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TAKDÝM

Mutluluk Zinciri

Herkesin bildiði gibi, zinciri oluþturan küçük parçalarýn her bi-
rine halka denir. Pekâlâ zincir halkalarýnýn en önemlisi hangi-
sidir? Halkalar arasýnda bir veya birkaçýnýn önemli olmasý söz
konusu mudur? Yoksa hepsi eþit midir? Veyahut da bu birka-
çýnýn arasýnda birincilik söz konusu mudur?

Ýþte aynen bunun gibi insan hayatý da aslýnda bir zincir-
den ibarettir. Onun hayat zincirini oluþturan halkalar vardýr.
Bebeklik, çocukluk, gençlik ve ihtiyarlýk, bu zincirin belli baþ-
lý halkalarýdýr. Bu her bir halka içinde de ayrý halkalar vardýr.

Bana göre zinciri oluþturan halkalarýn en önemlileri, zinci-
rin hakikî iþlevini görmesi için dairevî bir hal alýrken birbirine
kenetlenen ilk ve son halkalardýr. Eðer bu iki halka birbirine
kenetlenmezse zincir dairevî bir hal alamayacak ve gerçek iþ-
levini yürütemeyecektir.

Ýnsanýn hayat zincirinde de iki halka diðerlerine nisbetle
daha önemlidir. Týpký zincirin ilk ve son halkalarý gibi. Bu hal-
kalar, zinciri zincir yapacak, onun fonksiyonunu tam tekmil
edâ etmesine neden olacaktýr. Bunlardan biri “insanýn kendi-



ni tanýmasý”dýr. Yaratýlýþ gayesini bilmesi ve o çizgide hayatý-
ný düzenlemesidir. “Kendini bilen, Rabbini bilir.” vecizesi, bu
noktada üzerinde ýsrarla durulmasý gereken bir özdeyiþtir.

Ýkinci halka ise “insanýn ailesi”dir. Karý–koca ile baþlayan
çocuklar ile geniþleyen, anne–baba, dede–nine ile farklý bir
mahiyet kazanan aile. 

Kur’ân’ýn direkt veya dolaylý olarak her iki husus üzerinde
ýsrarla durduðunu görürüz. O kadar ki insan Kur’ân gibi câmî
ve evrensel bir kitapta bu kadar detayýn yer almasýný anla-
makta zorlanýr ve kafasýnda oluþan sorulara cevap bulmak
için hikmet avcýlýðýna çýkar.

Öte yandan içinde yaþadýðýmýz toplumda aile özelinde
yaþanan problemler eski zamanlara nisbetle kâbili kýyas ol-
mayacak derecede fazladýr. Ýslâmý yaþadýðý hayat için refe-
rans kabul eden aileler de maalesef bu çerçevede istisna teþ-
kil etmemektedir. Onun için o insanlara inandýðý deðerleri ha-
týrlatmak veya öðretmek bu açýdan önemli bir vazifedir. Hz.
Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Din nasihattir.” beyaný
hatýrlanmalý ve her fýrsatý deðerlendirip söz konusu deðerleri
hatýrlatmak gereklidir.

Elinizde tuttuðunuz bu kitap “Huzur Ailede Baþlar” diye-
rek yukarýda arz etmeye çalýþtýðýmýz mutluluk zincirini birbiri-
ne baðlayan halkanýn bir yanýný sosyal, manevî, dînî ve ahlâkî
perspektiften ele almaktadýr. Yusuf Ömeroðlu kardeþimi bu
çalýþmasýndan dolayý tebrik eder, daha nice çalýþmalara imza
atmasýný temenni ederim.

Ahmet KURUCAN
Mayýs 2005, USA

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r
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ÖNSÖZ

Yuva, toplumun temel taþýdýr. Aile hayatýnda fertler ne kadar

birbirlerinin hak ve vazifelerine karþý saygýlý olurlarsa, toplum

da o kadar saðlam olur. Faziletli fertler yetiþtirmek, öncelikle

saðlam esaslar üzerine kurulmuþ ve huzurun hakim olduðu

bir yuvaya baðlýdýr. Milleti oluþturan aile fertleri iyi ise millet de

iyidir. Bir evin fertleri ne kadar insanî deðerleri paylaþýyorlar-

sa o ölçüde huzurlu ve mutlu olurlar.

Ýnsanoðlu, var olduðu günden bu yana gerçek huzuru di-

nin sýcak atmosferinde bulmuþ ve ancak din sayesinde mut-

lu olabilmiþtir. Dinin olmadýðý bir yerde yüksek ahlâk, fazilet

ve mutluluktan bahsetmek mümkün deðildir.  

Çocuklarýn eðitim ve öðretimi, yuvanýn nizam, huzur ve

âhengi adýna özellikle günümüzde anne ve babaya çok

önemli görevler düþmektedir. Bu önemli ve asla ihmale gel-

mez görevleri yerine getiren ve yuvasýna baðlý anne–babala-

rýn bulunduðu ev, huzur ve saadetin kaynaðýdýr.

Ýþte biz bu kitapta huzurlu bir ailenin yaþam anahtarýný ve

huzurlu yaþamýn ailede baþladýðýný, kýsa, veciz ifadelerle, ne-

bevî prensiplerle sizlere ulaþtýrmaya çalýþtýk. Kitabýmýzda ele
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aldýðýmýz konularý sizleri sýkmayacak bir þekilde, öz, kýsa ve
anlaþýlýr bir dille kaleme almaya gayret ettik. Belki kýsa kýsa
makaleciklerle daldan dala konduk ama bunu eserin bir çýr-
pýda okunabilmesini saðlamak adýna yaptýk. Size, huzura açý-
lan kapýnýn anahtarýný göstermeye çalýþtýk. Bundan böyle bu
huzur anahtarý ile o kapýyý açýp içeri girmek ve girdiðiniz ev-
de saadeti yakalamak  sizlere kalýyor.

Çalýþmamýz üç bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde
huzur içinde bir yaþam sürülebilmesi için ailemizde olmasý
gereken rûhî ve manevî hayata dair bazý prensipleri ele alma-
ya çalýþtýk. Ýkinci bölümde insanýn hayatta karþýlaþtýðý pek çok
problemi ve huzurunu kaçýran olaylarýn üstesinden gelebile-
ceði en önemli yerin aile olduðunu örneklerle belirttik. Bu hu-
zuru yakalamak için ailede eþler arasý karþýlýklý davranýþlarýn
nasýl olmasý gerektiðini ve anne babanýn çocuklarý ile olan iliþ-
kileri üzerine genel ve davranýþ özelinde tavsiyeleri ele alma-
ya gayret ettik. Aileyi küçük bir sevgi medeniyeti gibi düþüne-
rek buradan gerçek sevgi medeniyetine ve huzura varabil-
menin yollarýný araþtýrdýk. Kitabýn üçüncü ve son bölümünde
de ahlâkî eðitimin verilecek ilk yerin aile olduðu ve hangi
ahlâkî deðerlerin verilmesi gerektiðine iþaret etmeye çalýþtýk.
Yararlandýðýmýz kaynaklarý mümkün olduðunca belirtmeye de
gayret ettik.

Ayrýca bu kitap ile ailede, tarih þuurunu yerleþtirebilmeyi,
aile içi bireylerin birbirlerine karþý olan vazifelerini gösterebil-
meyi ve ibadet hayatýmýza aile perspektifinden bakabilmeyi
gaye edindik. Bu gaye doðrultusunda siz okuyucularýmýza bir
katkýmýz olursa kendimizi bahtiyar sayacaðýz. 

Bu çalýþmanýn her karesinde desteðini esirgemeyen,
fedâkâr ve sabýrlý eþime teþekkür etmeyi de borç biliyorum.

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r
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Çalýþmanýn tam manasýyla tamam olduðunu iddia etmek
ne haddimizdir ne de hakkýmýz. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem): “Allahým! Fayda vermeyen ilimden Sana sýðýnýrým.” bu-
yurmuþtur. Bu eser ile sizlere faydalý olacak hususlarý arz
edip, ailenizdeki huzurun daha da pekiþmesini saðlayabilir-
sek kendimizi huzurlu hissedeceðiz.

Yusuf ÖMEROÐLU
Ýstanbul, 2 Mayýs 2005  

Ö n s ö z
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B Ý R Ý N C Ý B Ö L Ü M

AÝLEDE
MANEVÝ HAYATA DOÐRU





AÝLEDE MANEVÎ HAYATA DOÐRU

Saðlam Ýnancýn Verildiði Ýlk Yer: Aile

Dere kenarýnda abdest almaktadýr. Suda bir elma görür. El-
mayý alýp, abdestten sonra elinde olmayarak ýsýrýr. Sonra da
tükürüðünde kan belirir. Kendi kendine; 'Þimdiye kadar bana
böyle bir hal olmamýþtý. Buna sebep ýsýrdýðým elma olmalý.'
der ve buna bin–piþman olur. Ýþte, saðlam inançtaki sýr, kü-
çük bir elma ýsýrýðýyla tedirgin olan bu ruhta gizlidir.

