdem, Kumru, Baba-
can aileleri ile Sema Yonuktaþ ve oradaki bütün dostlarýn bah-
týný açýk, ahiretlerini ak eylesin... 

(Vildan Yasa, Sakarya)

Dostum bana Kur’ân okumasýný öðretti

Biz tam 6 yýldýr belirli aralýklarla, çay sohbetleri yapýyoruz.
Bu sohbetlerin bana saðladýðý en güzel ve anlamlý þey,
Kur’ân-ý Kerim okumasýný öðrenmem oldu. Toplantý arkadaþ-
larýmýzdan olan Rabia Haným, bana ve birkaç arkadaþýma
hiçbir karþýlýk beklemeden aþkla, þevkle, sabýrla Kur’ân oku-
masýný öðretti. Sana tekrar teþekkür ediyorum sevgili Rabia.
Ne mutlu bize ki memleketimin böyle güzel insanlarý var. 

(Naz, Adana)

Beni hayata döndüren gerçek dostlarým

Yaþadýðým bazý sýkýntýlar sebebiyle, insanlara karþý güve-
nim kalmamýþtý. Çok yakýnlarýmla yaþadýðým üzücü olaylar,
bende güven býrakmamýþtý. 'Bu dünyada dost yoktur' mantýðý
kaplamýþtý her yanýmý ve insanlarýn hiçbiri dürüst ve dost de-
ðildi benim gözümde. Ýnsanlara güvenemememden dolayý
evden dýþarý çýkamaz olmuþtum. Bu durum bir yýl kadar de-
vam etti. Bu sýkýntýlý zamanlarýmda eski gerçek dostlarým Eb-
ru ve Tülay, beni, bana buldurdular. Allah rýzasý için kurulan
dostluklarýn, hiçbir zaman bitmeyeceðini, bana hatýrlatýp ya-
þattýlar. Beni büyük bir bunalýmýn ve yalnýzlýðýn içinden çýkar-
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dýlar, hayata döndürdüler. Teþekkürler sevgili dostlarým, Allah
sizden razý olsun. 

(Þ. B., Ýzmir)

Eski(meyen) dostumun bebeðim için sürprizi

Çocuðumuzun doðmasýna iki ay kalmýþtý; ama ekonomik
sýkýntýlar sebebiyle bebek için henüz bir þeyler alamamýþtým.
Bir gün kargo ile bir paket geldi. Paket, ben öðrenciyken ba-
na annelik yapan, çok kýymetli bir ablamdan geliyordu. Pake-
ti açtým ve þaþkýnlýðým iyice artmýþtý; çünkü pakette bebeðimin
bütün ihtiyaçlarý vardý. Sevgili ve ince düþünceli ablacýðým, Al-
lah senden razý olsun... 

(R. Akbal, Adana)

Ablalarýmýz bize ilk kandil programýmýzý yaþattý

Biz lisede okuyan iki kýz arkadaþýz. Kadir Gecesi'nde yaþa-
dýklarýmýzý, asla unutamayýz. Kadir Gecesi'nden haberimiz ol-
madýðý için ilk defa böyle bir programa katýlmanýn anlamý bü-
yüktü bizim için. Kandil programý, sohbetler, skeçler, ilâhilerle
çok güzel geçmiþti. Program bitiminde yatakhanelerimize gel-
diðimizde sürprizler devam ediyordu. Yataklarýmýza birer ka-
ranfil konmuþ ve etraf en güzel sözlerle de donatýlmýþtý. Bize ilk
kandil programýmýzý bu þekilde yaþatan sevgili Emine ve Fatma
Abla'mýz, Rabbimiz size de cennette gül bahçeleri versin. 

(Ravza Arslan, Denizli)

Dostumun uyarýlarýyla üvey annelik yapmadým

Benim, çok iyi bir dostum var. Kendisi Almanya'da yaþý-
yor. Türkiye'ye geldiði zaman mutlaka birkaç gün bende kalýr.
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Dostumla ayrý yerlerde olmamýz sebebiyle görüþemesek de
mektuplarýmýz vesilesiyle çok þeyi paylaþabiliyoruz. Meselâ
çocuðum olmadýðý zaman Hz. Âiþe'yi örnek vererek, benim sý-
kýntýmý hafifletti. Eþimden boþandýðým zaman yine âyetlerle sý-
kýntýlarýmý giderdi. Bir çocuklu ve eþinden boþanmýþ þimdiki
eþimle evlendiðim zaman, bana sürekli olarak çocuða iyi dav-
ranmamý ve ona üvey annelik yapmamamý söyledi. Þimdi iki
kýz çocuðumuz daha oldu ve üç çocuðumuzla çok iyi bir aile-
miz var. Teþekkürler sevgili dostum, uyarýlarýnla inþaallah oð-
luma, üvey anneliði yaþatmadým, yaþatmayacaðým. 

(Fatma Çelik, Ýstanbul)

Ayþegül, öfkesini yenip dostluðumuzu kurtardý

Ayþegül'le 17 yýllýk arkadaþýz. Evlendikten sonra eþlerimi-
zin de arkadaþ olmalarý sebebiyle görüþmelerimiz hiç kesil-
medi. Hatta evlerimiz yakýn olduðu için, çoðu zaman eþleri-
miz iþe gidince birbirimize gideriz. 

Yine böyle bir gündü ve Ayþegül bana oturmaya gelmiþ-
ti. Çok önemsiz bir mesele yüzünden tartýþmaya girmiþtik. Ne
arkadaþým susarak olayýn büyümesini engelliyordu, ne de
ben... Tartýþmamýz iyice büyümüþtü, çok sevdiðim dostuma
kýrýcý sözler, hakaretler ediyordum. Ayþegül o öfkeyle, 'Ben
gidiyorum bir daha da görüþmeyelim.' diyerek kapýyý açtý.
Ben de ayný öfkeyle 'Ne halin varsa gör' diyerek kapýyý yüzü-
ne kapattým. Gözlerimden yaþlar gelmeye baþlamýþtý. Bunca
yýllýk dostumu, bir hiç yüzünden kaybedecektim. Gözyaþlarý-
mý elimin tersiyle silerken, peþinden gidip gitmeme konusun-
da nefsimle mücadele ediyordum. Ben bunlarý düþünürken,
kapýnýn zili uzun uzun çaldý. Kapýyý açtýðýmda sevgili Ayþegül
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karþýmda, 'Gidemedim kardeþim, gidemedim.' diyordu. Ve
birbirimize sarýlarak aðladýk. 

Bu olaydan sonra sevgi baðýmýz daha bir kuvvetlendi.
Caným arkadaþým, eðer o gün geri dönmeseydin, bugün bel-
ki de görüþemiyor olacaktýk. Öfkemizin galip gelmesine izin
vermediðin ve dostluðumuzun devam etmesini saðladýðýn
için Allah senden razý olsun. 

(Esma Þahin, Adana)

Meral Haným'ýn yemek daveti bizi mest etti

Soðuk bir kýþ günü, kýzýmla hastaneye gitmiþtik. Oradan
oraya koþturarak akþamý ettik. Yorgun argýn eve geldiðimizde,
yemek hazýrlama telaþýna düþtüm. Bizim hastaneye gideceði-
mizi bilen komþum Meral Haným, yemek yapamayacaðýmýzý
düþünerek, bizi ailece yemeðe davet etti. O zaman nasýl se-
vindim, anlatamam. Ýnsanýn böyle anlayýþlý dostlarýnýn olmasý
ne kadar güzel. Meral Haným'ýn güler yüzü, anlayýþý ve sýcak
yemekleri bize þifa oldu o gün. Teþekkürler sevgili dostum. 

(Feray Öncel, Gaziantep)

Hocalarýmýz sýnav boyunca bize dua etti

Allah'a binlerce þükürler olsun ki üniversite hazýrlýk ders-
hanemizde çok iyi öðretmenlerimiz var. ÖSS'ye girdiðimiz za-
man müthiþ bir dua zinciri kurup bizlere dua etmeleri, bizler
için gözyaþý dökmeleri, sýnavda baþarýlý olmamýz için sýnav
boyunca Kur’ân okuyup Allah'a yalvarmalarý beni çok etkile-
miþti. Pek çok aile, evlatlarýna bu kadar ilgi göstermezken,
bizleri zaten çok iyi çalýþtýran hocalarýmýzýn yaptýðý bu davra-
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nýþ, gerçekten takdire þayan. Allah hocalarýmýzdan razý olsun
ve bu ülkenin baþýndan böyle hocalarý eksik etmesin. 

(Betül Narin, Edremit, Balýkesir)

Dostum, nefretimi sevgiye dönüþtürdü

27 yaþýnda evli ve iki çocuk annesiyim. Bundan yaklaþýk
10 yýl önceydi; 17 yaþlarýndaydým. Okul tatillerinde, Hollanda-
lý bir çiftçinin fidanlýðýnda çalýþýyordum. Benim yaþlarýmda
Emine adýnda bir kýz da ailesiyle birlikte orada çalýþýyordu.
Ben, özgürlüðüne düþkün ve kural tanýmayan birisiydim. Emi-
ne ise tesettürlü ve dinine baðlýydý. Emine ve ailesine karþý
aþýrý derecede olumsuz duygu ve düþünceler içerisindeydim.
Onu çað dýþý, gerici görüyordum. Hatta birçok kere onu ters-
ledim, onunla alay ettim ve onu kýracak davranýþlarda bulun-
dum. Fakat Emine, benim bütün bu olumsuz davranýþlarýma
aldýrýþ etmeden, bana sürekli gülücükler daðýttý, bana hep
çok sýcak ve samimi davrandý. Emine, ayný zamanda nezaket
sahibi, alçak gönüllü ve sabýrlý bir insandý. Emine'ye olan nef-
retim, yerini zamanla hayranlýða býrakmaya baþladý. Bana
okuyabileceðim kitaplar tavsiye ediyor, benimle sürekli olarak
ilgileniyordu. Nihayet, gözlerimdeki perde çekildi ve hakikati
gördüm. Baþlarda nefret ettiðim sevgili Emine, bataklýktan
kurtulmama vesile olmuþtu. Hidayetime vesile olan sevgili
dostuma, binlerce teþekkür ediyorum. Sað ol, var ol. 

(N. Durmuþ, Veghel, Hollanda)

Yeni arabalarýný, borçlarýmýzý ödemek için sattýlar

17 Aðustos depreminden sonra iþlerin durgunluðu sebe-
biyle, esnaf olan babamýn borçlarý iyice artmýþtý. Buna bir de
annemin ani rahatsýzlýðý eklenince, borçlarýmýz oldukça kabar-
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mýþtý. Tam o sýralar, halam ve eþi, memur maaþýndan artýrarak,
yýllarca biriktirdikleri paralarýyla bir araba almýþlardý. Arabayý
almalarýnýn üzerinden bir ay gibi kýsa bir süre geçmiþti ki ara-
balarýný satarak, bizim borçlarýmýzý ödediler. Ýnsanlarýn menfa-
at peþinde koþtuðu þu zamanda Nigâr Halam ve Muhsin Eniþ-
temin yaptýðý bu davranýþ, gerçekten pek çok insana örnek
olacak nitelikte. Allah, onlardan ebeden razý olsun. 

(Hilal-Rukiye Keskin, Adapazarý)

Ýclal, vefanýn en güzel örneðini sundu

Çok sevdiðim dostumla farklý þehirlerdeydik. Çok isteme-
mize raðmen görüþmek nasip olmuyordu. Bir gün öðrencile-
rimle pikniðe gitmiþ ve akþam yorgun argýn kendimizi eve zor
atmýþtýk. Kanepeye uzanmýþ dinlenmeye çalýþýrken, kapýnýn
zili çaldý. Evde kaldýðýmýz arkadaþlardan birisi, memleketine
gitmiþti. Onun geldiðini zannederek kapýyý hemen açtým; ama
gelenin o olmadýðý görünce, kapýyý ani bir refleksle kapattým.
Fakat þok olmuþtum; çünkü kapýda duran caným arkadaþým
Ýclal'di. Yaþadýðým þoku üzerimden atýp, kapýyý ellerim titreye-
rek tekrar açtým ve can dostumla sarýldýk. 

Ýclal evimi bilmiyordu. Yazýþtýðýmýz mektuplardaki adresi
alarak, benim evimi bulmuþ ve bana hayatýmýn sürprizini ya-
þatmýþtý. Ýclal, gerçek dostluðun ne olduðunu, çok güzel bir
þekilde anlatmýþtý bana. Yorgun geçen günümün akþamý, ha-
rika olmuþtu. Rabbim herkese böyle vefalý dostlar nasip etsin. 

(Yeliz Çiftçi, Aachen, Almanya)

Arkadaþýný nefsine tercih eden Mehmetçik

1994 yýlýnýn aðustos ayýydý ve ben o zamanlar askerdey-
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dim. Görevimiz gereði Güneydoðu'da operasyonlara katýlýyor
ve sürekli daðlarda bulunuyorduk. Yine operasyonda olduðu-
muz bir gündü, erzakýmýz bitmiþ, suyumuz tükenmiþti. Çok
yorulmuþ, enerjim bitmiþ ve bir adým atacak takatim dahi kal-
mamýþtý. Bir parça ekmeðe ihtiyacým olduðu bir anda, can
dostum, yiðit Mehmetçik elindeki bir dilim ekmeði ve son kon-
servesini, hiç düþünmeden, kendisinin de ayný durumda ol-
masýna raðmen bana ikram etti. Tarihimizdeki sayýsýz zafer iþ-
te bu ruh sayesinde kazanýlmýþtýr. Teþekkürler can dostum.