Hz. Ömer, halifeliði zamanýnda sütçülerin süte su katma-
larýný yasaklamýþ ve bu emrini her tarafa duyurmuþtur. Þehrin
güvenliðini kontrol etmek için bir gece Medine’de dolaþýrken
yorulmuþ ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarýna yaslan-
mýþtýr. Ýstemeden evin içinde anne ile kýzý arasýnda geçen  bir
konuþmaya þahit olur: Annesi, ”Haydi kýzým, kalk da sütlere

21

Saðlam inançtaki sýr, küçük bir elma 

ýsýrýðýyla tedirgin olan ruhta gizlidir.



biraz su katýver.” deyince kýz, ”Halifenin sütlere su katýlmasý-
ný yasakladýðýný bilmiyor musun anne?” der. Annesi bu saat-
te halifenin bunu nereden bileceðini söyleyince kýz, "Ömer
görmez ama Rabbim görür." diye cevap verir.

Evet, insan, yaratýlýþ gayesinin, kainattaki yerinin ve bu
hayat denilen imtihanýnýn hesabýný vereceðinin idraki içinde
deðilse niçin vazife ve görevlerini tam olarak yerine getirsin
ki? Onun kalbi, öteler için atmýyorsa insaný niçin sevsin? Hür-
meti, muhabbeti ve insanlýk iliþkilerini niçin önemsesin? Kalbi
sorumluluk duygusu ile ürpermiyorsa, sosyal hayatta niçin in-
sanlara karþý hareketlerini düzenleme ihtiyacý hissetsin ve in-
sanlara hizmet için yanmayý göze alsýn? Gönlü saðlam bir
inançla beslenmiyorsa, hangi þey onu iyiye yönlendirsin?

Yaþarken muhatap olduðumuz olay ve hadiseler karþýsýn-
da davranýþlarýmýzý ve hislerimizi yönlendiren tek husus, bizim
inanç sistemimizdir. Bu sistemin insanlara verildiði ilk yer ise
aile...

Kur’ân Okunmayan Ev Harap Olmuþ Demektir

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde, içinde
Kur’ân okunmayan evi “beyt–i harib” yani “harap olmuþ ev”
olarak isimlendirmiþtir. (Bkz.: Müsned, 1/223; Hâkim, Müstedrek, 1/741)

Harap olmuþ bir evde onu tamir etme adýna ne yapýlýrsa ya-
pýlsýn her þey sonuçsuz kalacaktýr. Tâ ki evin yýkýlmasýna se-
bep olan etkenin ortadan kalkmasýna kadar. Evlerimizi yýkan
âmil de hiç þüphesiz evlerimizde Kur’ân okumamamýzdýr. O
halde bize evlerimizi Kur’ân okuyarak yeniden inþâ etmek ve
nurlandýrmak kalmaktadýr.
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Ahirzaman Fitnelerine Karþý Kehf Sûresi’ni 
Okuyalým

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ha-
diste, Deccal’i gören kimsenin, onun üzerine Kehf Sûre-
si’nin ilk âyetlerini (baþka bir rivayette de sonundan on âyetini)

okumasýný ve sebat etmesini istemiþtir. (Ýlgili hadisler için bkz.:

Müslim, Müsafirin, 257; Ebu Davud, Melahim, 14) Deccal’i, ‘ahirza-
manda hak ile bâtýlý birbirine karýþtýran manevî bir þahsi-
yet’ olarak anlamak onun hakkýnda söylenen görüþler
arasýnda en uygun olanýdýr. Kehf Sûresi’ni cuma günleri
okumakla âhirzaman fitnelerinden özellikle de Deccal fit-
nesinden korunma arasýndaki münasebet;
ismi verilen sûrenin ilk âyetlerinin birçok
acaip olaylarý ihtiva ediyor olmasýdýr. Bu
âyetlerin mânâlarýný düþünenler, Deccal’in
ve ahirzamanýn fitnelerinin peþine kapýlmaz-
lar. Ayný sûrenin son âyetleri de son derece
ibret vericidir. Öyleyse her cuma Kehf Sûre-
si’ni (toplam on bir buçuk sayfa) okumaya ne der-
siniz?

Vâkýa Sûresi’ni Okuyan Fakirliðe 
Düþmez

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Vâkýa Sûre-
si’ni her gece okuyan fakirliðe düþmez.” (Beyhakî, Þuabu'l-

Îmân, 2/491, Müsned-i Hâris, 2/729) buyuruyor. Çünkü bu
sûre, tam bir teslimiyet ve tevekkülle Allah’a sýðýnmayý
tavsiye etmenin yanýnda insana, fakirliðe düþmeme ça-
relerini de fýsýldar. Bu meyanda, saðlam bir tevhid anla-
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Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve

sellem): “Vâkýa Sûre-

si’ni her gece okuyan

fakirliðe düþmez.” bu-

yurur.



yýþý verir. Dünyada bu anlayýþa uygun hareket edeni de
Allah, fakirlikten korur.

“Kur’ân’ý Seslerinizle Güzelleþtirin!”

Bir hadis–i þerifte, “Kur’ân–ý Kerim’i telhini (naðme ile

okuma) üzerine okuyunuz.” (Ýbn Hacer, Fethu’l–Bârî, 13/493,

519) buyurulmuþtur. Efendimiz bu hadisten muhtemelen
þunu kastetmektedir: “Kur’ân–ý Kerim’in, kendine has
üslubu, edâsý, musikisi vardýr. Öyle ise siz de onu, ken-

di deðerine uygun þekilde seslerinizle gü-
zelleþtiriniz.” Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) herkesten Kur’ân–ý Kerim dinlediði-
ne dâir fazla bir þey bilmiyoruz. Ama
Übeyy bin Ka’b’dan ve Abdullah b.
Mes’ud’dan dinlediðine dair bilgilerimiz
var. Evet, herkes Kur’ân’ý güzel okuyama-
yabilir; ama herkesin ihlâsla okunmasý
mümkündür. Ýhlâslý olunca, kimse dinle-
mese bile “melekler dinler”. Evet, sizin ni-

ce çirkin gördüðünüz þey vardýr ki, o Allah indinde çok
kýymetlidir. Mesela, oruçlunun aðýz kokusu, Allah indin-
de miskten daha enfestir. Ýhlâsla okunan Kur’ân–ý Kerim
de öyledir. (Fasýldan Fasýla, 1/255)

“Beni Hûd Sûresi Ýhtiyarlattý”

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ha-
dislerinde þöyle buyurmuþtur: “Beni Hûd Sûresi ve ben-
zerleri ihtiyarlattý.” (Münâvî, Feyzu'l-Kadir, 4/169) Daha sonra

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

24

“Kur’ân–ý Ke-

rim’in, kendine has

üslubu, edâsý ve mûsî-

kîsi vardýr. Öyle ise siz

de onu, kendi deðerine

uygun þekilde sesleri-

nizle güzelleþtiriniz.”



Hûd Sûresi’ndeki “Emrolunduðun gibi dosdoðru ol.”
âyetini okumuþtur. Diðer benzer sûrelerin de; (kýyamet

sahnelerinin çokça anlatýldýðý) Mürselât, Hâkka ve Kâria sûre-
leri olduðunu baþka hadislerden öðrenmekteyiz.

“Onlar Bir Vadide, Kur’ân Bir Vâdide”

Kur’ân–ý Kerim belirli aralýklarla en az ayda bir defa
hatmedilmeli. Eðer ayda bir defa olsun hatmedilmiyor-
sa, mana aleminin bir büyüðünün ifadesiyle Kur’ân met-
ruk (terk edilmiþ) sayýlabilir.

Ayrýca hatim, üç beþ güne de sýkýþtýrýl-

mamalý. Zira o zaman, düþünmeden okun-

muþ olur. Kur’ân baþtan sona düþünerek

okunmalý ve bir bütün olarak ele alýnmalý.

O, bir âyet oradan, bir âyet buradan, bölük pörçük oku-

narak anlaþýlamaz. Kur’ân’ý anlamak için bir o kadar da

sünnetin bilinmesi gerekmektedir. Yoksa M. Ýkbal’in ifa-

desiyle, çok defa “kalpler mü’min, kafalar da kâfir” olur.

Sünnet, Kur’ân’ýn tertibi ve hayata geçiriliþini ifade eder.

Bu yüzden o bilinmezse, Kur’ân kültürü anlaþýlmaz. An-

laþýlmadýðý için de tabiî olarak hayata geçirilemez.

Efendimiz, “Onlar bir vadide, Kur’ân ayrý bir vadide-

dir.” buyurarak, ümmetine ait olumsuz görüntülerden

birini tablolaþtýrýr. Bu hadisten bizim anladýðýmýz ve al-

dýðýmýz, ümmetin Kur’ân kültüründen uzaklaþacaðý þek-

lindedir ki; bugün en az beþ asýrdýr Müslümanlar olarak

böyle bir mahrumiyetin içinde olduðumuzu acý acý his-

sediyoruz. (Bkz.: M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla 2/170)
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“Onlar bir vadide,

Kur’ân ayrý bir vadi-

dedir.”



Bu meyanda kimse “o kadar yoðun iþin arasýnda
vakit bulamýyoruz, gece geç vakitlerde eve yorgun ola-
rak geliyoruz” vs. türünden mazeretler uydurmamalý.
Böyle mazeretlerin arkasýna sýðýnanlar, dönüp günlük
hayatlarýna baksalar, bir hiç uðruna ne kýymetli zaman-
larýný harcadýklarýný görüp utanacaklardýr. Bazen bir
bardak çay için saatler harcanýrken, bazen en hayatî iþ-
ler için vakit bulamama. Evet, günlük hayatýmýzý gözden
geçirdiðimizde buna benzer bir hayli örnekle karþýlaþa-
biliriz. Boþ ve abes þeylerle zayi ettiðimiz dünya kadar

zamanýmýz olduðunu söylemeye gerek
yok... Bir taraftan böylesine cömertçe har-
canan zaman, öte taraftan en hayatî mev-
zulara vakit bulamama...

Netice itibarýyla; mutlaka herkesin
Kur’ân–ý Kerim’e ve Allah’ý anmaya ayýra-
caðý bir zamaný olmalý ve kimse bu konu-
da hiçbir mazeret ileri sürmemelidir. (Bkz.:

M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 3/25)

Din Sadece Bir Kültür Gibi Yaþanmamalý

Cenâb–ý Allah’ýn küllî iradesinin bitki ve hayvanlar-
daki bir tür yansýmasý olan tabiî sevklere karþýlýk, insa-
noðluna cüz’î irade verilmiþtir. Ýnsanýn yöneliþleri hep
iradî olmalýdýr. Ýnsanýn dinî hayat adýna canlý ve zinde
kalmasý, þevk ve heyecanýný yitirmemesi de her þeyden
önce iradesine baðlýdýr. Yani onun, iradesini kullanarak
“Allah'ý þu kadar anmalýyým; benim canlýlýðým baþkalarý-
ný hayata kavuþturmaya baðlý olduðuna göre, sürekli
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Mutlaka herke-

sin Kur’ân–ý Kerim’e

ve Allah’ý anmaya ayý-

racaðý bir zamaný ol-

malý ve kimse bu konu-

da hiçbir mazeret ileri

sürmemelidir. 



Hýzýr gibi koþup dört bir tarafa hayat üflemeliyim.” de-
mesi ve bu istikamette yaþamasý lazýmdýr. 

Ýnsan kendi nefsiyle baþ baþa kalýr, iradesinin hak-
kýný vermezse hiç olmayacak hobiler içine girer ve dini,
bir kültür olarak yaþamaya baþlar. Atalarýndan miras yo-
luyla aldýðý bir kültür gibi “bizim namaz, bizim zekat” de-
yip onlarý hafife alma gibi bir lâubaliliðe düþer; ibadetleri
vicdanýnda derinlemesine duyarak eda edemez. Eðer bir
mü’min, kulluk vazifesinde hassas davranmýyor, yakarýþ-
larý, içinde derince duymuyorsa; din, onun için sadece
bir kültür mânâsýna geliyor demektir. Yapýla-
gelen, alýþkanlýk halini almýþ bir âdet gibi al-
gýlandýðýnda namazýn, orucun, inancýn he-
yecanýný alamýyorsak bir daha düþünmeli-
yiz. Ailemiz içinde çocuklarýmýza ve birbiri-
mize karþý olan vazifelerimizden birinin de,
dinin bir kültür gibi yaþanmamasý gerektiði-
ni ve ibâdetleri niçin yaptýðýmýzý öðrenme-
miz olduðunu bilmemiz gerekir. (Bkz.: M. Fet-

hullah Gülen, Kýrýk Testi, 177)

Kendimizden Daha Muhtaç Birini Bulabiliriz

Bir kiþi bir gün Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) gelip, “Hangi sadakanýn derecesi daha yüksektir?”
diye sorunca Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle bu-
yurdular: “Darlýkta iken az þeyden yapýlan yardýmýn...”
(Buhari, Zekat, 11; Müslim, Zekat, 92)

Ýmkâný kýsýtlý olanlar, iyilik yarýþýndan geri kalmama-
lýdýr. Çünkü herkes kendinden daha muhtaç birini bula-
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Ýmkâný kýsýtlý 

olanlar, iyilik yarýþýn-

dan geri kalmamalý-

dýr. Çünkü herkes ken-

dinden daha muhtaç

birini bulabilir. 



bilir. Sýrtýnda iki çocuðuyla gelen yoksul kadýna Hz. Ai-
þe’nin verdiði üç hurmanýn öyküsü, buna güzel bir ör-
nektir. Kadýn Hz. Ayþe’nin verdiði üç hurmadan çocuk-
larýna birer tane verir. Kalan bir hurmayý aðzýna götürür-
ken, çocuklar bu hurmayý da isterler. Kadýncaðýz yeme-
yerek hurmayý ikiye ayýrýr ve çocuklarýna verir. Hz. Aiþe
sonradan bu olayý Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)

anlatýnca bu sayede kadýnýn cennete gireceðini iþiterek
sevinir. 

Hayatýmýz öyle büyük bir sahne ki, her-
kesin bu sahnede alacaðý bir yer bulun-
maktadýr. Ailemizi geçindirirken içinde ol-
duðumuz sýnýrlý imkânlara raðmen, iyilik
yapmak için kendimizden daha muhtaç bi-
rilerini mutlaka bulabiliriz. “Benim imkânla-
rým sýnýrlý” demeyelim. Yarýþ herkese
açýk... Çölde susuzluktan dili sarkmýþ kö-
peðe, kuyudan su çýkarýp içiren bedevî de
Hz. Peygamberimiz tarafýndan cennetle
müjdelenmiþtir. Ne yüce bir ölçü deðil mi?

Herkesi gayrete getirecek bir kýstas. Bir yarým hurma,
bir güleryüz ve bir avuç su bu kadar deðerliyken ümit-
siz olunur mu hiç? Evet, sonucunda Allah rýzasýnýn gö-
zetildiði hiç bir iyiliði küçümsememek gerekir.

Hiçbir Ýyiliði Küçümsemeyelim

Hiçbir iyiliði küçümseme! Ne aç bir hayvaný

doyurmak küçük bir þeydir ne de bir kardeþinle

karþýlaþtýðýnda ona gülümsemen basit ve deðer-
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“Kim zerre ka-

dar hayýr yaparsa

onun karþýlýðýný görür,

kim de zerre kadar kö-

tülük yaparsa onun

karþýlýðýný görür.”

(Zilzâl, 99/7–8)



sizdir. “Kim zerre kadar hayýr yaparsa onun karþýlýðýný gö-

rür, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karþýlýðýný

görür.” (Zilzâl, 99/7–8)

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-

muþtur: “Cennet kapýsýný açacaklarýn ilki benim. Fakat be-

ni geçmeye çalýþan bir kadýn göreceðim ve ona: “Sana

ne oluyor? Sen kimsin?” diyeceðim. O da; “Babasýz kal-

mýþ yetimlerimin baþýnda oturup bekleyen bir kadýným.”

diyecek. 

“Þam’dan biri gelir ve “Bana Safvân b. Süleym’i gös-

terin. Onu rüyamda gördüm. Cennete girmiþti.” der. Ada-

ma; “Neden ötürü girmiþ?” diye sorarlar. Adam; “Bir göm-

lekten ötürü.” cevabýný verir. Sonra bazý arkadaþlarý Saf-

van’a “Bu gömlek neyin nesi?” deyince Safvân; “Soðuk

bir gecede mescitten çýkmýþtým. Çýplak birini görünce he-

men gömleðimi çýkarýp ona vermiþtim.” diye cevap verir. 

Ýmam Gazali çalýþýyordu. Kalemini hokkadan çýkar-

mýþ, tam yazmaya hazýrlanýyordu ki, kaleminin ucuna bir

sinek kondu ve mürekkepten içmeye baþladý. Ýmam

Gazâlî, sinek uçuncaya kadar hareketsiz kaldý. (Kemal

Ural, Küçük Þey Yoktur'dan)

Ýyilikte büyük küçük ayrýlmaz. Cennet bir sürprizler

diyarýdýr. Bizi hangi amelimizin kurtaracaðý da belli deðil-

dir, o da bir sürprizdir. Bazen, dudaðýmýzda beliren bir te-

bessüm goncasý, karþýmýzda bütün ümitleri hazanla sar-

sýlmýþ birisine öyle bir inþirah baharý yaþatýr ki, onun kar-

þýlýðýný biz, ahirette cennet bahçeleri olarak görürüz. Öy-

leyse iyiliklerden hiçbirini, ama hiçbirini küçük görmek

doðru deðildir. Velev ki bu iyilik, kovadaki suyu bir baþka-

sýnýn kabýna boþaltmak kadar küçük bile olsa...
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Ýnsan, iyilik yapma, iyi bir kul olma, her iþi ihlâsa baðlama
hususunda katiyen kanaatkâr olmamalý.. kulluk hususunda
hýrsla, ölesiye daha iyiyi, daha güzeli talep etmelidir. Baþka
türlü davranmak dûn himmetlik olur. Hele kendini Kur’ân tale-
besi kabul edenler veli olup uçsalar dahi, “Bu iþte bir bit ye-
niði vardýr, ben ihlâsýmý bir daha gözden geçirmeliyim, kalbi-
mi derinlemesine yoklamalýyým. Kontrol etmeliyim kendimi,
Rabb’imle alakalý olan mülahazalarýn dýþýnda baþka mülaha-
za var mý gönlümde, baþka bir þey düþünüyor muyum?” de-
meli ve sadece Allah’ýn rýzasýný aramalý.