(H. Gümüþ, Ankara)

Siz beni sevindirdiniz Rabb'im de sizi sevindirsin

En büyük ideallerimden birisi okumaktý. Bunu sevgili dos-
tum Rabia sayesinde baþardým. Rabia ile ortaokulda beraber
okuyorduk. Ekonomik durumumuzun iyi olmamasý sebebiyle
babam liseye gönderemeyeceðini söylemiþti. Bu durumu arka-
daþýma söylediðim zaman o da çok üzülmüþtü. Rabia o gün
anne ve babasýyla konuþmuþ benim durumuma bir çare bul-
maya çalýþmýþ. 

Yaz tatilinin sonlarýna doðru bir sabah Rabia o gün, telefon
ederek hazýrlanmamý söyledi. Kapýya çýktýðýmda, arabada ba-
basýyla beni bekliyorlardý. Rabia'nýn babasý, ikimizi ayný liseye
ve ayný sýnýfa kaydettirdi. Bir senelik yol paramý ve harçlýðýmý da
karþýladý. Rabia'yla birinci senemizi bitirmiþtik. O yaz tatilinde
Rabia ve ailesi Adapazarý'na taþýnmak mecburiyetinde kalmýþ-
lardý. Onu sýmsýký öptüm ve birbirimize hediyeler vererek veda-
laþtýk. Okulda tek baþýma kalmýþtým. Daha da acýsý, sonralarý
hayatta da Rabia'sýz kaldým: Rabia ve ailesi 17 Aðustos depre-
minde vefat etmiþlerdi. Ben þimdi dualarýmda Rabia ve ailesini
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hiç unutmuyorum. Allah'ým mekânlarýný cennet etsin ve bana
yaptýklarýný, kendilerine rahmet olarak versin inþaallah. 

(Özlem Karademir, Ýstanbul)

Kandillerde hediye daðýtan dostum

Benim bir dostum, bir hocam var ki, her kandil gecesi ta-
nýdýðý bütün dostlarýna, neredeyse maaþýnýn tamamýný harca-
yarak, hediyeler alýr. Yine bir Mevlid Kandili gecesiydi. Gece
saat 23:00 civarlarýnda kapýnýn zili çaldý. Dostum yine elinde
güller ve çeþitli hediyelerle Peygamber Efendimiz'in doðumu-
nu her tarafta en güzel duygularla hissettirmek için gülen göz-
leriyle kapýda bana bakýyordu. Sevgili Türkan Hocam, Rab-
bim, bu gayretlerini ve bize örnek olma özelliðini, öbür âlem-
de Efendimiz'e komþu ederek mükâfatlandýrsýn inþaallah. 

(M. Gökmen, Samsun)

Böyle ev sahibi dostlar baþýna

Eþimin tayini Karadeniz'in þirin bir ilçesine çýkmýþtý. Mem-
leketimizden ilk defa bu kadar uzak bir yere gidiyor ve aile-
mizden ilk kez ayrýlýyorduk. Ama Karadeniz'in sýcak insanlarý
bize, akrabalarýmýzý aratmamýþtý. Bir bayram tatili ertesinde,
görev yerimize dönüyorduk. Yolculuðumuz 25 saat sürmüþ,
iki çocuðumun da kucaðýmda olmasý beni fazlasýyla yormuþ-
tu. Evimize gece yarýsý varacaktýk. Karnýmýz aç, yorgun ve bit-
kin bir haldeydik. Arabamýzda klima olmadýðý için çok da üþü-
müþtük. Bu yorguluðun üzerine soba yakmak, yemek hazýrla-
mak oldukça zor olacaktý. Evimize vardýðýmýzda, ev sahibimi-
ze býraktýðýmýz anahtarý almaya çýkacaktým ki, anahtarý kapý-
nýn üzerinde buldum. Kapýyý açtýk ve içeri girdik.
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Aman Allah'ým evimiz sýcacýktý. Ev sahibemiz Emine Abla
öyle ince bir büyüklük sergilemiþti ki... Gecenin o vaktinde so-
bamýzý yakmýþ, çorbasýndan dolmasýna kadar hazýr olan bir
yemek tepsisini de hazýr etmiþti. Emine Abla'mýn yaptýðý bu
güzel davranýþý, aradan seneler geçmesine raðmen hâlâ þük-
ranla anarým. Böyle ev sahibi, bütün dostlar baþýna... 

(Aliye Arslan, Muðla)

Gurbette evladýma bakan harika dost

Fransa'ya gelin olarak geliþimin ilk senesi anne oldum.
Birkaç ay sonra da rahatsýzlýðým sebebiyle hastaneye yatmýþ-
tým. Aklým hep 5 aylýk oðlumdaydý. Ailemden kimsecikler yok-
tu yanýmda ve gurbetin, yalnýzlýðýn, çaresizliðin acýsýný, bütün
hücrelerime kadar hissetmiþtim. Eþim restoronda çalýþtýðý için,
çoðumuza orada bakmak zorunda kalmýþtý. Çocuðumun gece
yarýlarýna kadar koku ve havasýzlýk içinde bakýma muhtaç bir
halde olmasý beni mahvediyordu. Ýþte bu sýkýntýlý zamanýmda
arkadaþým Suna, imdadýma yetiþti. Hastanede kaldýðým süre
içerisinde çocuðuma hem annelik yaptý hem de babalýk. Bu-
nun yaný sýra bizim ihtiyaçlarýmýza da koþturmaktan geri dur-
madý. Fedakârlýðýn, dostluðun hararetle arandýðý günümüzde
Rabbim bize, Suna gibi harika bir dost gönderdi. Allah senin
de sýkýntýlý zamanlarýnda sana yardýmcýlar göndersin... 

(Yasemin Araz, Lyon, Fransa)

Koca lojmanda, bir tek Fatma Haným bana destek oldu

Eþim devlet memuru. 2001 yýlýnda tamamen birilerinin çý-
karý sebebiyle eþimin tayinini çýkardýlar. Eþim dava açtý. Bu
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süreçte bize yapýlmayan kalmamýþtý. Bir kýþ günü, bayrama
10 gün kala, bizi polis zoruyla lojmandan çýkardýlar. Bu arada
mahkeme bizim lehimize karar verdi ve eþimi tekrar görevine
iade etti. 

Biz, sobalý baþka bir lojmana taþýndýk. Sýkýntýlar devam edi-
yordu... Lojmandaki bütün komþularým, müdürün kendilerini,
lojmandan çýkarma tehdidiyle, bize yüz çevirdiler. Hele candan
dost bildiðim insanlar, bana tavýr alýnca günlerce aðladým. Bu
sýkýntýlarý yaþarken birisi vardý ki, zor zamanýmda dostluðun,
destek olmanýn, derdi paylaþmanýn ne demek olduðunu ya-
nýmda olarak gösterdi. Þu anda hâlâ lojmandayýz, o müdür git-
ti ve piþman olanlar oldu; ama ne yazýk ki, aslolan ihtiyaç halin-
de dostunun yanýnda olabilmektir. Sevgili Fatma Haným, Allah
senden razý olsun, iyi ki sen vardýn ve iyi ki yanýmdaydýn.

(Saniye Özen, Ankara)

Böyle dostlar, dostlar baþýna

17 yýllýk öðretmenim. Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn 'norm kadro'
uygulamasýna geçtiði, pek çok öðretmenin tedirgin olduðu, kü-
çük hesaplarýn ve bencilce kaygýlarýn yaþandýðý, güzelim dost-
luklarýn bitme noktasýna geldiði günlerde, bir öðretmen dostu-
mun yaptýðý jest takdire þayandý. O kargaþa zamanýnda, o dos-
tumla tayinimiz ayný okula çýkmýþtý. Görev yaptýðým okuldan bir
gün sonra ayrýlarak, yeni okuluma ulaþtýðýmda, dostumun boþ
olan iki sýnýftan, daha iyi olduðu söylenen sýnýfý, bana býraktýðý-
ný öðrendim. Yüreði güzel duygularla dolu dostumun okuttuðu
sýnýfýn, iki yýl sonra benim sýnýfýmdan daha iyi olduðunu söyle-
memek ona haksýzlýk olur. Böyle dostlar, dostlar baþýna... 

Durmuþ Gültekin, Silifke, Mersin
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Sýnýfta bir doðum günü kutlamasý

Nevin'le üniversiteye kaydolduðumuz gün tanýþtým. Henüz
tanýþalý 6 ay olmuþtu ki, bana hayatýmýn, en güzel doðum gü-
nünü yaþattý. Arkadaþlarla ve hocamýzla anlaþýp, bana bir sür-
priz hazýrlamýþ. Dersin ortasýnda hocamýz, beni bir vesileyle
dýþarý çýkardý. Az sonra sýnýfa döndüðümde þaþkýnlýktan aðzým
açýk kaldý. Masanýn üzerinde çok güzel bir pasta ve etrafýnda
'iyi ki doðdun' diye tempo tutturan arkadaþlarým... O an haya-
týmýn en büyük sürprizini yaþadým. Böyle güzel bir sürprizi ba-
na yaþatan sevgili Nevin'im, Allah herkese senin gibi dostlar
nasip etsin. 

(Zeynep, Ankara)

Ben özenmeyeyim diye yanýmda çok yürümezdi

Benim dostum dayýmýn kýzý Zeynep. Ben 16 sene yürüye-
medim, þükürler olsun 4 senedir yürüyebiliyorum. Zeynep
Abla'mla senede üç defa beraber olabiliyoruz: Ýki bayram, bir
de yaz tatilinde. Çok ince düþünceli olan sevgili ablam, ben
özenmeyeyim diye yanýmda çok mecbur kalmadýkça yürü-
mezdi. Beni mutlu edebilmek için oynamadýðý oyun kalmazdý.
Yaptýðým pek çok hatayý, kendi üzerine alýrdý. Günlerce benim
ihtiyaçlarýmý karþýlýksýz giderir ve bunu memnuniyetle yapardý.
Zor zamanlarýmda beni yalnýz býrakmayan sevgili ablam, Al-
lah iki cihanda senden razý olsun. 

(Þeyma Kayapalý, Ankara)

Vefa borcunun ödenmesi

Almanya'da yaþayan, iki çocuk annesi bir bayaným. Ben
anne-babamýn bir kere dahi kavga ettiklerini, birbirlerine ba-

156

M u t l u  B i r  Yu v a  Ý ç i n  3 3  Te k l i f



ðýrdýklarýný hatýrlamam. Ebeveynimin çocuklarýný yetiþtirmek

için sergiledikleri tavrýn ne kadar zor ve önemli olduðunu þim-

di daha iyi anlayabiliyorum. 

Çocuklarým, Kur’ân okumasýný, namaz kýlmasýný biliyorlar,

fakat uygulamýyorlar. Kitap okumuyorlar. Özellikle 13 yaþýn-

daki oðlumla hiç anlaþamýyor, sürekli kavga ediyorduk. Okul-

daki dersleri de iyi deðildi. Tâ ki oðlum, üniversiteli abileriyle

tanýþýncaya kadar... Oðlum abilerinin evine gidiyor, derslerini

yapýyor ve öðrenmesi gerekli bilgileri öðreniyordu. Þu anda

sýnýfýnýn en iyileri arasýnda. Abilerine teþekkür ettiðimde ise

verdikleri cevap beni çok etkilemiþti, "Eðer zamanýnda bize

sahip çýkan büyüklerimiz olmasaydý, bizler de þu anda üni-

versitede okumayý hayal bile edemezdik. Bizim yaptýðýmýz,

vefa borcunu ödemektir." Oðlumun üniversiteli abileri olan

Murat, Mehmet, Salih ve Ayhan'a sonsuz dualar ediyorum.

Þimdi benim oðlum da kendisini birçok kötülükten uzaklaþtý-

ran abilerinin yaptýðý gibi gelecek nesillere vefa borcunu öde-

menin hesaplarýný yapýyor. Ne mutlu... 
(H. Almanya)

Bizi tanýmadýðý halde, evinde misafir eden güzel insan
Mersin'de bir iþ için kalmamýz gerekiyordu; ama kalacak

yerimiz yoktu. Çaresizdik. Rastgele dükkânýn birisine girdik.
Babam dükkân sahibine olanlarý anlattý ve "Kýzým mümkünse
burada biraz kalsýn da ben de kalacak bir yer bulayým." dedi.
O dükkânýn sahibi güzel ve þirin amca bizi hiç tanýmamasýna
raðmen, "Hayýr olmaz öyle þey. Ben misafir bulmuþum, býrakýr
mýyým? Haydi bizim eve gidiyoruz." dedi ve bizi evine davet et-
ti. Evine misafir olduðumuz amcanýn kýzý Tülay ile o akþam ta-
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nýþtým ve o þimdi benim altýncý kardeþim oldu. Ülkemin güzel
insanlarý böyle oldukça, dostluklar bitmeyecektir, emin olun... 

(Nadiye Alýcý, Almanya)

Yetimlerin baþýný okþamayý ihmal etmeyin

Benim anlatacaðým hikâye, hayatýmda sadece bir kere
gördüðüm bir amcanýn bana yapmýþ olduðu küçücük; ama
kocaman anlamý olan bir davranýþ. Ben 16 yaþýnda lisede
okuyan ve henüz 1 yaþýndayken babasýný kaybetmiþ bir gen-
cim. Baba þefkati, merhameti ve baþýmý okþayacak bir 'el'in
sýcaklýðýný yaþayamadým. Allah'a binlerce þükürler olsun ki
annem ve ablalarým bana babamýn yokluðunu hissettirmeme-
ye çalýþtýlar. Nerede babasýyla oynayan, babasýna sarýlan bir
çocuk görsem, içim burkulur. 