Bir gün sahabe efendilerimiz, Nebiler Serveri’ne (sallallâhu

aleyhi ve sellem) Hz. Ali’yi niçin çok sevdiðini sordular. Peygam-
ber Efendimiz o anda mecliste bulunmayan Hz. Ali’yi çaðýr-
maya adam gönderdi ve orada bulunanlara sordu: “Birisine
iyilik etseniz, o da size kötülük etse ne yapardýnýz?” Cevap
verdiler: “Yine iyilik ederiz.” “Yine kötülük yapsa?” “Biz yine
iyilik ederiz?” “Yine kötülük yapsa?” Ashab–ý kiram cevap ver-
meyip baþlarýný öne eðdiler. Bunun anlamý, kötülüðe kötülük-
le mukabele etmesek bile iyilik yapmaya devam etmeyiz, de-
mekti. Bu sýrada Hz. Ali o meclise geldi. Resûlullah bu sefer
Hz. Ali’ye sordu: “Ya Ali, iyilik ettiðin biri sana kötülük etse ne
yapardýn?” “Yine iyilik ederdim.” “Yine kötülük yapsa?” “Yine
iyilik yapardým.” Hz. Peygamber soruyu tam yedi defa tekrar-
ladý. Hz. Ali yedi defasýnda da “Yine iyilik ederdim.” diye ce-
vap verdi. Ashab–ý Kiram; “Ya Resûlallah, Ali’yi çok sevmeni-
zin sebebini þimdi anladýk.”, dediler. Ýþte iyilik yapmada ölçü-
müz bu olmalý. Zaten Cenâb–ý Hak da Yüce Kitab‘ýnda þöyle
demiyor mu?: “Onlar kendilerine kötülükle mukabelede bulu-
nulduklarýnda (boþ ve yararsýz sözle karþýlaþtýklarý zaman) iyi-
likle karþýlýk verirler.” (Furkân, 25/72)
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Yaþamak, Yapýlan Ýyiliklerle Ölçülür

Öykü, yüzyýllar önce gözlemlenen bir olayý anlatýr. Bir
derviþ, araþtýrma yapmak için bir köye gitmiþti. Önce o köyün
mezarlýðýna gitti. Çünkü, kültürlerin, yaþam kalitesinin böyle
yerlerde gizli olduðuna inanýyordu. Gözleri, mezar taþlarýnda-
ki rakamlara takýldý. Mezar taþlarýnda 5, 522, 386, 12.532,
4979, 7 gibi birbirleriyle hiç de baðlantýsý olmayan rakamlar
vardý. Uzun uzun düþündü derviþ; fakat bu rakamlarýn sýrrýný
çizemedi.

Derviþ, köyün en bilge kiþisine gitti ve ona bu rakamlarýn
anlamýný sordu ve devam etti: "Bu rakamlar saat midir, ay mýdýr,
yýl mýdýr? Ne anlatýr bu rakamlar Allah aþkýna?"

Bilge kiþi gülümseyerek, "Bizler bebeklerimiz doðduðu
zaman, bellerine bir ip baðlarýz." dedi, "Hayatý boyunca yap-
týðý her iyilik için o ipe bir düðüm atarýz. Ýnsanlar öldükten
sonra da belindeki düðümleri sayar, düðümlerin sayýsýný me-
zar taþýna yazarýz." 

Bilge kiþi karþýsýndaki derviþin bir þey anlamadýðýný gö-
rünce açýklamasýný sürdürdü: "Böylece onun, ne kadar yaþa-
mýþ olduðunu anlarýz. Çünkü aslýnda yaþamak insanlara yapý-
lan iyiliklerle ölçülür."

Düþünün ki bizim belimizde de bir "ip" var. Ölünce acaba
kaç düðüm çýkar bizim ipimizden?

Parayla Ýmtihanda Kaybetmeyelim!

Sadaka ve zekat verme mevzuunda þeytan ve nefsin bas-
kýsý, diðer ibâdetlere nazaran, mesela namazdakine göre, da-
ha etkili olabilir. Çünkü mal ve parada öyle bir çekim gücü var-
dýr ki, bunlarýn karþýsýnda pek çok kiþi, bu dünyanýn bir imtihan
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dünyasý olduðunu unutmaktadýr. Bu baðlamda Hz. Ebu
Bekir (radýyallâhu anh) “Namaz kýlarýz; ama zekat verme-
yiz.” diyenlere karþý savaþmakla emrolunduðunu bildir-
miþtir. Hz. Ömer’in þu sözü de zekat vermenin nefse ne
kadar zor geldiðini belirtmesi açýsýndan çok önemlidir:
“Birinin namaz kýlarken ah vâh edip inlemesi ve iki bük-
lüm olmasý sizi aldatmasýn! Siz onun malý ve parasý kar-
þýsýndaki tutumuna bakýn!” Evet, ne derler? Allah az ve-
rip de aratmasýn, çok verip de azdýrmasýn! Ne kadar

doðru, deðil mi?
Para ile imtihan olmak zordur. Onunla

imtihan olup kazanmak da büyük bir ba-
bayiðitliktir. Yunan filozof ve ahlâkçýsý Sok-
rat’ýn hayraný olan zengin bir tüccar, bütün
serveti olan bir çuval altýný bu filozofa ba-
ðýþlamýþtý. Sokrat da tüccarýn ölümünden
sonra onun vasiyeti gereði bir çuval altýný
almýþtý. Ama bu bir çuval altýný bir kayýða
yükletip, denizin ortasýna teker teker at-
mýþtý. Atarken de aðzýndan þu hikmetli

sözler dökülüyordu: “Ey para! Ýþte seni batýrýyorum ki,
benim ruhumu batýrmayasýn!”

Hz. Âiþe validemiz, tasadduk edeceði paralara gü-
zel kokular sürermiþ, sebebini sorduklarýnda da þöyle
cevap verirmiþ: “Ben Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem)’den, sadakanýn fakirin eline geçmeden evvel Al-
lah’ýn eline geçtiðini iþittim. Bu paralarýn güzel kokular-
la Allah’ýn eline varmasýný istediðim için onlara koku sü-
rüyorum.”
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Asýl Fakirlik 

Günlerden bir gün zengin bir baba oðlunu köye götürdü.

Bu yolculuðun tek amacý vardý; insanlarýn ne kadar fakir

olabileceklerini oðluna göstermek. Çok fakir bir ailenin

çiftliðinde bir gece ve gün geçirdiler. Yolculuktan döner-

lerken baba oðluna sordu, “Ýnsanlarýn ne kadar fakir ola-

bildiklerini gördün mü?” “Evet!” “Ne öðrendin peki?” Oð-

lu cevap verdi: “Þunu gördüm: Bizim evde bir köpeðimiz

var, onlarýnsa dört. Bizim bahçenin ortasýna kadar uzanan

bir havuzumuz var, onlarýnsa sonu olmayan bir dereleri.

Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarýnsa yýldýzlarý.

Bizim görüþ alanýmýz ön avluya kadar, onlarsa bütün bir

ufku görüyorlar.” Oðlu sözünü bitirdiðinde babasý söyle-

yecek bir þey bulamadý. Oðlu ekledi, “Teþekkür ederim

baba, ne kadar fakir olduðumuzu gösterdiðin için!”

“Malýný Nereden Kazandýn?”

Ebû Berze (Nadle b. Ubeyd)’den rivayet edilen bir hadis-
te Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-
muþlardýr: “Kýyamet gününde dört þeyden hesaba çekilme-
den kulun ayaklarý kýpýrdatýlmaz ve yerinden oynatýlmaz: 1.
Ömrünü nerede ve nasýl tükettiðinden, 2. Ýlmiyle ne gibi amel-
ler yaptýðýndan, 3. Malýný nereden kazanýp nasýl harcadýðýn-
dan, 4. Vücudunu nasýl deðerlendirdiðinden, onu hangi yol-
da çürüttüðünden.” (Tirmizî, Kýyame,1)

Evet! Bu dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceðiz...

Zenginlik Her Zaman Hayýrlý mýdýr?

‘Zenginlik, her zaman hayýrlýdýr’ demek asla doðru deðil-

dir. Zira bazý insanlar vardýr ki onlarý ancak fakirlik düzeltir.
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Ama o insan duâ eder ve bir þeyler görmezse, ‘duâm kabul

olmadý’ dememelidir. Zira bu doðru deðildir. Cenâb–ý Hakk

onun azgýnlaþmasýný, þýmarmasýný istemediðinden, o her ne

kadar uðraþsa, didinse, çalýþýp çabalasa da yine ona sadece

geçinebileceði kadar ihsan edebilir. Zira bu, yine bizzat o in-

sanýn iyiliði içindir. Onun zarara uðramamasý içindir. Bu,

Cenâb–ý Hakk’ýn merhametinin ayrý bir boyutudur. Bu durumu

çok iyi anlamalý ve Allah hakkýnda yanlýþ kanaatlere varma-

malýdýr. Allah’ýn, yapýlan bir duâya hemen karþýlýk vermesi söz

konusu olabilir ve Allah, o duâyý hemen kabul edebilir. Þayet

hayýr ve iyilik onun tehir edilmesinde ise Allah onu kýyamet

gününe erteler. Þu da unutulmamalýdýr ki yapýlan duânýn so-

nucunun görülmesi þart deðildir. Böyle durumlarda, duânýn

bir ibâdet olduðunu hatýrlamalý, onunla sevap kazanabilece-

ðimizi düþünmeliyiz!

Unutmamak gerekir ki zenginlik, gafleti de beraberinde

getirebilir. Gülistan’da þöyle bir hikâye anlatýlýr: Hz. Musa (aley-

hisselâm) zamanýnda çok fakir biri vardý. O kadar fakirdi ki, kum

ile tesettür ederdi. -Unutmayalým! Kýssalardan ibret alýnýr. Bu

kiþi bir gün Hz. Musa’ya, “Rabb’ime benim için duâ et de, be-

ni zenginleþtirsin.” dedi. Hz. Musa’nýn duâsý üzerine, Allah

(celle celâluhû) kendisine, “O kuluma söyle, bu hali onun için da-

ha hayýrlýdýr.” buyurdu. Ama, beriki ýsrar edince, kendisine

imkân verildi. Bir koyun aldý, bundan sürüler meydana geldi

ve adam zengin oldu. Gel gör ki, zenginlik bu adamý azdýrdý;

derken içkiye baþladý. Hz. Musa (aleyhisselâm) bir gün bir yer-

de bir kalabalýk gördü ve “Bu kalabalýk neyin nesidir?” diye

sorunca, kendisine þu cevabý verdiler: “Birine kýsas uygulaný-

yor. Adam, fakir biriydi. Sonra zenginleþti; fakat malýyla azdý,
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içkiye baþladý ve derken, tuttu birini öldürdü. Þimdi de
cezasýný görüyor!”

Fakirlik Gelmeden Zenginliðin Kýymetini Bilelim

Bir hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle
buyurur: “Beþ þey gelmeden beþ þeyin kýymetini iyi bil!
Ýhtiyarlýk gelmeden, gençliðin. Hastalýk gelmeden, sýh-
hatin. Fakirlik gelmeden, zenginliðin. Ölüm gelmeden,
hayatýn. Meþgul olmadan, boþ zamanýn kýymetini
bil.”(Hâkim, Müstedrek, 4/341; Ýbn Ebî Þeybe, Musannaf, 7/77)

Evet! Fakirlik gelmeden zenginliðin
kýymetini bilmeli. Ama zenginlik ve mal
sevgisi de kalbi öldürmemelidir...

Mal Sevgisi Kalbi Kaplamamalý

Büyük fýkýh (Ýslam hukuku) bilgini, Ha-

nefi mezhebinin kurucusu Ýmam–ý

Azam Ebû Hanîfe (VIII. yüzyýl) ilmî fa-

aliyetleri yanýnda ticaretle de meþgul

olan zengin bir zat idi. Bu büyük insan, gündüz öð-

leye kadar mescitte talebelerine ders verir, öðleden

sonra da ticarî iþleri ile uðraþýrdý. Bir gün ders ver-

diði sýrada bir adam mescidin kapýsýndan seslendi: 

– Yâ Ýmam, gemin battý!.. (Ýmamýn ticarî mal taþýyan

gemileri vardý) Ýmam–ý Azam bir anlýk tereddütten

sonra: 

– Elhamdülillah dedi. Bir müddet sonra ayný adam

yeniden gelip haber verdi: 

–Yâ Ýmam, bir yanlýþlýk oldu, batan gemi senin de-

ðilmiþ. Ýmam bu yeni habere de: 
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– Elhamdülillah, diyerek mukabele etti. Haber getiren kiþi

hayrete düþtü: 

– Yâ imam, gemin battý diye haber getirdim “Elhamdülil-

lah” dedin. Batan geminin seninki olmadýðýný söyledim yi-

ne “Elhamdülillah” dedin. Bu nasýl hamdetme böyle?

Ýmam–ý Azam durumu þöyle izah etti: 

– “Sen ‘Gemin battý.’ diye haber getirdiðinde iç âlemimi,

kalbimi þöyle bir yokladým. Dünya malýnýn yok olmasýn-

dan, elden çýkmasýndan dolayý en küçük bir üzüntü yok-

tu. Bu nedenle Allah’a hamdettim. Batan geminin benim-

ki olmadýðý haberini getirdiðinde de ayný þeyi yaptým.

Dünya malýna kavuþmaktan dolayý kalbimde bir sevinç

yoktu. Dünya malýna karþý bu ilgisizliði baðýþladýðý için de

Allah’a þükrettim.”

Bütün Serveti Bir Kýlýçtan Ýbaret Olan Eyyûbî

Hayatý, Allah’ýn yüce ismini duyurmak için hep at sýrtýnda
geçmiþ, Kudüs’ün Haçlýlarýn elinde olmasýndan dolayý gülme-
yi kendisine haram kýlmýþ olan büyük hükümdar Selahaddîn
Eyyûbî, vefat edeceði zaman, yanýnda bulunan komutanlar-
dan Mahmud Han’ýn elinden tutarak kýlýcýný havaya kaldýrmýþ
ve þöyle demiþtir: “Ey Müslümanlar! Ýþte hükümdarýnýzýn bü-
tün serveti bu kýlýçtan ibarettir”... Bugün en çok, dini ve mille-
ti için yaþayan böyle fedakâr ve hasbî insanlara ihtiyacýmýz ol-
duðu da her türlü izahtan uzaktýr. 

Dünyayý Nasýl Terk Etmeli?

“Eskiden beri söylenegelen “kýrk yamalý hýrka, bir lokma
ekmek..” ifadesini sanki biz kendi varlýðýmýzla bütünleþtirmiþiz.
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Ýsteyen þahsî hayatý adýna bir Ýbrahim Edhem, bir Biþr–i
Hafî gibi dünyadan çok uzak bir hayat yaþayabilir. Buna
kimse bir þey diyemez. Ancak, her fert kendi devletinin
zenginliði için, “ben bu iþe dört elle sarýlmalýyým” düþün-
cesiyle bütün gayretini bu uðurda sergilemek zorunda-
dýr. Bu anlayýþla çalýþýp kendi dünyamýzý mâmur hale ge-
tirebildiðimiz ölçüde, Efendimiz’in “Fakirlik neredeyse
küfürdür.” dediði hastalýktan kurtulmuþ olacaðýz. 

Çalýþýp kazanmaya gelince; o, dünyayý kalben terk
etmektir, kesben deðil. Yani kazanýlanla
kaybedilen þey arasýnda fark gözetmeme
duygusudur. Ne elden gidene üzülme ne
de ele geçene sevinme... Bu mânâda bir
zenginlik önemlidir ve insan için faydalý
olan da iþte bu zenginliktir. Gönül zengin-
liði diyebileceðimiz bu zenginliði zaten
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ha-
dislerinde övmüþtür.” (Hadis için bkz.: Hey-

semî, Mecmau'z–Zevâid, 10/237) (M. Fethullah Gü-

len, Fasýldan Fasýla–3, 199, 200)

En Cömert Kimdir?

Önemli bir sefer hazýrlýðý yapýlýyordu. Peygamberi-
miz, herkesten, yapabileceði yardýmý en üst sýnýrda yap-
masýný istedi. Hz. Ömer bu isteðe uyarak büyük miktar-
da bir yardýmla Hz. Peygamber’in huzuruna geldi. Efen-
dimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): 

–Ya Ömer, malýnýn ne kadarýný yardým olarak getir-
din, diye sorunca Hz. Ömer þöyle cevap verdi: 
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–Tam yarýsýný getirdim ya Resûlallah, size getirdiðim
kadar da geride var. Biraz sonra Hz. Ebû Bekir geldi. O
da büyük bir yardýmda bulundu. Hz. Peygamber ona da
sordu: 

–Malýnýn ne kadarýný getirdin? Cevap verdi: 
–Tamamýný getirdim ya Resûlallah, evimde Allah ve

Resûlü’nün sevgisinden baþka bir þey býrakmadým. Bu-
nun üzerine Allah’ýn Resûlü þöyle buyurdu: “Allah yolun-
da fedakârlýkta Ebû Bekir’i kimse geçemeyecek.”