Ailemin yardýmýyla Ýzmir Devlet Parasýz Yatýlý Sýnavý'ný ka-
zandým. Okuma hayatýma, bundan sonra gurbette devam et-
mek zorunda kalmýþtým. Bir gün dershanemizin yanýndaki ca-
mide öðlen namazýný kýlýp çýkarken, caminin kapýsýnda,
önümdeki yaþlý amcanýn ayakkabýlarýný düzelttim. Ve o amca
benim baþýmý okþayarak, "Allah razý olsun, Allah kabul etsin
evladým." dedi. O gün, hayatým boyunca tadamadýðým baba
sevgisini ve þefkatini tattým. Babasýz büyümüþ bir genç ola-
rak isteðim; büyüklerimizin, çocuklarýndan þefkati, ilgiyi ve
sevgiyi eksik etmemeleri. Bir de tanýdýk tanýmadýk, bütün ço-
cuklarýn baþlarýný okþasýnlar. Kim bilir, belki de benim gibi
binlerce çocuk vardýr, baþýnýn okþanmasýný bekleyen... 

(Adnan Doðru, Ýzmir)

Sevgili Meryem bana kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrdý

Çocukluk döneminden itibaren bana en büyük desteði



veren, sevgili dostum Meryem Yýldýz'dý. O benim bütün sorun-
larýma çözümler bulan, dertlerimi dinleyen, günaha girme du-
rumunda kaldýðým vakitler beni uyarýlarýyla yanlýþlardan uzak-
laþtýran, harika bir insan. Benim için yaptýklarýnýn hepsi hari-
kaydý; ama bana hediye ettiði en güzel davranýþ ise, kitap
okuma alýþkanlýðýný kazandýrmýþ olmasý. Sevgili ablam, Allah
senden binlerce kere razý olsun... 

(Þengül Gökmen, Ýzmir)

Hem ilaçlarýmý aldý, hem iðnelerimi yaptýrdý, hem de
çocuklarýma baktý

Doktor, hastalýðýma zatürree baþlangýcý demiþti. O za-
manlar saðlýk güvencemiz yoktu ve doktorun yazdýðý ilaçlarý
alamamýþtým. Bunu duyan sevgili dostum, hemen ilaçlarýmý
aldý ve üç gün boyunca koluma girerek iðnelerimi yaptýrmak
için kliniðe götürdü. Bu üç gün boyunca çocuklarýmla da ilgi-
lendi, onlara yemek getirmeyi ihmal etmedi. Rabbim herkese
böyle harika komþular ve dostlar nasip etsin... 

(Hatice Gürbüz, Ankara)

Ýhtiyacý varken bile baþkalarýný nefsine tercih eder

Onu anlatmak gerçekten çok zor. Harika bir dosttur Bedia.
Pek çok sýkýntýyla boðuþurken dahi halinden hiç þikâyet etme-
den, þükrederek hayatýný devam ettirir o. Kendisinin ihtiyacý var-
ken dahi dostlarýný ve diðer insanlarý düþünen bir dost canlýsýdýr. 

Meselâ dilencileri hiç boþ çevirmemeye çalýþýr. Bir gün
dilencinin biri yardým ister; ama maalesef cebinde hiç parasý
yoktur Bedia'nýn. Mahcup bir edayla baþýný önüne eðip yolu-
na devam eden Bedia, az ileride bir miktar para bulur ve he-
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men geri döner o parayý dilenciye verir. Dünya senin gibi
dostlarla dolsun inþaallah... 

(Sýddiye Al, Ýstanbul)

Çoraplarýmý yýkayarak bana ders veren harika dostum

Ben halkla iliþkilerde okuyan bir öðrenciyim. Birkaç arka-
daþ kaldýðýmýz evde, çok daðýnýk yaþýyordum. Çoraplarýmý,
eþyalarýmý saða sola atar, dikkat etmezdim. Çok düzenli bir
insan olan ev arkadaþým Musa Abi, benim daðýnýklýðýmdan
dolayý beni uyarýyordu; ama ben bir türlü kendimi bu konuda
disipline edememiþtim. 

Bir sabah okula gitmek için telaþla uyandým, apar topar
elbiselerimi giydim; ama çoraplarýmý bir türlü bulamýyordum.
Musa Abi, durumdan haberdar olunca, kendi odasýna yön-
lendirdi beni. Koþarak odaya girdim; þok olmuþtum. Bütün
çoraplarým yýkanmýþ, katlanmýþ olarak beni bekliyordu. O an
o kadar utandým ki... Musa Abi’m bana harika bir ders vermiþ-
ti; elleriyle yýkadýðý çoraplarýmý katlanmýþ olarak, bana takdim
ediyordu. O günden sonra ne çoraplarýmý ne de baþka eþya-
larýmý ortalýkta býrakmadým ve kendimce düzenli olmaya çalýþ-
tým. Sevgili Musa Abi’m, binlerce teþekkürler. 

(Ýshak Dayan, Ordu)

Dostlarýn dualarýyla Rabb'im eþimi bize baðýþladý

1997 yýlýnýn yaz aylarýna yeni girmiþtik. Eþim Gaziantep'te
muhabir olarak çalýþýyordu. O sýralar ev sahibi, taþýnmamýzý
istemiþti. Biz de yeni bulduðumuz eve taþýnmadan önce te-
mizlemeye gidecektik. O gün eþim, iþ yerinden izin almýþtý.
Fakat yerine býraktýðý arkadaþýnýn acil bir iþi çýkmasý ve o gün
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Gaziantep'e bazý bakanlarýn gelecek olmasý sebebiyle, eþimi
gazeteye çaðýrmýþlardý. 

O zamanlar sekiz aylýk hamileydim. Kardeþimle birlikte
evi temizlemeye baþladýk. Beyim o gün havaalanýna gelen
bakanlarý daha iyi izleyebilmek için miting otobüsünün üstü-
ne çýkmýþ ve görüntüyü oradan takip ediyormuþ. Otobüsün
üzerindeyken birkaç muhabir arkadaþýyla birlikte talihsiz bir
kaza geçirip havaalaný yolundaki yol gösterme levhasýna
çarpmýþlar. Beyim ve arkadaþlarý baþlarýndan aðýr þekilde ya-
ralanmýþlar. 

Biz akþam temizlikten sonra eve geldiðimizde, Zaman
Gazetesi Gaziantep Temsilcisi evimize geldi ve eþimin geçir-
miþ olduðu kazayý, bizi teselli ederek bildirdi. Eþimi acil ola-
rak hastaneye kaldýrmýþlar ve ameliyata almýþlardý. Haberi
duyunca þok olmuþtum. Bütün akrabalar, arkadaþlar haberi
duymuþtu. Herkes elinden geleni yapmak için seferber ol-
muþtu. Kimi belki bir yardýmým olur düþüncesiyle evimize ge-
liyor, kimisi gelen misafirlerimizi aðýrlýyordu. Dostlarýmýz
Kur’ân’lar, cevþenler ve tesbihatlar okuyorlar, bazý zamanlar
sabahlara kadar dua ediyorlardý. Doktorlarýn ümidini kestikleri
bir zamanda eþim yoðun bakýmdan çýkmýþtý. Bu durum beni
ve bütün dost ve akrabalarýmýzý çok þaþýrtmýþ ve sevindirmiþ-
ti. O olayda eþimin mesai arkadaþlarýndan birisi vefat eder-
ken, diðeri sekiz ay kadar bitkisel hayatta kaldý ve daha son-
ra o da vefat etti. 

Bize bu zor günümüzde destek olan, dualarýný esirgeme-
yen dost ve akrabalarýmýza yürekten teþekkür ediyorum. Dile-
rim Allah'tan, ahirette mekânlarý cennet olsun. Ýnþallah cen-
nette de dost oluruz. Ýki cihanda da Rabbim onlarýn yüzünü

D o s t  M e k t u p l a r ý
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güldürsün. Þu an sekiz yaþýnda bir kýzýmýz ve dört yaþýnda bir
oðlumuz var. Rabbim mutluluðumuzu daim eylesin. 

(Makbule Durusu, Gaziantep)

Her derdime çare olan dostum

Benim harika bir dostum var, yürüyemiyor. Bir aile büyü-
ðünden terziliði öðrenmiþ, okula gitmediði halde okuma yaz-
mayý öðrenip kendini mükemmel bir þekilde yetiþtirmiþ. Anne-
siyle beraber yaþayan arkadaþým, terzilik yaparak geçimleri-
ni saðlýyor. Sevgili dostum evinde, haftalýk sohbetler yapýl-
masýný isteyince, kendimize bir sohbet hocasý bularak her
hafta onun evinde sohbetler yapmaya baþladýk. Sohbet ola-
caðý günden bir gün önce, tek geçim kaynaðý terzilik olduðu
halde, iþini býrakýyor ve sohbete gelecekler için ikramlar ha-
zýrlýyor.

Bütün bunlarý yaparken, büyük bir zevk aldýðýný söylüyor.
Dostumla evlerimiz yan yana. Ramazan ayýnda ben Teravih
Namazý'ndan gelirken beni hep balkonunda bekler, çay içer-
ken beraber sohbet edelim diye. Hele boþanma olayýmda, o
haliyle mahkemeye gelip beni savunmasý, hakimin bile takdi-
rini kazanmýþtý. Rabbim, beni her yönden eðiten böyle bir
dostu bana nasip ettiðin için þükürler olsun. Ýnþallah herkesin
böyle dostlarý olur. 

(N.Y., Adana)

Rüyada dahi namazý hatýrlatýyor

Arkadaþým Hacer ile muhabbetlerimizde, hep Allah'ý (c.c.)

ve Rasûlü'nü (s.a.s.) konu ediniriz. Bir akþam eþim iþe gidince,
yine geç saatlere kadar sohbet etmiþtik. Onu uðurladýktan
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sonra ben de istirahate çekildim. Ve o gece bir rüya gördüm:
Hacer yattýðým odanýn kapýsýný çalýyordu. Kapýyý açýnca bana,
"Abdest almalýsýn ve namazýný kýlmalýsýn." dedi ve kapýyý ka-
patarak gözden kayboldu. Uyandýðýmda sabah namazý geç-
mek üzereydi. Hemen kalkýp namazýmý eda ettim. Hacer, ger-
çek hayatta olduðu gibi rüyalarýmda dahi bana yol gösteriyor-
du. Allah'ým, bana Hacer gibi bir dost nasip ettiðin için binler-
ce þükürler olsun... Herkese de böyle can dostlar nasip etsin. 

(Elif Yýldýrým, Ýstanbul)

Sabaha kadar yanýmda bekledi

Ýki yýl önce yatýlý bir yurtta kalýyordum. Oldukça geç vakit-
ti ve çay yapmak için yemekhaneye gitmiþtim. Çayý yaptým
tam bardaklara dolduracakken, çaydanlýk elimden düþüp
ayaðýma döküldü ve ayaðýmý yaktý. Vakit geçti, herkes uyu-
muþtu ve ben acýdan uyuyamýyordum. Sevgili dostum Ýlknur,
beni böyle görünce ayaðýmýn acýsýnýn, soðuk suda biraz azal-
masý niyetiyle sabaha kadar su taþýdý bana. Bu arada ben de
uyumuþum. Sabah uyandýðýmda Ýlknur hâlâ ayak ucumdaydý
ve bana gülümsüyordu. Ýlknur'un yaptýðý, ancak gerçek dost-
larýn, sevenlerin yapacaðý bir yüreklilikti. Onun gibi vefalý bir
dostum olduðu için, Rabbime binlerce þükür ediyorum. 

(Betül Nur Evren, Eskiþehir)

D o s t  M e k t u p l a r ý
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C- GELÝN-KAYINVALÝDE MEKTUPLARI

Televizyonlarda, gazetelerde öyle olumsuz bir hava esti-
riliyor ki, bilmeyenler bu güzel ülkede gerçekten iyi geçinen,
birbirlerine anne-kýz gibi davranan, her þeylerini paylaþan ge-
lin-kayýnvalidelerin hiç olmadýðýný zanneder. Fakat durumun
böyle olmadýðýný, bizlere gelen yüzlerce mektup çok güzel
açýklýyor. Teklifimize, güzel ve ibretlik anýlarýyla katýlan, gelin
ve kayýnvalidelere kucak dolusu teþekkür ederek, örnek mek-
tuplardan bir demet sunuyoruz...
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Öz annemin yapmadýðýný kayýnvalidem yaptý

O güzel insaný 'kayýnvalidem' sýfatýyla deðil 'annem' ola-
rak anlatacaðým. 38 yaþýnda 2 çocuk sahibi bir anne ve geli-
nim. Caným annem ise 70 yaþlarýnda. Allahü Teâlâ'ya binler-
ce kez þükrediyorum ki bana böyle bir 'anne' nasip etti. Çün-
kü, o kadar mantýklý, o kadar olgun, o kadar sabýrlý, o kadar
hanýmefendi ve güzel ruhludur ki, sizin en kötü özelliðinizi hiç
hissettirmeden güzelliklere ve iyiliklere çevirir. Caným annem,
zaten þehzadeler þehri Amasya'dandýr. Osmanlý hamýnefen-
diliðinin bütün asilliðine sahiptir. 

Hayatýmýn bütün zor zamanlarýnda, onu yanýmda buldum.
Ýki defa çok ciddi rahatsýzlýk geçirdim. Yatalak olacak kadar
rahatsýzlanmýþtým. Tedavimin zorluðu, evin iþleri, eþimin ve ço-
cuklarýn bakýmlarý ve ihtiyaçlarý gibi iþleri yapmak için kendi
annemi yanýma çaðýrmýþtým. Fakat benim bu halime, öz an-
nem iki hafta zor dayandý. Asabi bir mizaca sahip olduðu için
de beni kýrarak öylece býrakýp gitti. Hayatýmdaki iki önemli
hastalýðýmda da aynýsý oldu. Her defasýnda o mübarek insan
'caným annem' (kayýnvalidem) bu durumdaki ezilmiþliðimi ve acý-
mý bana hiç hissettirmeden; sýcacýk gülüþüyle, güzel gözlerin-
de biriken buðularla bana bakarak, ihtiyaçlarýmý giderdi, ye-
meklerimi yedirdi, mis kokulu çarþaflarýnda yatýrdý, çocuklarý-
mýn ve eþimin ihtiyaçlarýný giderdi. Bir-bir buçuk ay içinde ilgi-
siyle, þefkatiyle beni kendime getirdi. Benden dualarýný hiç ek-
sik etmedi. Geceleri onun odasýndan sýzan ýþýk, sanki onun nu-
ruydu. Seccade baþýnda açtýðý elleri, sanki beni kucaklýyordu.

Caným annem, Allah senden razý olsun. Rabbim, seni ba-
þýmýzdan eksik etmesin. Güller diyarý Isparta'da seni her gün
sýrtýma alýp mis kokulu gül bahçelerinde dolaþtýrsam dahi
hakkýný ödeyemem. Hakkýný helal et caným anneciðim... 

(Dr. Meral Kiþioðlu, Isparta)
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Kayýnvalidem olaðanüstü bir insan...

Bundan 2,5 yýl önce komþularýmýzdan birinin yaþadýðý sý-
kýntýlara çok üzülmemiz ve ayný durumun bizim de baþýmýza
gelebileceði endiþesi, eþimin ve benim ruh halimizi bozmuþ-
tu. Çok kötü günler yaþýyorduk. Evimize girmeye dahi cesaret
edemez duruma gelmiþtik. Ýþte tam bu sýrada kayýnvalidem
devreye girdi. Bizleri gerçekten, bir anne gibi, kanatlarýnýn al-
týna aldý. Hem moralimizi düzeltmek, hem de yaþamýmýzý nor-
mal hale getirebilmek için çok büyük çabalar sarf etti. Biz ai-
lece, üç ay boyunca kayýnvalidemlerde kaldýk. Bu süre için-
de bir an olsun, bizi kýracak hiçbir þey yapmadý. Yaþadýðýmýz
olay sebebiyle bizi eski evimize bir daha göndermedi. Baþka
bir eve taþýndýk, taþýnma iþini dahi onlar üstlendi. Kayýnvali-
dem olaðanüstü bir insan. O kadar harika ki, benim gerçek-
ten dostum, annem. Allah ondan razý olsun. Onu çok seviyo-
rum. Ýnþallah ben de onun gibi bir kayýnvalide olabilirim...
Ömrüm oldukça, onun yaptýðý her þeyi hatýrlayacak ve min-
nettar kalacaðým... 

(Fatma, Ankara)

Rabbim, gelinimden razý olsun

Benim Nuray isminde harika bir gelinim var. Allah ondan
binlerce kere razý olsun. 20 yýldýr gelinimle beraber yaþýyoruz.
Hem bana, hem kayýnpederine, hem de eþine (oðluma) çok
saygýlý, anlayýþlý ve hürmetkâr. 

Güzel gelinim bizleri kendi annesi babasý gibi bildi ve öy-
le davrandý her zaman. Eþim, yatalak hasta olduðu zaman,
gelinim hiç sýzlanmadan, zevkle kayýnpederine hizmet etti,
onun çamaþýrlarýný yýkadý, yatalak olduðu için de yemeklerini,

G e l i n - K a y ý n v a l i d e  M e k t u p l a r ý
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sürekli gelinim bizzat yedirdi. Eþim vefat ettiði zaman da ken-
di babasý vefat etmiþ gibi üzüldü, acý çekti. Þimdi ayný hizme-
ti bana gösteriyor sevgili gelinim. Çünkü yakýn zamanda be-
nim kolum kýrýldý. Yine beni de ayný kayýnpederine yaptýðý gi-
bi elleriyle besliyor. Ýlaçlarýmý saati saatine takip ediyor. Ye-
meklerimi kendim yiyebildiðim halde, zorlanmamam için ken-
di yediriyor. Bakýmýmý yapýyor ve hiç þikâyet etmiyor. Gelinim
böyle harika olunca hem benim hem de oðlumun nazarýnda
kýymeti daha da artýyor.

Allah gelinimden razý olsun. Bazen gelin-kayýnvalide ge-
çimsizliklerini duyunca gelinimle þaþýrýyoruz. Hem de bazý
inançlý insanlarýn böyle olumsuz örnek olmasý, iyice þaþýrtýyor
bizleri. Rabbim herkese gelinim gibi hayýrlý gelinler nasip etsin... 

Þakire Bakkaloðlu, Manisa

Kayýnvalidem, mutluluðum için elinden geleni yapýyor

Evlililiðimin on birinci ayýna girmek üzereyim ve Allah'ýma
çok þükür mutlu bir ailem var. Eþim ve ailesi bana karþý çok
iyiler. Kendimi onlarýn gelini deðil, kýzý olarak görüyorum. Ka-
yýnvalidem, (aslýnda kayýnvalide kelimesini kullanmak istemiyorum; çün-

kü o benim annemdir) çok düþünceli, merhametli, yardýmsever ve
çok güzel bir insan. Her konuda birbirimize yardýmcý olur ve
birbirimizi destekleriz. Bana doðru olaný gösterir, yanlýþým
varsa da kýrmadan söyler. Her zaman bana bir anne þefkatiy-
le ve sevgisiyle yaklaþmýþtýr. Ben onlardan memnunum, Allah
da razý olur inþaallah.

Evlendikten sonra, kayýnvalidem mahalledeki bütün kom-
þularý evine toplayýp, yuvamýzýn mutlu ve bereketli olmasý için
dua mahiyetinde Kur’ân ve mevlüt okutturdu... Ev, misafirler-
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le dolup taþmýþtý. Çok mutlu olmuþtum. Kayýnvalidem, benim
yuvamýn bereketi ve mutluluðu için çýrpýnýyordu. Bana yapýlan
en güzel hediyelerden birisiydi bu. Bu örnek davranýþýyla,
onun için ne kadar deðerli olduðumu bir kez daha anladým.
Sevgili anneciðim, seni çok çok çok seviyorum, Allah bu gün-
lerimizden daha mutlu günlere ulaþtýrsýn bizi. Rabbime þükür-
ler olsun ki senin gibi bir anne nasip etti bana... 

(Ýnci Alankaya, Fransa)

Bir gelin, iki kayýnvalide çok mutluyuz

Ben içinde bulunduðum aileye, yaklaþýk bir buçuk sene
önce girdim. Allah'a þükürler olsun ki girmiþim. Evlenmeden
önce nasýl bir kayýnvalidem olacak diye çok düþünür, biraz
da korkardým. Çünkü etrafýmda anlaþamayan bazý gelin-ka-
yýnvalideler beni tedirgin ediyordu. Fakat tedirginliðim, bu
mutlu yuvada kayboldu. Þu an evimizde dört kuþak birlikte
yaþýyoruz. Benim bir kayýnvalidem var, kayýnvalidemin de ka-
yýnvalidesi var ve benim de minik bir oðlum var. Bu dört ku-
þak bir arada, karþýlýklý anlayýþ, hoþgörü, sevgi ve saygýyla
çok iyi geçiniyoruz. Evlerimiz birbirine çok yakýn, büyük ka-
yýnvalidemin evinde toplanýyor ve yemekleri beraber yiyoruz.
Ýnanýn o kadar bereketli ve keyifli oluyor ki... Büyüklerin sev-
gisi, güzel davranýþlarý küçüklere örnek oluyor. Yatmak için
ise herkes kendi evine çekiliyor. Misafirlerimizi beraber aðýrlý-
yor, misafirliklerimize de beraber gidiyoruz.

Kýsacasý, kayýnvalidesi, kayýnvalidemi kendi kýzlarýndan
ayýrmamýþ, kayýnvalidem de kayýnvalidesini kendi annesin-
den farklý görmemiþ. Beni de kayýnvalidem kendi kýzlarýndan
ayrý tutmadý, ben de onu kendi annem gibi seviyorum. Ve
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böyle bir aileye mensup olduðum için çok memnunum. Allah
herkese böyle bir kayýnvalide ve aile nasip etsin...

(Hatice Aknur, Yozgat)

Bana haftalarca prensesler gibi baktý

13 yýllýk gelinim ve adý Aynur olan iyilik meleði bir kayýn-

valideye, bir hanýmanneye sahibim. Onun güzelliklerini birkaç

cümleyle anlatmak, ona haksýzlýk olur. Fakat hanýmlarýn en

zor dönemleri olan doðum zamanýnda, hanýmannemin yaptýk-

larý takdire þayandý. Ýki doðumumda da hastaneden çýkýnca

bizi evinde aðýrladý. Bana o sýkýntýlý günlerimde haftalarca

prensesler gibi baktý. Yataðýma tepsiyle yemekler getirdi, o

mübarek elleriyle yedirdi. Ne ben ne de çocuklarým, onun yü-

zünün asýk olduðu bir günü hatýrlamayýz. Sürekli güler yüzlü,

tatlý sözlü... Asla eleþtirmez, kýnamaz, iþ beklemez, emirler

yaðdýrmaz, yapýlmasý gereken iþleri bile rica ile teklif eder.

Onun gibi bir hanýmanne çok zor bulunur. Onu çok seviyorum

ve ona layýk olmaya çalýþýyorum. Allah senden razý olsun, se-

ni cennet hanýmefendisi yapsýn sevgili Aynur annem. Ýnþallah

sen de benden memnunsundur... 

(Meliha Küçük, Ýstanbul)

Zor zamanlarýmda yanýmda olan 'caným annem'

Üç yýl önce evlendim. Kayýnvalidem ile aramýzda sevgi ve

saygýya dayalý bir iliþki var. Ondan bahsederken saygým ve

sevgimden dolayý "kaynanam" kelimesini bile kullanmam. Sý-

kýntýlý dönemlerimde hep yanýmda oldu, özellikle hamilelik dö-

nemimde. 
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Hamileliðimin ilk aylarý çok aðýr geçiyordu ve ben yatak-
tan kalkamýyordum. Sað olsun kayýnvalidem sabahtan evime
gelip, akþama kadar etrafý köþe-bucak demeden süpürür, te-
mizler ve yemeðimi bile yapardý. Bebeðimiz doðduktan son-
ra tayinimiz Ankara'dan Ýstanbul'a çýktý. O bizi yine yalnýz bý-
rakmadý ve bizimle birlikte geldi. Bir hafta boyunca beraber
evimizi yerleþtirdik. Allah ondan razý olsun. Anneciðim seni
çok seviyorum. 

(E. Yaman, Ýkitelli, Ýstanbul)

Rabbim ömür boyu bizi mutlu etsin

Evleneli 7 ay oldu. Kayýnvalidem Reyhan Özçelik ile bir-
likte oturuyorum. Þimdiye kadar Allah'a þükür, aramýzda bir
problem yaþanmadý. Bunun sebebi de kayýnvalidemin olayla-
ra bakýþýndaki olgunluk. O bana karþý rahatça hatalarýmý söy-
leyebiliyor, bu da beni oldukça rahatlatýyor. Bana da sürekli
þunu hatýrlatýyor, "Sana karþý hatamýz olabilir, farkýnda olama-
yabiliriz, hatalarýmýzý bizlere rahatça söyleyebilirsin yavrum."
Her þey için sað ol sevgili annem... 

(Melek Özçelik, Darmstadt, Almanya)

Rabbim iki gelinimden de razý olsun

Benim iki gelinim var, ikisinden de çok memnunum. Ýlk
göz aðrým olan büyük gelinimi alýrken, ekonomik durumumuz
iyi deðildi. Üzerimize düþen vazifeleri yapamadýk. Gelinim ve
ailesi, Allah binlerce kere razý olsun, anlayýþlý davranarak bizi
zor durumda býrakmadýlar. Aradan yýllar geçti. Ekonomik du-
rumumuz iyi oldu ve ikinci gelinimi aldým. Ýkinci gelinimin
A'dan Z'ye her ihtiyacýný karþýladým. Büyük gelinim, bir kere
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dahi bana bu durumdan dolayý bir laf etmedi. Büyük bir ol-
gunluk örneði sergiledi. Allah ikisinden de razý olsun. 

(Safinaz Köseoðlu, Kdz.Ereðlisi)

Yýllar sonra altýncý bir kýzým oldu

Beþ kýz, bir erkek çocuk annesiyim. Üç yýl önce oðlumu ev-
lendirdim. 45 yaþýndayým ve altýncý kýzým oldu. Gelinim âdeta
kýzým gibidir benim. Halime'min kýzlarýmdan eksiði yok, fazlasý
var. Bir defasýnda çok hasta olmuþtum. O da hasta ve rahatsýz
olmasýna raðmen o soðuk kýþ günü, kendi evinde yaptýðý nane
limondan bana da getirmiþ ve sabaha kadar baþýmda bekle-
yip hizmetimi görmüþtü. Onun bu hareketi beni o kadar duy-
gulandýrdý ki anlatamam... Gelin-kayýnvalide iliþkilerinin hep
kötü olarak yansýtýldýðý bugünlerde hem bu dünya için hem de
öteki âlem için bana yardýmcý olan ve sevgisini, saygýsýný hiç-
bir zaman esirgemeyen bir gelinim olduðu için Yüce Rabbime
her zaman þükürler ediyorum.

(Haným Karadað, Malatya)

Benim bir yerim aðrýsa, ayný aðrý kayýnvalidemde de olur

14 yýllýk evliyim. 6 yýl kayýnvalidemle beraber oturdum.
Birbirimizi incitmemeye ve kýrmamaya özen gösterdik sürek-
li. Benim 11 yýl çocuðum olmadý ve kullandýðým ilaçlar da si-
nirlerimi yýpratmýþtý. Sýkýntýlý zamanlarýmda, kayýnvalidem kýrý-
cý bir duruma sebebiyet vermemek için odadan çýkar, sakin-
leþince beni þefkatli kanatlarý altýna alýrdý. Aramýzda öyle bir
sevgi baðý vardý ki, benim bir yerim aðrýsa, inanýn ayný aðrý



kayýnvalidemde de olurdu. Seni en güzel duygularla seviyo-
rum sevgili annem. 