Kazancýmýz Helal Olmalýdýr

Müslüman mutlaka çalýþýp kazanmalý.
Efendimiz, “Çalýþýp kazanan Allah’ýn sevgi-
lisidir.” der. Ancak çalýþýp kazanmayý
meþrû yollarla yapmalý. O, Allah’ýn verdiði
imkânlarý ticarî ahlâka riâyet ederek de-
ðerlendirmeli, devrinde yaþayan hiçbir gü-

cün hakimiyeti altýnda kalmadan çalýþmalý ve izzetli bir
þekilde yaþamalý. Ancak bunu yaparken herhangi bir
karýþýklýða meydan vermemeli. Yani kazanmak için her
yolu meþrû görmemeli; aksine, kazanmak için her
meþrû yolu denemesini bilmelidir. Ayrýca malý ve mülkü
olmasa da aslýnda ne kadar zengin olduðunu aklýndan
hiç çýkarmamalýdýr...

Ne Kadar Zenginiz Aslýnda

Hava oldukça soðuktu. Evin hanýmý pencerenin

önündeki kanepenin üzerine oturmuþ, düþünceli

bir þekilde dýþarýyý seyrediyordu. Kadýn, sürekli
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olarak, paralarýnýn çok olmadýðýndan, istediði her þeyi

alamadýðýndan yakýnýyordu. Bu düþünce içerisindeyken

bahçe kapýsýný iki minik çocuðun açtýðýný gördü. Kadýn,

yerinden kalkýp kapýyý açtý. 

Kapýdaki minikler mahcup bir edayla “Eski gazeteniz var

mý, efendim.” diye sordu. Kadýn önce “Hayýr” deyip baþýn-

dan savmak istedi minikleri; ama ayaklarýna gözü iliþince

sustu. Miniklerin ikisinin de ayaklarýnda eski sandaletler

vardý ve ayaklarý su içindeydi. 

“Ýçeri girin de size kakao yapayým.” dedi kadýn aniden.

Þöminenin yanýna geçerken ýslak terlikleri halýda iz býrak-

mýþtý. Kadýn kendi sýkýntýlarýný bir an için unuttu ve “Belki

açlýklarýný da giderebilir, azýcýk da olsa sevindirebilirim mi-

nikleri.” düþüncesiyle kakaonun yanýnda reçel ekmek de

hazýrladý. 

Çocuklar þöminenin önünde ekmeklerini yerken kadýn bir

an küçük kýzýn elindeki reçelli ekmeðe hayranlýkla baktýðý-

ný gördü. Erkek çocuk kadýna döndü ve “Siz zengin misi-

niz?” diye sordu. Kadýn þaþkýn bir þekilde cevapladý,

“Zengin mi? Yo,  hayýr! Neden sordun yavrum?” 

Çocuk, elindeki fincaný tabaðýna dikkatle yerleþtirirken “Si-

zin kakaonuz ve reçelli ekmeðiniz var da onun için...” di-

yebildi. Reçelli ekmeklerini yedikten sonra gazetelerini

alýp, kadýna gülücükler daðýtarak çýktýlar dýþarýya... Çocuk-

lar o gün teþekkür bile etmemiþlerdi; ama teþekkürden

binlerce kat daha deðerli bir þey öðretmiþlerdi kadýna:

Kendisinin þikayet ettiði imkânlarý, birçok insan bulamýyor-

du. Kendisi de bu nimetlere þükretmiyordu. 

Evet çocuklarýn söylediði gibiydi: Evlerinde kakao da var-

dý, reçelli ekmek de... Kadýn çocuklarýn arkasýndan bakar-
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ken tekrar düþündü halini; “Baþýmýzý sokacak bir

evimiz var. Bir eþim var, eþimin de bir iþi. Aslýnda þi-

kayet edecek hiçbir sebep yok...” 

Kadýn, çocuklarýn oturduðu sandalyeleri þöminenin

önünden kaldýrýp yerlerine yerleþtirdi. Çocuklarýn

sandaletlerinin çamur izleri halýnýn üzerindeydi

hâlâ. Kadýn o ayak izlerini hiç silmedi. “Olur ya;

unutuveririm ne denli zengin olduðumu...” diyerek.

Kadýn olanlarý akþam eþine anlattý ve Allah’a binler-

ce teþekkür ettiler, verdiði nimetler için... 

Hep bizden daha iyi imkânlara sahip olanlarý örnek

gösteriyoruz. Hep “Benim niye yok?” mantýðýnda-

yýz. Halbuki, bizim yerimizde olmak isteyen milyon-

larca insan var, öyle deðil mi? Þükredecek o kadar

çok þeyimiz var ki: Kira bile olsa bir evimiz, eþimiz,

çocuklarýmýz, annemiz, babamýz, dostlarýmýz, iþi-

miz, saðlýðýmýz... Hatta kakao ile reçelli ekmeðimiz

bile var deðil mi? Haydi gülücükler daðýtalým çev-

remize ve þükredelim Rabb’imize... 

Þikayeti Allah’tan Baþkasýna Etmeyelim!

Ýnsan, halinin daðýnýklýðýný, aile hayatýnda karþýlaþtýðý
problemleri, geçim sýkýntýsýný, dertlerini ve üzüntüsünü
Allah’a açmalý.

Günün birinde ihtiyar bir baba oðlunu sopa ile dövü-
yormuþ. Oðlan babasýna þöyle demiþ: “Ben suçsuzum,
beni dövme... Biri bana haksýzlýk etse senin yanýna koþar,
gelir ve aðlarým. Herkesi sana þikayet ederim. Þimdi sen
benim canýmý yakýyor ve incitiyorsun. Bunu kime þikayet
edeyim?”
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Kullarýna karþý Allah’tan daha merhametli, þefkati daha

engin kim olabilir ki? Ne kadar günah bataklýðýna batsak da el

açabileceðimiz tek kapý O... En içten hislerimizle O’nun kapý-

sýnýn tokmaðýný çalalým, sýkýntý ve kederlerimizi O’nunla payla-

þalým!.. Dertlerimizi O’na açmanýn en güzel yolu da tevbe et-

mektir.

Kalbin Cilasý: Tevbe

Tirmizi’nin Sünen adlý kitabýnda naklettiðine göre Ebu Hü-

reyre (radýyallâhu anh) þöyle der: Peygamber Efendimiz (aleyhis-

salâtu vesselâm) buyurmuþlardýr ki: “Kul bir hata yaptýðý zaman

kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eðer kiþi, o hatadan nefsi-

ni uzaklaþtýrýr, af talep eder ve tevbede bulunursa kalbi cilala-

narak (leke silinir). Bilâkis, ayný günahý iþlemeye devam ederse

kalpteki leke artýrýlýr. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kap-

lar.” Ýþte bu durum Cenâb–ý Hakk’ýn: “Bilakis, onlarýn irtikab

edegeldikleri, kalblerini paslandýrmýþtýr.” (Mutaffifîn, 83/14) meâlin-

deki âyette zikrettiði pastýr.

Allah, Günaha Meyli Olmayan Genci Çok Sever

Ýnsanlar iki kýsýmdýr: Bunlardan biri, kendinde günahlara

karþý bir meyil olmayan, günahsýz ortamlarda yetiþmiþ ve bü-

yümüþ, ruhen genç olan insanlar. Diðeri de günaha uzak ka-

lamamýþ, bulunduðu ortamýn kendisini durmadan günaha sü-

rüklediði insanlar. 

Bu ikinci kýsýmdaki insanlar da kendi arasýnda “günahta

ýsrar edenler” ve “günahlarýndan dolayý tevbe edenler” diye

ikiye ayrýlýrlar. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen bir
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hadiste birinci kýsým insanlar ile alakalý Efendimiz (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) ’den þöyle bir hadis nakledilir: “Rab-
bin, günaha meyli olmayan genci çok sever, ondan çok
hoþlanýr.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/134) 

Dört bir tarafýmýzý günahlarýn kuþattýðý bir asýrda ya-
þayan insanlar olarak günaha hiç bulaþmadýðýmýzý iddia
etmemiz mümkün deðildir. Fakat en azýndan insaný gü-
naha götürmeyen ortamlarda bulunmak veya bulundu-
ðumuz ortamý günahtan arýndýrmak, elimizde olan bir
þeydir. Mesela gýybet edilen bir yerden kalkýp gitmek,
tepkiyi bu þekilde bildirmek, bulunduðumuz yeri günah-

tan arýndýrmaya bir örnek olarak verilebilir.
Kasdî olarak içimizden gelen bir meyil ol-
madýktan sonra, tevbe edenlerden olmak
da, günümüzde Rabb’imizin rýzasýný ka-
zanma adýna önemli bir adým olsa gerektir.
Öyleyse günaha götürücü þahýs ve yerler-
den mümkün mertebe uzak durmaya ça-
lýþmalý, çocuklarýmýzý bu tür yerlerden ve

kiþilerden uzak tutmalýyýz. Yetiþtireceðimiz çocuklarda
Yavuz’daki gibi bir kulluk þuuru olmalý. Bakýn ondaki
kulluk þuuruna:

Yavuz Sultan Selim’de Kulluk Þuuru

Makedonya kralý Büyük Ýskender, Mýsýr’ý iþgal ettiði

zaman, kendisinin Yunanlýlar için –hâþâ– ilah kabul

edilen Jüpiter yýldýzýndan geldiðini iddia ederek,

ilahlýk iddiasýnda Firavun’u taklit etmiþti. Buna kar-

þýlýk Yavuz Sultan Selim, Mýsýr tahtýna nail olduðu

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

42

“Rabbin, güna-

ha meyli olmayan gen-

ci çok sever, ondan

çok hoþlanýr.”(Ahmed b.