(Leyla Keleþ, Konya)

Pamuk ellerinden saygýyla öpüyorum anneciðim

22 yaþýnda üniversite son sýnýf öðrencisiyim ve niþanlýyým.
Ailelerimiz arasýnda hoþgörü temelli bir sevgi zinciri var. Bu
sevgi zincirinin en güzel halkasýndan birisi de sevgili kayýnva-
lidem Zehra Haným. Onu ilk tanýdýðýmda çok tedirgindim; fa-
kat onu tanýdýkça ne kadar þanslý olduðumu anladým. Artýk bi-
liyorum ki, beni annem kadar seven, koruyan, anlayan, gön-
lünü açan bir kayýnvalidem var. 

(Þenay Türker, Trabzon)

Dünya tatlýsý bir insan

Benim kayýnvalidem, Huriye annem; dünya tatlýsý bir in-
san. Kendisiyle her þeyimi paylaþabileceðim bir arkadaþtýr o
benim için. Okumasýný çok seven, dini ve ibadetleriyle bütün-
leþmiþ, insanlara yaptýðý türlü yardýmlarla, üstün bir insan. Al-
lah herkese, böyle anlaþabileceði kayýnvalideler nasip etsin. 

Bir de kayýnvalidemin, o güzel elleriyle yaptýðý pekmezin-
den bahsetmek istiyorum. Eþimle evleneli 4 yýl oldu. Ben ha-
yatýmda hiç pekmez yememiþtim. Ta ki eþimle evlendikten
sonra kayýnvalidemin, yazýn özellikle benim için yapýp gön-
derdiði pekmeze kadar. O güzel elleri dert görmesin. Hür-
metle öpüyor, her zaman dua ediyorum. 

(Tuba Yýldýrým, Ýstanbul)
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Ýki kayýnvalidem var, ikisi de çok mükemmel
25 yaþýnda, 2,5 yýllýk evli, 2 çocuklu bir anneyim. Ayný za-

manda lise öðretmeniyim. Harika bir eþe sahip olmamýn ya-
nýnda, bir deðil iki tane de mükemmel kayýnvalideye sahibim;
biri öz diðeri üvey. Ýkisiyle de çok iyi anlaþýyorum ve onlarla
her konuyu paylaþabiliyorum. Öz kayýnvalidemin en çok sev-
diðim yönü, ben sinirliyken onun büyüklük gösterip sessiz
kalmasý. Onlarý çok seviyorum. Allah onlardan razý olsun. 

(Elvan Ýlbay, Denizli)

Kayýnvalidemin incitici, kýrýcý sözünü duymadým
Evleneli 15 ay oldu. Kayýnvalidemle altlý üstlü oturuyoruz.

Evlenmeden önce çevrenin de etkisiyle ön yargýlarým olmuþtu
'kayýnvalide' kavramý hakkýnda. Ne kadar yanlýþ düþündüðümü
anladým. Ben çalýþan bir bayaným ve hem evi hem de iþi bir
arada götürmek biraz yorucudur. Bunun farkýnda olan sevgili
kayýnvalidem bizim için hep fazladan bir tabak koydu sofraya. 

(Zühal Vural, Bursa)

Eþimden ayrýldým, kayýnvalidemden ayrýlmadým
Ben 1990 yýlýnda evlendim. Rabbime þükürler olsun ki

böyle bir kayýnvalideye gelin olmayý nasip etti bana. Kayýnva-
lidem, hem Kur’ân-ý Kerim'i öðrenmeme hem de namazlarýmý
kýlmama vesile oldu. Evliliðimizin ilk yýllarýnda, benim Kur’ân
okumamý saðladý. Kayýnvalidem olmasaydý öðrenemezdim.
Þimdi dua ederken, Kur’ân okurken hep kayýnvalidemi hür-
metle anarým. 

Ayrýca kayýnvalidem beni zorlamadan, ýsrar etmeden,
sevdirerek namaz kýlmaya alýþtýrdý. Þu anda eþimden ayrý, 4
yaþýndaki oðlumla yaþýyorum. Kalbi böylesine iman dolu,
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inançlý bir annenin evladý, bir hatasý yüzünden evliliðimizi bi-
tirdi. Fakat kayýnvalidemle yine anne-kýz gibiyiz. Ben kayýnva-
lideme giderim, onda kalýrým. Yaz aylarýnda kayýnvalidem ve
kayýnpederim köylerine gittiði zaman beni davet ederler, git-
tiðim zaman da beni hasretle, sevgiyle baðýrlarýna basarlar.
Sevdiðim yemekleri yaparlar, beni hoþ tutmak için uðraþýrlar.
Kayýnvalidemle aramýzda karþýlýklý sevgi ve saygý olduðu için
iliþkilerimiz sürekli güzel gidiyor. Oðluyla ayrý olsak bile... 

(Canan Bostancý, Ýstanbul)

Bana hayatý öðretti
Ben kayýnvalidemi deðerli bir kitap olarak görüyorum ve

her sayfasýný çevirdikçe yeni yeni bilgiler öðreniyorum. Ýþte
kayýnvalidemden öðrendiklerim: O, geçmiþ kuþakla þimdiki
kuþaðý birleþtiren bir insan. O, çocuk eðitiminde ve terbiye-
sinde harika bir eðitmen. O, çok iyi bir aþçý. O, ailenin daðýl-
masýný önleyen bir aile reisi. O, bir ekonomist. O, her zaman
böyle genç ve saðlýklý kalmayacaðýmý gösteren canlý bir ör-
nek. Bana hayatý öðreten sevgili kayýnvalideme, saðlýklý ve
hayýrlý uzun ömürler dilerim. 

(Edibe Koç, Diyarbakýr)

Kayýnvalidemi kaybedince kanadý kýrýlmýþ kuþa döndüm
17 senelik evli ve 4 çocuk annesiyim. Yeni evlendiðimde bir

sene kayýnvalidemle oturdum. Her sabah uyandýðýmda kahval-
týyý hazýrlanmýþ, eðer mevsim kýþ ise sobayý yanmýþ bulurdum. 

Kayýnvalidem erkenden kalkar, bütün iþleri yapar ve beni
kahvaltýya bekler. Ne kadar erken kalkarsam kalkayým, kayýn-
validem benden önce kalkar, iþleri yapardý. Kayýnvalidem,
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eþimle küçük tartýþmalarýmýzda hep benim tarafýmda olur ve
oðluna, bana karþý sürekli iyi davranmasýný söylerdi. Ben de
kayýnvalidemden aldýðým bu samimiyetle en küçük sorunlarý-
mý dahi ona anlatýrdým ve beni müthiþ derecede rahatlatýrdý.
Kendi annem bile bana kýzsa, kayýnvalidem beni korurdu. 

Baþýma bir hastalýk, sýkýntý gelse kayýnvalidem, kendi ba-
þýna gelmiþ gibi üzülür ve bana sürekli, "Kýzým, Allah kullarýna
sabrý öðretmek için hastalýk verir. Sana da sabrý öðretiyor."
derdi. Kayýnvalidemin bu sözlerini ancak 17 Aðustos 1999
sabahý anlayabildim. Rabbim, kýzýmý, kayýnvalidemi ve ailem-
den 5 kiþiyi almýþtý hem de 45 saniyede. Hele kayýnvalidemi
kaybedince kanadý kýrýlmýþ kuþa döndüm. Depremden bir
hafta önce kayýnvalidem, eþime, "Gelinime iyi bak, onu önce
Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Emanetime iyi bak,
yoksa hakkýmý helal etmem." demiþ. Sevgili kayýnvalidem,
ben de seni Allah'a emanet ediyorum. Komþun Efendimiz,
Hz. Hatice ve Hz. Fatýma (r.anhüma) olsun. 

(N. Ö., Gölcük, Kocaeli)

Benim ona yapmam gerekenleri, o bana yapýyor
Ben 12 yýldýr evliyim. Kayýnvalidem ve kayýnpederimle be-

raber oturmuyoruz. Kendilerini, ancak ayda bir kere ziyaret
edebiliyoruz. Fakat buna karþýlýk onlarý ziyarete gittiðimizde bi-
ze ne kýzarlar, ne sitem ederler; hep anlayýþla karþýlarlar. Kayýn-
validem, her gittiðimizde sabah erken kalkýp, o güzel hamur iþ-
lerini bizim için yapýp, anne þefkati ve sevgisiyle kahvaltýmýzý
hazýrlayýp bizi uyandýrýr. Bizim onlara yapmamýz gereken hiz-
meti, kendisi bize zevkle yapar. Allah senden razý olsun anne-
ciðim. Seni ve babamý çok seviyorum, sevgi timsali anneciðim. 

(Yonca Öztürk, Ýstanbul)
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Bana karþý hep güler yüzlüler

Ben beþ aylýk evliyim ve dünyanýn en iyi kalpli, merhamet-
li ve anlayýþlý eþine ve onun dünyalar tatlýsý annesine sahibim.
Evlenmeden önce benim de endiþelerim vardý; fakat Rabbim
nasip etti ve böyle güzel insanlarla beraber yaþýyorum. Hem
annem, hem babam, bana karþý hep güler yüzlü ve anlayýþlý-
lar. Allah onlarý cennetine koysun ve Peygamber Efendimiz'e
(s.a.s.) komþu etsin. 

(Þule Cebe, Bursa)

Her ihtiyacýmda yanýmdaydý 

Size kayýnvalidemle ilgili anlatacaðým çok ilginç bir aným
yok belki; ama ne zaman "Anne zor durumdayým, sana ihtiya-
cým var, gel yanýma" desem, gelir ve elinden geleni yapar.
Onu her ihtiyacým olduðunda, evimin baþýnda çabalayan bir
insan olarak gördüm. 

(Saime Üstündað, Balýkesir)

Kayýnvalidem hep anlayýþlý davrandý

Kayýnvalidem beni gerçekten kýzý gibi sevdi. Ben evlendi-
ðimde ev ve mutfak iþlerinden çok anlamazdým, bana hiçbir za-
man 'þunu þöyle yap' veya 'bunu yanlýþ yaptýn' demedi. Hatta ilk
evlendiðim zamanlar, bana hiç iþ yaptýrmadý. Yanýnda bir ay
kaldýktan sonra ben eþimle Almanya'ya geldim ve iki sene Tür-
kiye'ye gitme imkanýmýz olmadý. Ýki sene sonra bir bebeðimizle
yanýna gittik. Bizi, harika bir þekilde karþýladý. Onun yanýnday-
ken müthiþ derecede rahattým, hem maddî hem manevî olarak.
Kayýnvalideme yaptýðý her þey için, çok teþekkür ediyorum. 

(R. Kürkçü, Almanya)
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Oðlunu bana eþ yaptý, bu dünyalara bedel

Ben 7 aylýk bir gelinim ve kayýnvalidemle ayný apartmanda
oturuyoruz. Biz kayýnvalidemle çok iyi dostuz, komþuyuz. Ka-
yýnvalideme çok iyi davranmaya çalýþýyorum. Çünkü kendi an-
nem bana, güzel bir tavsiyede bulunmuþtu: "Yavrum, gelinimin
bana nasýl davranmasýný istiyorsan, sen de kayýnvalidene öyle
davran. Onu kýrarsan beni de kýrmýþ olursun." Kayýnvalidemin
güzelliklerini anlatmaya, sayfalar yetmez. Bir keresinde belim
tutulmuþ hareket edemiyordum. Eþim de þehir dýþýna çýkmýþtý.
Kayýnvalidem merhemimi sürdü, belime sýcak havlular, battani-
yeler sardý ve þefkatiyle beni iyileþtirdi. Kayýnvalidemin bana
'kuzum' deyip þefkatle sarýlmasý ise en çok hoþuma giden dav-
ranýþlarýndan. O eþimin güzel bir ahlâkla yetiþmesini saðlamýþ
ve oðlunu bana eþ yapmýþ. Bu da dünyalara bedel... Dostum,
sýðýnaðým, meleðim caným annem, seni çok seviyorum... 

(Saadet Doðan, Malatya)

Kendi ihtiyaçlarýný kýsýp bizim ihtiyaçlarýmýzý karþýladý

16 yaþýnda evlenip kayýnvalidemin yanýna geldim. Kayýn-
validem bana ikinci anne oldu. Bizim uzun yýllar çocuðumuz
olmadýðý için çeþitli tedaviler gördük. Ekonomik olarak sýkýntý-
daydýk. Kayýnvalidem, emekli maaþýndan ayýrdýðý parayý bize
vererek, tedavi olmamýzý saðladý. Þimdi Allah'a þükür dünya
tatlýsý bir kýzýmýz var. Kýzým bir yaþýna gelince eþimin baþýna
talihsiz bir kaza geldi ve cezaevine girdi. Kýzým ve ben, kayýn-
validemin yanýnda kalýyoruz. Allah razý olsun bizi, hiç kimse-
ye muhtaç etmedi. Kendi masraflarýndan kýstý, benim ve kýzý-
mýn ihtiyaçlarýný giderdi. Rabbim yaptýðý iyilikleri ahirette kar-
þýsýna çýkarsýn, herkese böyle kayýnvalideler nasip etsin. 

(Rumuz: Gülazer, Ýstanbul)



Kayýnvalidem 1 ay bize hizmet etti

Benim çok iyi niyetli bir kayýnvalidem var. Bir buçuk yýl
önce bir evlat sahibi oldum. Doðum sýrasýnda yaþadýðým so-
runlar sebebiyle 15 gün sürekli yatmak zorunda kaldým. Bu
süre içinde hem evin bütün iþleriyle ilgilendi, hem bebeðin ih-
tiyaçlarýný karþýladý hem de benim yemeklerimi hazýrladý. Bir
ay boyunca gece gündüz yanýmda kalýp, bize hizmet etti. Ka-
yýnvalidem sayesinde, kendimi çok çabuk toparladým. Zor
günlerimde hep yanýmda olan bizleri yalnýz býrakmayan Sev-
gili Öznur anneme, bol bol dualar ediyorum. 

(Tuba Öðdük, Erzurum)

Kayýnvalidemden sabrý öðrendim
Kayýnvalidemden öðrendiðim birçok güzel özellik var.

Bunlarýn en önemlisi ise, sabýrlý olmaktýr. Kayýnvalidem, bir
sabýr timsalidir. Maddî manevî birçok sýkýntýya raðmen her
þeyi, olumlu karþýlamasý, tahammül edilmesi zor durumlarda
dahi hayata tebessümle bakmasý, onun deðerini artýrýyor be-
nim gözümde. Yaklaþýk bir ay önce kayýnpederimi kaybetiði-
mizde sergilediði olgunluk ise tam ibretlikti. Eþini kaybetmiþ
biri olarak aðlamasý, inlemesi gerekirken, aðlayarak, feryad
ederek eve gelen akrabalarýný, 'Böyle yapmayýn onu rahatýz
ediyorsunuz, sadece dua edin.' diyerek o sakinleþtiriyordu.
Bu dalgalý hayat denizinde, kayýnvalidem gibi sakin, huzur
dolu bir kayýkla yol alan bir yolcu olduðum için çok mutluyum.

(Filiz Kalyon, Konya)

Ameliyatlý haliyle bana mantý yaptý

Kurban Bayramý'nda, doktor olmamýz hasebiyle, nöbeti-
mizden dolayý eþimin memleketi olan Ankara'ya gidememiþ-
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tik. Sevgili kayýnvalidem, daha bir ay önce önemli bir ameli-
yat geçirmiþ olmasýna raðmen bizi görmek için Ýstanbul'a gel-
di. Aðrýlarý devam ettiði için ona hiçbir iþ yaptýrmamaya özen
gösterirken, bir gün baktým, sýrf ben sevdiðim için mantý yap-
maya baþlamýþ. Çünkü eþim mantýyý sevmez. Onca sýkýntýsý
arasýnda kalkýp bizim için Ýstanbul'a gelmesi, beni evlatlarýn-
dan ayýrmayýp, sevdiðim þeylere önem vermesi beni çok duy-
gulandýrdý. Allah senden razý olsun anneciðim. 

(Dr. Hande Dursun, Ýstanbul)

Allah her geline senin gibi kayýnvalide nasip etsin

Bekârken, gelin kayýnvalide tartýþmalarýný duyduðum za-
man tedirgin olurdum hep. Allah'a binlerce þükürler olsun,
bana harika bir kayýnvalide nasip etti. Bir aylýk hamileyken,
doktor düþük tehlikesi endiþesiyle, bir ay istirahat etmemi
söyledi. Kayýnvalidem, bir ay boyunca elimi sýcak sudan so-
ðuk suya sokturmadý. 

Kayýnvalidem Almanya'daki kýzýnýn yanýna gidip belli bir
süre orada kalacaktý. Fakat benim durumumdan dolayý kýzýnýn
yanýna gitmeyi erteledi, tâ ki doktor, düþük tehlikesinin geçti-
ðini söyleyinceye kadar. Sevgili kayýnvalidem, beynimdeki
'kayýnvalideler kötü olur' mantýðýný sildiðin ve bana yaptýðýn
bütün güzellikler için Allah senden razý olsun. Sana hayýrlý bir
gelin olabilmek dileðiyle... 

(Þerife Çiçek, Burdur)

Ýyi bir kayýnvalide isterdim, dualarým kabul oldu...

Bekârken, "Ya Rabbi, bana kendisiyle Ýslam'ý yaþayabile-
ceðim, senin yolunda koþturacaðým, hayýrlý bir eþ ve bana
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'yavrum, kýzým' diye hitap eden, beni çok seven hayýrlý bir ka-
yýnvalide nasip eyle." diye dua ederdim ve Rabbim dualarýmý
kabul etti. Çok güzel bir eþim ve beni çok seven bir kayýnva-
lidem var. Büyük oðluma hamile olduðum zaman, kontrol için
hastaneye gitmiþtik. Beni acilen sezeryanla doðuma aldýlar.
Kayýnvalidem hastaneye geldiðinde ben ameliyattan çýkýyor-
muþum, bebeðim de hemþirenin kucaðýnda. Hemþire kayýn-
valideme, "Gözünüz aydýn, nur topu gibi bir torununuz oldu."
demiþ." Sað ol sevgili anneciðim... 

(Ayþe Alatçý, Bursa)

Herkese yardým eden iyi kalpli gelinim

Gelinimin bize uygun olmadýðýný düþündüm ilk zamanlar.

Bir saygýsýzlýk yaptýðý da yoktu aslýnda... Bir gün alýþveriþe çý-

karken, gelinim yanýna kek, poðaça gibi þeyler aldý. Ben,

'Herhalde yolda yiyecek' diye düþünürken o, 'Muhtaçlarla kar-

þýlaþalým inþaallah' diyerek çýktý kapýdan. Daha gideceðimiz

yere varmadan beþ-altý kiþiye yardým etti gelinim. Kaldýrýma

bebek arabasýný çýkarmaya çalýþan bir anneye, yolun diðer ta-

rafýna geçmek isteyen bir dedeye, düþen bir çocuða, poþeti

yýrtýlan nineye, çantasýndan kaðýt düþüren bir bayana, yüksek-

teki kutulara ulaþamayan tezgâhtara, yardýma muhtaç olan

herkese bir þekilde yardým etti. Sadaka isteyen bir dilenciye

de elindeki kek ve poðaça poþetini takdim etti. Bu sürekli böy-

le devam ediyor.

Evinden misafir eksik olmuyor, rahatsýz olan ilaç soruyor,

derdi olan derman arýyor. Hasýlý herkes gelinimde bir þeyler

buluyor. Ben gelinimin bu güzelliklerini gördükçe, ilk zaman-

lardaki düþüncelerimden utanýyorum. Rabbim bize dünyanýn
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en iyi kalpli gelinini nasip etmiþ de benim haberim yokmuþ.
Ben kayýnvalide olarak gelinimden çok þey öðrendim.

Her namazdan sonra onlar için dua ediyorum ve böyle bir
gelini bize nasip ettiði için Allah'a þükürler ediyorum. 

(Rüveyda Elitok, Eskiþehir)

Kayýnvalidem deðil, 'caným validem'
Hayatta birçok þeyi kayýnvalidemden öðrendim. Yapa-

madýðým iþlerde beni kesinlikle kýrmadý, canýmý sýkacak bir
söz söylemedi. Bana karþý hep örnek davranýþlar içinde oldu.
Kayýnpederim ve kayýnvalidem, biz uyurken gece teheccüd
namazý kýlar ve dualarýnda bizleri kesinlikle unutmazlar. Bizi,
azgýn dalgalara karþý koruyan limanlarýmýzdýr onlar. Baþýmýz
sýkýntýda olduðu ya da dara düþtüðümüz zaman, istiþare etti-
ðimiz büyüklerimizdir onlar. Ben 14 yýllýk gelinleriyim ve onlar-
dan çok razýyým. Allah da razý olur inþaallah. 

(Aliye Cere Arslan, Marmaris)

Ayaklarýma krem süren kayýnvalidem
Hamileliðimin sekizinci ayýnda, ayaklarým müthiþ yara ol-

muþtu. Kayýnvalidem o sýralar þehir dýþýnda olduðu için, ara-
dýðý zaman morali bozulmasýn diye hep 'ben iyiyim' diyor-
dum. Kayýnvalidem eve dönüp beni o halde görünce önce
kýzdý, sonra hemen doktora götürdü. Doktorun verdiði merhe-
mi alýp, ayaklarýma sürmek isterken, elimden alýp, 'Sen eðil-
me yavrum, ben sürerim.' dedi. Kayýnvalideler hakkýnda hep
olumsuz sözler duyduðumuz için, böyle davranýþlar beni þa-
þýrtmýþ, ayný zamanda çok sevindirmiþti. Doðumdan sonra da
bana çok iyi baktý. Allah ondan razý olsun. 

(Yasemin Esmer, Samsun)



Ýkizlerimin kurtulmasýna kayýnvalidem vesile oldu

Dünya tatlýsý iki kýzýmdan sonra, bir kere daha hamile ol-
duðumu eþimle paylaþtýðým zaman, eþim iþlerinin iyi olmadý-
ðýný, üçüncü bir çocuða bakamayacaðýmýzý, çocuðu kürtajla
aldýrmamýzý, bunun için gerekli randevuyu aldýðýný ve o tarih-
te gidip çocuðu aldýrmamýz gerektiðini söyledi. Ne yaptýy-
sam, onu bu kararýndan vazgeçiremedim. Bu durumu kayýn-
validem öðrenince, eþime, böyle bir þey yapmasý durumunda
annelik hakkýný kesinlikle helal etmeyeceðini söyledi. Eþim
bana kýzdý ve bir süre benimle ilgilenmedi. Fakat ikiz oðulla-
rýmýn doðumundan sonra Rabbimin izni ve çocuklarýmýn be-
reketi ile eþimin iþleri düzeldi, yuvamýza huzur hâkim oldu.
Kayýnvalidemin kararlý tavrý olmasaydý, belki þimdi ikizlerim ol-
mayacaktý. Allah senden razý olsun sevgili kayýnvalidem. 

(Emine Þ., Ankara)

Eþimin yokluðunu hissettirmedi

Eþimin iþ deðiþtirmesi sebebiyle Ýskenderun'a taþýnmýþ-
týk. Eþim bizi Adana'ya kayýnvalidemin yanýna gönderip, bir-
kaç gün sonra da kendisinin geleceðini söyledi. Kayýnvali-
demle bir gün oturup sohbet ederken telefon çaldý, arayan
eþimdi. O gün evlilik yýl dönümümüz olduðu için kutluyor ve
yanýmda olmadýðý için üzüntüsünü belirtiyordu. Beni de bir
hüzün kaplamýþtý. Kayýnvalidem bu durumu fark etmiþ olacak
ki, biraz sonra elinde bir gülle içeri girdi ve "Oðlum yoksa ben
varým." diyerek evlilik yýl dönümümüzü kutladý, biraz olsun
hüznüm daðýlmýþtý. Daha sonra ise "Haydi, çýkýp biraz hava
alalým." diyerek beni dýþarý çýkardý. Bir kuyumcu maðazasýnýn
vitrinindeki yüzüklere bakarken, beni kolumdan tutup içeri
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çekti ve "Hangisini beðendiysen al." diyerek seçimimi sordu.
Ve þu an hâlâ parmaðýmda olan mavi taþlý yüzüðümü hediye
etti. Hiçbir özel günümü unutmayan kayýnvalidemden, Allah
binlerce razý olsun. Ona layýk olabilirsem, ne mutlu bana.

(Esma Þahin, Adana)

Ýki ay boyunca bütün ev iþlerini kayýnvalidem yaptý

Ben 3,5 yýllýk evli, bir çocuk annesiyim. Kayýnvalidemle
beraber oturuyorum. Bir gün vitrin camý parmaðýmý kesmiþti.
Eþim hemen hastaneye götürdü, parmaðýna dikiþ atýldý ve
doktor elimi suya dokundurmamam gerektiðini söyledi. Bütün
ev iþleri kayýnvalideme kalmýþtý. Ýki ay boyunca bütün iþleri
kayýnvalidem yaptý ve bir kere dahi bununla ilgili kesinlikle
þikâyette bulunmadý, sitem etmedi. Allah kayýnvalidemden ra-
zý olsun ve herkese böyle kayýnvalide nasip etsin. 

(Meryem Mert, Sivas)

Kayýnvalidem yemez yedirir, giymez giydirir

Ben 7 aylýk evli ve kayýnvalidemle oturan bir gelinim. Ka-
yýnvalidem güler yüzlü, misafirperver, sýkýntýda olana hemen
yardým eden, dünya tatlýsý bir insan. Bugüne kadar birbirimi-
zi hiç kýrmadýk. Sevgili kayýnvalidem, kendisi yemez, bana ye-
dirir; giymez, beni giydirir. Rabbim ondan razý olsun ve yap-
týðý iyilikleri karþýsýna çýkarsýn inþaallah. 

(Nurgül Karagöz, Edirne)

Kayýnvalidem umreye gitmemize vesile oldu

Ýki yýl önce tesettürlü deðildim, bazen ibadet eden, bazen
isyan eden bir hayýrsýzdým. Kayýnvalidem bizi her zaman na-



maza veya ibadet etmeye davet eder, yapmadýðýmýz zaman
da bizim için ellerini açar ve uzun uzun dualar ederdi. Bu du-
alarýn hikmeti olsa gerek, evvelki Ramazan'da hiçbir hazýrlýk
yapmadan, umreye gitmeye karar verdik eþimle. Kayýnvali-
dem bu kararý duyunca büyük bir sevinçle, "Siz hiçbir þey
yapmayýn, bütün hazýrlýklarýnýzý ben hallederim." dedi ve ger-
çekten de A'dan Z'ye her þeyimizi düþünüp, hazýrlayýp getir-
di. Umre dönüþü de bizi karþýladý ve bana 15 gün boyunca
hiçbir iþ yaptýrmadý. Sen çok tatlýsýn caným anneciðim... 

(Pelin Maç, Konya)

Çocuklarým inþaallah kayýnvalideme benzer

Benim, kendisinden çok þey öðrendiðim çok tatlý bir ka-
yýnvalidem var. Ýnsanlara yardým etmeyi kendisine vazife bil-
miþ biri o. Ayný zamanda eþimi de çok güzel yetiþtirmiþ.