Hanbel, Müsned, 6/134) 



zaman: “Mülk, Allah’ýndýr. Þayet benim veya baþka bir

kimsenin yeryüzünde parmak ucu kadar topraðý olsa bu

Allah’la ortaklýk deðil midir?” diyerek kulluk þuuruyla þükür

secdesine kapanmýþtý.

Bir haya abidesi olan Yavuz Sultan Selim, 21 Eylül 1520

Cuma akþamý Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtu. Yavuz Sul-

tan Selim Han’ýn naaþýnýn yýkanmasý hadisesi, Re-

isü’l–Küttâb Hüseyin’in Bedâyiu’l–Vakâyi’ adlý eserinde

þöyle anlatýlýr: “Onun naaþý yýkanýrken sað eli ile iki kere av-

ret yerini örttüðü görülmüþ, oradaki herkes buna hayret

edip tekbir ve salavat getirmiþlerdir.”

Duâ Olmayýnca Huzurlu Bir Yaþantý da Olmaz

Duâ, ruhun gýdasýdýr, bu gýda ruha fâsýlasýz verilmelidir.

Duâ, iradeyi kanatlandýran bir büyüdür; ona devam eden-

lerden baþkasý da, onun bu güçlü sýrrýný anlayamaz. (M. Fethul-

lah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 224, 225)

Öðrencilik yýllarýnda talebe arkadaþlarla beraber kaldýðý-
mýz evde kapýyý açtýðýmýzda kapýnýn arkasýnda “Sokaða çý-
karken okunacak Duâ” yazardý. WC’nin kapýsýnda, girerken
ve çýkarken okunacak duâlar bulunurdu. Duvarlarýmýzý süsle-
yen tablolarda “Edeb Yâhû” ve “Allâhümme innî es’elü-
ke’l–hüdâ ve’t–tükâ ve’l–afâfe ve’l–gýnâ. Allah’ým! Sen’den se-
nin yol göstericiliðini ve hidayeti, Sen’den hakkýyla korkmayý
ve takvayý, namuslu bir þekilde yaþayýp iffet sahibi olmayý ve
gönül zenginliðini istiyorum.” þeklinde duâlar yazýlýydý. Bir ar-
kadaþýmýz bilgisayarýna ekran koruyucu þifresi olarak uzun
uzun “La ilahe illallâh” yazmýþtý. Bununla her þeyin kendisine
O’nu hatýrlatacaðýný umuyordu. Ne kadar samimi ve içten bir
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davranýþ deðil mi? Aslýnda bu duâlarýn nakþ olmasý ge-
reken yer hafýzalarýmýz olmalý. Ama o ýþýk evlerdeki bu
tablo ve yazýlar, bize her zaman duâ ile dolu bir hayat
yaþamamýz gerektiðini anlatýrdý. Ve bu çok önemliydi.
Zira duâ ile evlerimiz bereket buluyordu. Ancak duâ ile
bir deðer ifade ettiðimizi Cenâb–ý Hak yüce kitabýnda
bildiriyordu. 

Ýþte ayný durum evlerimizde de olmalý. Birbirimize
ve çocuklarýmýza duâ dolu bir hayatý verebilmenin yol-
larýný aramalýyýz. Bunun yolu duâlarý sadece evde du-

varlara asmak deðildir tabii ki. Ama ne ya-
pýp yapmalý, duâyý hayatýmýza bir kez da-
ha derinlemesine yerleþtirmeliyiz.

Duâda Edep Olmalý

Duâ ederken “Yâ Rabb! Bunu ver, þu-
nu ver.” denmemeli; belki þöyle demeli:
“Ya Rabb! Bize dünyada ve ahirette hase-
ne ver.” Aslýnda, her þeyden önce O’nun
rýzasý talep edilmelidir. Evet, hayýrlýsý ne

ise insan onu istemeli. Ýstikbale ait isteklerimizde de
öyle... Hep O’ndan, rýzasý istikametindeki iþlerde bizle-
ri muvaffak kýlmasý niyaz edilmeli. Evet, nasýl ki tuz ve
biber yemeðe tat katýyorsa, duâya tat katacak da bun-
lardýr.

Duâ ederken ihlâs ve samimiyet de çok mühimdir.
Ýhlâs olmayýnca, insan bütün bir hayat boyu koþturur da
bir þey kazanamaz. Niceleri vardýr ki, çok ciddi mücade-
le vermiþ, daðda taþta ölesiye çalýþmýþ, yememiþ içme-
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miþ, tahtalar üzerinde yatýp kalkmýþ, debdebeden uzak ve ba-

sit bir hayat geçirmiþ; ama Kâinatýn Sultaný’ný râzý edememiþ,

dolayýsýyla da kaybetmiþler. Evet, her þeyde O’nun rýzasý ol-

malýdýr. Rýzasý olmayýnca, en büyük þeylerin dahi kýymeti kal-

maz. Ýhlâs olmayýnca debdebe ve ihtiþam ile dünyayý ayaða

kaldýrsanýz dahi bir þey ifade etmez. Evet, O’nun rýzasý esas

alýnmalý ve her þey O’na göre örgülenmelidir.

Duâda Ellerimiz Nasýl Olmalý?

Duâ ederken ellerin yukarýya doðru kaldýrýlmasý taabbüdî

(hikmetini akýlla kavrayamayacaðýmýz) emirlerdendir. Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu þekilde duâ ettiði için bizim

de böyle duâ etmemiz gerekmektedir. Buna, “Allah’ýn kürsîsi-

nin her þeyin üstünde ve her þeyi kuþatýyor olmasý gibi izafî

keyfiyetlerine binaen ellerimizi yukarý doðru kaldýrýyoruz.”

þeklinde açýklamalar da getirebiliriz.

Duâmýz Olmasa Ne Önemimiz Var?

Duâ, Rabb’imize arz ettiðimiz bir dilekçeye benzer. Bu di-

lekçe ile gönlümüzü her þeyi yaratan, mutlak güç ve kudret

sahibi Yaratýcý’mýza açarýz. Nasýl ki günlük hayatýmýzda yazdý-

ðýmýz dilekçelerde bazý kabul þartlarý istenir; aynen bunun gi-

bi Cenâb–ý Hakk’a yaptýðýmýz duâlarýmýzda da âdâb kabilin-

den bazý þartlar vardýr. Þimdi isterseniz bu þartlarýn neler oldu-

ðunu beraberce öðrenelim: 
–Evvela abdest alýp kýbleye yöneldikten sonra ellerimizi

açýp Rabb’imize “Elhamdülillahi rabbi’l–âlemîn” diyerek hamd
ü senada bulunmalýyýz. “Elhamdülillahi rabbi’l–âlemîn”, “Gök-
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leri ve yeri yaratan, kalbimden geçenleri bilen, bütün istekle-
rimi yerine getirmeye muktedir Allah’ým, Sana þükürler olsun.”
anlamýna geliyor. 

–Rabb’imize hamd ettikten sonra ikinci olarak Efendi-
miz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) “essalâtü ve’s–selâmü alâ
rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn” diyerek
salât ü selâmda bulunmalýyýz.

Bir Hak dostunun ifadesiyle bu, âdeta, bir kapýyý vururken
o kapýnýn önünde duran, o kapýnýn kilit ve anahtarlarýný elinde
tutan Zât’a selâm vermek gibidir. Gönülden gelerek getirilen
böyle bir salât o kapýnýn açýlmasýna vesile olacaktýr. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bir adamýn yaptýðý duâyý duyar ve “Bu
adam acele etti.” der. Sonra da onu yanýna çaðýrtýp þöyle bu-
yurur: “Biriniz namaz kýlýp arkasýndan duâ için ellerini kaldýrdý-
ðýnda, Allah’a hamd ve sena ile baþlasýn, sonra Peygamber’e
salât ve selâm okusun, ondan sonra istediði duâyý yapsýn.”