Çocuklarýmýn, babaannelerine benzemeleri için dua edi-
yorum. Allah senden razý olsun. Ýnþallah sana layýk bir gelin
olabilmiþimdir. 

(Melika Ak, Ankara)

Kayýnvalidem þikâyet etmeyip örnek oldu

41 yýldýr gelin, 14 yýldýr da kayýnvalideyim. Benim elleri
öpülmeye layýk bir annem (kayýnvalidem), dünya tatlýsý, Nazik ve
Yeliz isminde iki tane de gelinim var. 41 yýllýk gelinlik döne-
mimde ne annemin bana ne de benim anneme karþý incitici
hiçbir söz ve davranýþýmýz olmadý. Çünkü annemin bir komþu
toplantýsýnda söyledikleri, benim kulaðýma küpe olmuþtu.
Komþu hanýmlar gelin veya evlatlarýndan þikâyet ederken, bir
ara kayýnvalideme, "Zeynep Haným, sen gelinlerinden hiç

185

G e l i n - K a y ý n v a l i d e  M e k t u p l a r ý



þikâyet etmiyorsun. Çok mu mükemmel gelinlerin var?" diye
sorduklarýnda, kayýnvalidemin cevabý harika olmuþtu,
"Þikâyet edince, kötü yönlerini söyleyince, düzelecekler mi
gelinlerim veya çocuklarým? Hayýr. O halde neden þikâyet
edeyim? Þikâyet yerine, güzel davranmaya ve örnek olmaya
çalýþýrým onlara." Kayýnvalidemden aldýðým bu terbiyeyi, ben
de gelinlerime uyguluyorum. Allah annemden ve onun gibi
kayýnvalidelerden hoþnut ve razý olsun. Gelinlerime gelince,
ne zaman bir hüzün çökse içime, hemen onlarý çaðýrýrým. On-
larla görüþünce içim ferahlar, mutlu olurum. Rabbim gelinle-
rime de dünya ve ahiret saadeti versin. 

(Þerife Güler, Konya)

Bileziklerini satýp kayýnvalidesini umreye gönderdi

Geçtiðimiz Ramazan ayýndaydý. Komþum Fatma Tey-
ze'nin umreye gittiðini duyunca çok sevindim, fakat bir o ka-
dar da þaþýrdým; çünkü oðlu ve geliniyle yaþayan Fatma Tey-
ze, kýt kanaat geçimlerini saðlayan mütevazý bir aileye men-
suptu. Gelini Emine Abla yýllardýr hasta eþine bebeði gibi ba-
kýyor, kayýnvalidesine de, takdire þayan bir þekilde saygýda
kusur etmeden hizmet ediyordu.

Fatma Teyze'yi umreden dönünce ziyarete gittim. Daha
önce bir insanýn bu kadar sevinenini görmemiþtim. Seksen
yaþýn üzerinde olan sevgi dolu bu insaný, dinlemeye doyama-
dým. Büyük bir heyecan ve coþkuyla anlatýyordu, "Benim ora-
lara gitmem bir rüyaydý be evladým. Bir de baktým kuþ gibi uç-
muþ gitmiþim. A be evlatçýðým, hâlâ inanamýyorum oralara gi-
dip geldiðime!" diyordu. Fatma Teyze bir ara gelinine döne-
rek, "Allah razý olsun Emine'den; o olmayaydý ben nereden gi-
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dip de görürdüm oralarý. Emine bana sürpriz yaptý..." dedi.
Bundan sonrasýný Emine Abla anlatsýn: "O gün annem yen-
gemlere gitmiþti; büyük oðlu ve gelininin umreye gidecek ol-
malarý annemi çok sevindirmiþti. O gidince ben bir hoþ ol-
dum. Üzüldüm. Keþke dedim, durumumuz iyi olsaydý da an-
nemi de oðluyla gönderebilseydik. Birden kolumdaki bilezik-
lerime gözüm iliþti. Dýþarýya iþ yaparak almýþtým.

Heyecanla eþime, “Mustafa; haydi annemi de gönderelim
umreye.” dedim. Eþim þaþýrmýþtý, "Nasýl?" dedi. “Bileziklerimi
satarýz, üzerini de bulup buluþturup tamamlarýz.” dedim. Eþim
fazla bir þey söylemedi. Hemen aðabeyimi aradýk. Durumu
kendisine açtýk ve her þey kesinleþene kadar annemin haberi
olmayacak diye de anlaþtýk. Bizim sevincimize diyecek yoktu. 

Her þey kesinleþtiðine göre artýk anneme sürprizimizi
söyleyebilirdik. Akþam üzeri annem eve dönünce, "Anne sen
de gitmek ister miydin umreye?" diye sorduk. Ümitsizce, "Ah
evlatçýðým, nerdeee..." dedi. "Anneciðim sen de gidiyorsun,
haydi gidip fotoðraf çektirelim." dediðimde annem þaþýrdý.
Þakalaþýyoruz zannetti, inanamadý... Apar topar hazýrlýðýný ya-
pýp gönderdik. Ama inanýr mýsýnýz, sanki ben de gittim onun-
la. Her gece rüyalarýmda oralarý gördüm. Ýyi ki Rabbim, aklý-
ma böyle hayýrlý bir düþünce getirdi. Ýyi ki her þey yolunda git-
ti. Böyle bir þeye sebep olduðum için de çok mutluyum. 

(Sayime Bilhan, Bursa)

Sana, kayýnvalideler kraliçesi ödülünü vermek isterdim

Ben gururla diyorum ki, 'Allah nazardan saklasýn.' Ben
kayýnvalidemle çok; ama çok iyi anlaþýyorum. Sonuçta kayýn-
validem de eþimin annesi. Neden kimse bu þekilde düþünmü-
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yor bilemiyorum. Ben 1,5 senelik evliyim; fakat kayýnvalidemi
6 seneden beri tanýyorum. Dünyalar iyisi, þeker mi þeker, tat-
lý mý tatlý, iyilik meleði ve fedakâr bir anne. Daha önce ne böy-
le bir insanla karþýlaþtým ne de tanýþtým. Kendisi Amasyalý'dýr.
Hiçbir karþýlýk beklemeden, her fedakârlýðý yapar. Ben çalýþtý-
ðým için kayýnvalidem, evdeki iþlerimi yapar ve bundan da
mutluluk duyar. 

Ben derim ki, bazý büyüklerin yapmýþ olduðu yanlýþlarý,
biz gençler yapmayalým. Eþlerimizin annelerine de kucak
açalým. Bir kere bile olsa, siz bir adým yaklaþýn, o size kaç
adým gelecek görün. Hiçbir zaman üçüncü þahýslarýn dedik-
lerine kulak asmayýn. Kayýnvalideler kötü olamaz; çünkü on-
lar da birer ana. Bana fýrsat tanýsalardý, Amasya elmama bu-
rada sayamayacaðým bütün güzelliklerin ödüllerini vermek is-
ter ve onu 'kayýnvalideler kraliçesi' seçerdim. Seni seviyorum
Vahide Anne’m... Allah seni baþýmýzdan eksik etmesin. 

(Didem Kulalar, Ýstanbul)

Kendi ailemde bu kadar deðer görmemiþtim

Ben kendi ailemde görmediðim sevgiyi, saygýyý evlendik-
ten sonra eþimin ailesinde buldum. Yeni yuvamýzda 13 kiþiy-
dik. Köyden gelin olmuþtum. Evlendikten sonra kardeþim de
liseyi okumak için bizim evimize yerleþmiþti. 13 kiþi olmamýza,
gelirimizin de pek fazla olmamasýna raðmen sevgili kayýnva-
lidem ve kayýnpederim bir defa dahi býrakýn kýrýcý bir söz söy-
lemeyi, yüzlerini bile ekþitmediler. Kayýnvalidem her zaman
olgunluðuyla, sevgisiyle, saygýsýyla beni öyle bir kucakladý
ki... Hayatta ne öðrendiysem hep ondan öðrendim.
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Sayýsýz anýlarýn içinde sanýrým þu iki davranýþ, hem anne-
min hem de kayýnpederimin yüce gönüllerini kýsaca anlatýr:
Ev kalabalýk olduðu için ne piþirirsek hemen biter, herkes iþ-
tahla yemeðini yerdi. Yemek servisi yaparken tenceredeki ye-
mek biter, ben aç kaldým diye üzülürdüm. Ama bir bakardým
annem masanýn altýna, benim için bir tabak yemek ayýrmýþ ve
"Buyur kýzým, sen yemeðini yiyemedin." derdi. Annemin beni
düþünmesine çok sevinirdim.

Evimiz sobalýydý, mutfakta iþim bitip odaya geçince, ka-
yýnpederim oturduðu yerden kalkar, "Gel kýzým, üþümüzsün-
dür, ýsýn." derdi. Ben kendi ailemde bu þekilde deðer görme-
miþtim. Maddî ne kadar sýkýntý çekersek çekelim, iþle güçle
ne kadar yorulursak yorulalým, onlarýn bu davranýþlarý ve tatlý
sözleri bütün sýkýntý ve yorgunluklarý alýr götürürdü. Onlar þim-
di Konya'da, biz ise Sinop'tayýz. Her yýl tatil olacak da gele-
cekler diye özlemle bekliyorum. Anneciðim ve babacýðým, Al-
lah sizlerden ebediyen razý olsun.

(Nevin Türlü, Sinop)

Kayýnvalidemle beraber oturmak için zorladým

Ben ev hanýmýyým, eþim ise öðretmen. Kayýnvalidem Yoz-
gat- Boðazlýyan'da, biz ise eþimin iþi dolayýsýyla Kýrþehir- Ka-
man'da bulunuyorduk. Kayýnvalidem ne zaman hasta olsa,
biz hemen yanýnda olurduk. Hatta dört kere ameliyat oldu ve
hepsinde yanýnda ve hizmetinde bulundum. Ameliyattan do-
layý kanlanan elbiselerini yýkadým. Bütün ihtiyaçlarýný karþýla-
maya çalýþtým ve bunlarý zevkle, seve seve yaptým. 2004 yýlý-
nýn mart ayýnda kayýnpederim vefat etti. Eþim tayinini, onlara
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yakýn olsun diye Boðazlýyan'a aldýrmýþtý. Kayýnpederim vefat
edince kýrk gün kayýnvalidemde kaldýk. Daha sonra ise kayýn-
valideme yardým etmesi için büyük kýzýmý onun yanýnda býrak-
týk. Benim derdim, sevgili kayýnvalidemi yanýmýza alýp bera-
ber ayný çatý altýnda yaþamaktý. Zorlaya zorlaya kayýnvalidemi
ikna edip onu yanýmýzda kalmaya razý ettik. Onun hanemize
gelmesiyle yuvamýza ayrý bir bereket ve huzur geldi. Geçtiði-
miz sene Ramazan'da kayýnvalidemi umreye de gönderdik,
kendisi için çok hayýrlý oldu. Kayýnvalidemin dilinde her za-
man dua vardýr bizler için, o dualarý da huzur veriyor. Biz on-
dan ziyadesiyle memnunuz, Rabbim de razý olur inþaallah. 

(Döndü Ataþ, Yozgat)

Kayýnvalidem, bana anne yokluðunu yaþatmadý

Annemle babam, ben 8 yaþýndayken ayrýldý. Ben annemi,
14 yýl hiç görmedim. 18 yaþýnda iken evlendim ve annemi 22
yaþýndayken görebildim ancak. Ben annemle görüþünceye
kadar anne özlemimi kayýnvalidemle giderdim. Kayýnvalidem
beni kýzýndan ayýrmadý, onun ikinci kýzý oldum. Bana annesiz-
liðimi hiçbir zaman hissettirmedi ve beni hep çok sevdi. Ka-
yýnvalidem benim Kur’âný öðrenmem için kursa gönderdi. Al-
lah’a þükürler olsun Kur’ân okumayý öðrendim. Çok sevinçliy-
dim; ama inanýn kayýnvalidem benden daha sevinçliydi. Ka-
yýnvalidemi iki sene önce kaybettik. Namaza baþlamamý çok
isterdi, inþaallah en kýsa zamanda namaza baþlayýp, onun is-
teðini yerine getireceðim. Rabbim, kayýnvalideme cennette
güzel bir yer nasip etsin, yattýðý yer nur dolsun.

(Derya Yýldýz, Manisa)
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O, bizimle aðlayýp, bizimle gülen güzel bir insan

Biz iki geliniz ve Allah herkese bizim kayýnvalidemiz gibi
bir kayýnvalide nasip etsin. Bizi, bizden daha iyi tanýyan, her
zaman yapýcý olan, fedakâr, cefakâr, dost, arkadaþ, sýrdaþtýr o
bizim için. Kötü günümüzde bizi hediyelerle sevindirmeyi ba-
þaran, her derdimizi kendi derdi sayan, bizimle beraber aðla-
yan, beraber gülen bir annedir o. Kesinlikle televizyonlarda
gösterilen kayýnvalideler gibi deðildir bizim annemiz; örnek ve
gelinlerine son derece deðer veren çok tatlý bir kayýnvalidedir.
Sevgili annemiz, iyi ki varsýn ve iyi ki bizim annemizsin (kayýnva-

lidemizsin). Rabbimiz iki cihanda seni mutlu etsin inþaallah... 
(Ayþe-Cennet Seferoðlu, Ankara)

Kayýnvalidemin hep melekliðini gördüm

Kayýnvalidemle beraber oturan bir gelinim. Ýlk baþlarda
çevrenin de etkisiyle kayýnvalideme olumsuz davrandýðým za-
manlar oldu. Fakat kayýnvalidem, engin hoþgörüsü, olgunlu-
ðu ve sabrý ile benim gönlümde taht kurdu. Kendisine verdi-
ðim birçok sýkýntýya raðmen onun bana hâlâ çok iyi davran-
masý, beni kendisine baðladý. Þimdi aramýz çok iyi. Onun kö-
tülüðünü, deðil melekliðini gördüm her zaman. Meselâ hasta
olduðum birçok zaman kayýnvalidem sabahlara kadar baþým-
da bekledi, sýkýntýmý paylaþtý, acýma ilaç oldu. Kayýnvalidem
benim en sevdiðim annemdir. Onu çok seviyorum. 

(Emine Sarkan, Edirne)

"Annem" yuvamýzý kurtardý

Yeni evliydik ve eþimin bazý akrabalarý misafirliðe gelmiþ-
ti. Bana eþimin daha önce niþanlandýðýný ve nikâhtan döndü-
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ðünü söylediler, ben bu olayý bilmiyordum. Bunu bir problem
olarak gördüm ve eþimle tartýþtýk, olay büyüdü, hatta boþan-
maya kadar geldi. Küçük bir olayý çok büyütmüþ ve önü alý-
namaz bir duruma sokmuþtuk. Bu arada kayýnvalidem beni
sürekli rüyasýnda görüyormuþ ve ben, "Anne yardým et!" diye
baðýrýyormuþum hep. Kayýnvalidem ertesi gün geldi ve duru-
mu kendisine anlattým. Kayýnvalidem hem eþimle hem benim-
le konuþarak sýkýntýmýzý giderdi ve yuvamý yýkmayýp iyice sað-
lamlaþtýrdý. Allah senden razý olsun anneciðim. 

(Gülden Yalçýn, Eskiþehir)

Kayýnvalidemin 'gül'lü sürprizi

Kastamonu'da yaþayan bir yýllýk evli çiftiz. Eþim ve aile-
sinden çok memnunum. Kayýnvalidem ise gerçekten çok an-
layýþlý biri. En son sürprizi þöyle olmuþtu kayýnvalidemin. Bir
gün telefonum çaldý ve açtýðýmda telefondaki ses, kayýnvali-
demin bana bir paket gönderdiðini söylüyordu. Paketi getiren
genç, iþ yerime gelip paketi bana verince, gözlerime inana-
madým: Biri benim, diðeri eþim için iki çift gül ve çok güzel he-
diyeler... Kayýnvalidem evlilik yýl dönümümüzü kutluyordu.
Bizlerden uzak olmasýna raðmen evlilik yýl dönümümüzü
unutmayan sevgili kayýnvalideme kalp dolusu sevgilerimle.
Onlar bizi sevindirdi Rabbim de onlarý sevindirsin ve her iki
cihanda aziz eylesin. 

(F. E., Kastamonu)

Çocuklarým için endiþelenmiyorum

O dünyanýn en iyi, anlayýþlý, düþünceli, müþfik, sevgi ve
þefkat dolu annesidir (kayýnvalidesidir). Ben annemle beraber
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oturuyorum ve bundan dolayý da çok mutluyum. Annemle be-
raber oturmanýn sayýsýz nimetlerini görmekteyim. Evliliðimin ilk
zamanlarýndaki annemin tecrübe ve yardýmlarýyla sýkýntýlarýmý
aþtým. Þu anda ve geleceðe yönelik de en büyük güvencem,
annemdir. Benim ilgilenemediðim zamanlarda çocuklarým te-
levizyonun veya baþka yanlýþ durumlarýn esiri olmayacak;
çünkü onlarýn süper babaanneleri var yanlarýnda. Terbiyeleri
ve dinî yönden yetiþmeleri konusunda kayýnvalidem en büyük
yardýmcým olacak inþaallah. Ve her þeyden önemlisi bileceðim
ki, bana ve çocuklarýma tertemiz kalbiyle sürekli dua eden bir
annemiz var. Seni çok seviyorum sevgili annem... 

(Selda Kurþun, K. Maraþ)

Sýkýntýmý hisseden güzel kayýnvalidem

13 yýllýk evli ve iki çocuk sahibi bir anneyim. Çok kýymetli
ve muhterem bir kayýnvalideye sahibim. Kayýnvalidem o ka-
dar nezih ve temiz bir kalbe sahiptir ki, bunca yýldýr onun kö-
tü olan hiçbir þeyle uðraþtýðýna þahit olmadým. Ben de bu gü-
zel insana gelin olduðum için Rabbime þükürler ediyorum.
Anne-kýz gibiyiz onunla, belki daha da ötesi. Kayýnvalidem
davranýþ olarak mükemmel bir örnek olmasýnýn yanýnda, insa-
nýn içinin sýkýntýsýný dahi hissedebilen biri. 

Bir gün beni çok üzen önemli bir hadise yaþamýþtým. Bu
olayýn etkisi, ertesi sabaha kadar devam etti benim üzerimde.
Eþim þehir dýþýnda olduðu için derdimi paylaþacak kimsecik-
ler yoktu yanýmda. Sabaha kadar sýkýntý içinde uyuyamamýþ-
tým. Sabah çok erken bir saatte telefonum çaldý. Arayan ka-
yýnvalidemdi. Benden uzaktaydý ve olanlarýn hiçbirisinden ha-
berdar deðildi. Fakat o gece rüyasýnda beni çok sýkýntýlý gör-

G e l i n - K a y ý n v a l i d e  M e k t u p l a r ý
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müþ, çok üzülmüþ ve erkenden beni aramýþ. Kayýnvalidemle
kalbî olarak da o kadar samimiyet kurduk ki, artýk fiziksel sý-
kýntýlarýn yaný sýra duygusal sýkýntýlarýmý dahi anlayabiliyor.
Eminim okuma yazma biliyor olsaydý, o da benim için çok gü-
zel þeyler yazardý. Sana çok müteþekkirim, saygý ve þükranla
anneciðim... 

(S. Zeynep Çakýr, Rize)
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D- RAMAZAN’A HAZIRLIK MEKTUPLARI

On bir ayýn sultaný Ramazan ayýna hak ettiði deðeri ve-

remiyoruz sanki. Ramazan ayýnda, insanlarýn gönüllerine ve

beyinlerine nakþedemiyoruz Allah’ý ve Peygamber’i. Ailemiz-

de Ramazan soluklarý estiremiyoruz. Gelin önce, 'Ramazan

ayýnda insanlar oruç tutsun, namaz kýlsýn, yürekleri hayýr için

atsýn, beyinleri güzelliklere çalýþsýn' teklifimize gelen mektup-

larý okumakla baþlayalým bu iþe. Bu tekliflerin hepimiz için bi-

rer örnek olmasý duasýyla...
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"Hayatýmda ilk defa oruç tuttum..."

Teklif ettiðiniz gibi, Ramazan'ýn ilk günlerinde bir kutu çi-

kolata aldým. Ramazan'ýn ve oruç tutmanýn güzelliðini anlata-

rak, mahallemizdeki çocuklara daðýtmaya baþladým.

Çocuklar, benim çikolata daðýtma olayýna o kadar sevin-

diler ki, çikolatalarý kapýþmaya baþladýlar. Bizim mahallede

oruç tutmayan çoktur. Çikolata daðýtýrken çocuklardan biri ya-

nýma gelip, "Biz oruç tutmuyoruz ki... Sen bu çikolatalarý oruç

tutanlara ver." dedi. Ben de, "Hayýr bunlarý herkese veriyorum,

o senin hakkýn." dedim. Sonra annesine yalvarmýþ, "Anneciðim

siz tutmasanýz da ben tutacaðým. Oruç tutanlar için Hatice Ab-

lam çikolata daðýttý, Allah daha güzel þeyler verirmiþ." demiþ.

Ertesi gün oruçlu olarak yanýma geldi, "Ben bugün hayatýmda

ilk defa oruç tuttum ve bunu senin verdiðin çikolata ve anlattý-

ðýn güzellikler için tuttum." dedi. Bu duruma çok sevindim,

mutluluk gözyaþlarý döktüm ve Allah'a þükrettim.
(Hatice Çeltekligil, Zile, Tokat)

'Annemler pazar artýklarýný toplamaya gitti'

Mahallemizde yaklaþýk yirmi arkadaþ bir araya gelerek,

küçük bir yardým fonu oluþturduk. Her ay imkânlarýmýz ölçü-

sünde para topluyor, daha sonra ihtiyaçlýlarý belirleyip onlara

çeþitli yardýmlar yapýyorduk. 2003 yýlý Ramazan ayý idi. Akþam

ile yatsý arasý, aracýmýzla bize verilen bir adrese, gýda paketi

götürüyorduk. Adres, eski bir apartmanýn köhne, küf kokan

bodrum katýydý. Iþýðý olmayan bodrum katýna tedirgin bir þe-

kilde inip, kapýya dokunduk. 9 yaþlarýnda bir kýz çocuðunun
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kapýyý açmasýyla mahvedici bir görüntü ve kokuyla karþýlaþtýk.

Gayri, ihtiyarî kendimizi geri çekmiþtik... 

Evin içinde halý adýna bir þey yoktu. Tek göz bir odada

yaþýyorlardý. Evin mutfaðý, tuvaleti, yatak odasý hep o tek göz

odadaydý. Çocuklar eski gazetelerden oluþturduklarý sofrala-

rýnda, komþunun gönderdiði bulgur pilavýný suyla beraber ye-

meðe çalýþýrken, onlara anne-babalarýnýn nerede olduðunu

sorduk. Çocuðun cevabýný aldýðýmýzda, keþke sormaz olsay-

dýk, ýzdýrabýný yaþadýk sinemizin en ücra köþelerine kadar: 'An-

nemle babam, pazardan artýk toplamaya gittiler.' Arkadaþým

ve ben gözyaþlarýmýzý zor zaptederken, paketi býrakýp çýkma-

ya yeltendik. Fakat diðer erkek çocuðun söylediði söz artýk

gözyaþlarýmýzýn önündeki engeli kaldýrmýþtý: “Amca bu paket-

te çikolata var mý? Ben ne zamandýr çikolata yemedim de...”

Arabamýza binince, arkadaþým ve ben dualar ediyorduk:

"Allahým! Ýçimizde bu kadar muhtaç varken, ihtiyaçlarýný karþýla-

mak için çeþitli günahlara girmek zorunda kalýyorken, vurdum-

duymazlýðýmýz sebebiyle bizi kapýndan kovma, bizleri verdiðin

nimetlerin kýymetini bilen ve þükrünü eda edenlerden kýl..."

Bizler elimizden geldiði kadar çevremize yardým ettiðimi-

zi zannediyorduk. Fakat o iki kardeþ, bizlere büyük bir ders

verdi. Bizim her gün yediðimiz ve sýradan hale gelen yiyecek-

ler, bazýlarý için bulunmasý mümkün olmayan gýdalar arasýn-

daydý. Dostlar arasýndaki bu yardým fonumuz hâlâ devam

ediyor. Rabbim sürekli olmasýný nasip etsin inþaallah... 
(Þ.A. Ýstanbul)
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O kadar utandý ki paketi alýrken elleri titriyordu 

Okul Aile Birliði baþkanlýðý yaptýðým bir dönemde okulu-

muzdaki fakir öðrencilerin ailelerine, Ramazan nedeniyle gý-

da yardýmýnda bulunmak üzere bir çalýþma programý düzen-

ledik. Çevremizdeki hayýrsever insanlardan, toplayabildiðimiz

kadar gýda maddesi topladýk. Bunlardan düzenli bir þekilde

paketler oluþturduk ve daðýtýma hazýrladýk. Fakir öðrencileri-

mize, velilerinin iftarla teravih namazý arasýnda gizlice okula

gelmesini söyledik. Daðýtýmlarýmýz devam ediyordu, bir ara

kimse kalmadý, ben de hava almak için dýþarý çýktým. Bir veli-

nin okulun etrafýnda dolaþtýðýný, bir türlü içeri gelmediðini gör-

düm. Hemen önüne çýktým ve “Birisini mi arýyorsunuz?” diye

sordum. Mahçup ve utangaç bir ses tonuyla bana, “Toplantý

için okuldan çaðrýldým; ama bu saatte toplantý olmadýðýný bil-

diðim için, yardým verileceðini anladým. Fakat çekiniyorum.'

dedi. "Sizi ben çaðýrdým." diyerek içeri götürdüm ve eline gý-

da paketini uzattým. Fakat o kadar utandý ki paketi alýrken el-

leri titredi ve gözleri dolu dolu oldu. Paketi aldý ve “Birisi gö-

rür mü acaba?” tedirginliðiyle hýzlý adýmlarla saða sola hiç

bakmadan karanlýkta kayboldu. Bu olay beni çok etkilemiþti.

Ülkemde binlerce ihtiyaç sahibi var ve bunlar, ihtiyaçlarýný da-

hi baþkalarýna söylemeyecek kadar çekingen ve onurlu. Ýn-

sanlar bu konuda, daha hassas olmaya çalýþmalý. 
(A. K., Çorum)
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Tebrik gezilerinden komþular çok ama çok memnun oldu

Ben her sene Ramazan'da çocuklarýma Ramazan'ýn gü-

zelliðini, heyecanýný ve on bir ayýn sultaný olduðunu anlatmaya

çalýþýyorum. Bu Ramazan'da da çocuklarýma ve gelen misafir-

lerime, Ramazan'ýn her günü vermek üzere önceden hediye-

ler hazýrladým. Ramazan'ýn heyecanýný artýrmak için çok etkili

oluyor bu. Hele bizim gibi yurt dýþýnda yaþayan insanlar için

çok güzel bir hava oluþturuyor. Ayrýca, "Komþularýnýzýn Rama-

zan'ýný tebrik gezisi yapýn" teklifinizi uyguladým ve komþularým

bundan çok; ama çok memmun kaldýlar. Allah razý olsun. 
(Bahriye Kuru, Almanya)
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