–Ýstenilen þeylerin Cenâb–ý Hak tarafýndan kesinlikle kabul
göreceðine gönülden inanarak duâ etmeliyiz. Sadece ellerimi-
zi deðil gönlümüzü de açarak içten gele gele yalvarmalýyýz.
Duâ, eðer þartlarýna uygun yapýlmýþsa muhakkak kabul görür.
Ancak kabul ediliþ keyfiyeti, bizim istediðimizin ayný olmayabi-
lir. Bazen bizim istediðimiz, bizim için hayýrlý olmadýðýndan, bir
rahmet eseri olarak Cenâb–ý Hak bize, istediðimizi deðil de
esas istememiz gerekeni ihsân buyurur. Bazen de duâmýz âhi-
retimiz hesabýna kabul görür. 

–Duâmýzý yine salât ve selâmla bitirmeliyiz. Bu þekilde
yaptýðýmýz duâyý adeta iki salavat arasýna alarak takdim etmiþ
olacaðýz. 

–Duâlarýmýzda ýsrarlý olmalýyýz. Bir kere istedikten sonra

olmuyor diye tekrar istememek yanlýþtýr. Nitekim “Ýnsan, ‘ben
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Allah’tan istedim de bana isteðim verilmedi’ demediði

ve istemeye devam ettiði müddetçe istediði kendisine

verilir.” hadis–i þerifi bu hakikati belgeler mahiyettedir. 

–Duâmýzý bitirdikten sonra “amin” demeliyiz. Bu ke-

lime, “Allah’ým! Yaptýðým duâmý kabul eyle” anlamýna

gelir. Hadiste bir sahabi bu meseleyi þöyle anlatýyor:

“Bir gece Resulullah ile dýþarý çýkmýþtýk. Duâ eden bir

adama rastladýk. Allah Resulü durup onu dinlemeye ko-

yuldu. Sonra da þöyle buyurdu: ‘Eðer so-

nunu iyi baðlarsa, istediklerini hak eder.’

Cemaatten birisi, ‘Ey Allah’ýn Resulü!

Duâyý nasýl bitirmesi gerekir?’ diye sordu.

Allah Resulü ise ‘Amin kelimesi ile. Eðer

böyle bitirirse istediði kendisine verilir.’ bu-

yurdu.” 

–Sadece ihtiyaç ve sýkýntý anýnda de-

ðil, geniþlik ve rahatlýk içinde bulunduðu-

muz zamanlarda da duâ etmeliyiz. Nitekim

Efendimiz bir hadislerinde “Kim sýkýntý ve güçlük içinde

bulunduðu zamanlarda duâsýnýn kabul olunmasýný ister-

se, bolluk ve mutluluk zamanlarýnda çok duâ etsin.” bu-

yurarak bu hakikati dile getirmiþtir.

–Kur’ân–ý Kerim’de Allah, bize kendisine nasýl duâ

etmemiz gerektiðini ifade ediyor. “Allahümme” veya

“Rabbenâ” ile baþlayan bütün âyetler duâ âyetleridir.

Bu âyetleri okuyarak Rabb’imize duâ edebiliriz. Bunun

dýþýnda duâ kitaplarýnda “me’surât” diye geçen bizzat

Efendimiz’in yaptýðý duâlarý da yapabiliriz.
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“Siz Duâ Etmeye Bakýn”

Ebu’d Derda Hazretleri’nin rivayet ettikleri kudsî bir hadis-

te, Aziz ve Celil olan Allah, azametle ve celalle þöyle buyuru-

yor: “Ben Allah’ým, Ben’den baþka ilah yoktur. Ýbadete layýk

olan yalnýz Ben’im. Ben Mâlikü’l–Mülk’üm, bu mülkün yegane

sahibi Ben’im. Ben Melikü’l–Mülûk’üm, Hükümdarlar Hüküm-

darý’yým. Þehinþâhým; bütün meliklerin (idarecilerin) kalbleri

Ben’im elimdedir. Eðer kullar Bana itaat ederlerse meliklerin

kalblerini merhametle, þefkatle, onlar hesabýna çeviririm.

Eðer kullarým Bana isyan edip baþkaldýrýr ve serkeþlik eder-

lerse, meliklerin kalblerini gazapla, onlarý nimetlerimden mah-

rum etmekle, onlarýn aleyhine çeviririm, azabýn en acýsýný on-

lara tattýrýrlar. Öyleyse siz, kendinizi baþtakilere bedduâ et-

mekle yok yere meþgul etmeyin. Bilakis, zikirle, Bana yalvar-

ma ve yönelmekle meþgul olun ki, Ben de baþýnýza musallat

olmuþ o kötü insanlarýn hakkýndan geleyim.” (Heysemi, Mec-

mau'z-Zevâid, 5/249; Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat, 9/9)

Duâ Ýçin En Uygun Vakitler

Hadis–i þeriflerde duânýn kabul edilmesine en elveriþli va-

kitler olarak þu zaman dilimlerinden bahsedilir: Gecenin son

üçte birlik kýsmý. Farz namazlarýn sonrasý. Secde esnasýnda ya-

pýlan duâlar. Hac veya umrede yapýlan duâlar. Ezan okunduðu

vakit. Ezanla kamet arasý. Yaðmur yaðdýðý zaman. Kur’ân hat-

minden sonra. Gözlerimiz iman hassasiyetiyle yaþardýðý za-

man. Bizi yalnýz Allah’ýn gördüðü yerler.
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Duâsý Kabul Olan Kimseler

Deðiþik hadislerde þu kimselerin yaptýðý duâlarýn reddo-
lunmayacaðý haber veriliyor: Evine dönünceye kadar hacýnýn
ve gazinin duâsý. Ýyileþinceye kadar hastanýn duâsý. Mü’min bir
kimsenin, diðer mü’min kardeþi için gýyaben yaptýðý duâ. Ýftar
edinceye kadar oruçlunun duâsý. Adaletli devlet baþkanýnýn
duâsý. Babanýn evladýna duâsý. Esma–i Hüsna, salih ameller,
peygamberler ve diðer büyük zatlar ile tevessül edilerek yapý-
lan duâlar. Misafirin ev sahibine duâsý. Mazlumun duâsý.

‘Allah’ým! Kalbimi Dinine Yönelt! 
Onu Ýslâm Üzere Sabit Kýl!’

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yaptýðý
pek çok duâ vardýr. Bunlarýn hepsini buraya almamýz mümkün
deðildir. Biz buraya Efendimiz’in yaptýðý duâlardan mânâlarý-
nýn en kapsamlý olduðunu  düþündüklerimizi alýyoruz:

Allahým! Dinimde ve dünyamda, ailemde ve malýmda

Senden afv ve âfiyet istiyorum. (Ebu Davud, Edeb, 101)

***

Allah’ým! Âcizlikten, tembellikten, korkaklýktan ve koca-

maktan Sana sýðýnýrým. Kabir azabýndan Sana sýðýnýrým.

Hayatýn ve ölümün fitnesinden de Sana sýðýnýrým Yâ Rab-

bi! (Buhari, Cihad, 25)

***

Allah'ým! Seni zikretmemde, Sana þükretmemde ve Sana

en güzel kulluðu yerine getirmem hususunda bana

yardým et yâ Rabbi! (Ebu Davud, Vitr, 26)

***

Allah’ým! Muhakkak ki Sen çok affedicisin. Affetmeyi se-

versin. Beni de affet Ya Rabbi! (Hâkim, Müstedrek, 1/712)

A i l e d e  M a n e v î  H a y a t a  D o ð r u

49



***

Ey kalbleri istediði þekilde evirip çeviren yüce Allah’ým!

Kalbimi dinine yönelt, onu, dinin üzere sabit kadem kýl Ya

Rabbi! (Tirmizi, Kader, 7)

***

Allah'ým! Faydasýz ilimden, korkmayan ve ürpermeyen bir

kalpten, doyma nedir bilmeyen bir nefisten ve kabul olun-

mayacak duadan Sana sýðýnýrým Ya Rabbi! (Müslim Zikr, 73)

***

Allah’ým! Beni ilimle zenginleþtir, yumuþak huylulukla

(hilmle) benim ahlâkýmý güzelleþtir, bana Senin lütfundan

takvayý ihsan et, Sen’den hakkýyla korkmamý nasib et ve

bana sýhhat ü afiyet ver Ya Rabbi! (Deylemî, Firdevs, 1/469)

***

Allah’ým! Sen’den senin yol göstericiliðini ve hidayeti,

Sen’den hakkýyla korkmayý ve takvayý, namuslu bir þekil-

de yaþayýp iffet sahibi olmayý ve gönül zenginliðini istiyo-

rum. (Müslim, Zikr, 72)

“Hata Ýþleyenlerin En Hayýrlýsý Tevbe Edenlerdir”

Her insan hata eder. Hatayý nispetler perspektifinde ele
aldýðýmýz zaman bu genel hükme hiç kimsenin itirazý olamaz.
“Benim hatam yoktur.” diyen, iþte o zaman en büyük hatayý
iþlemiþ olur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Âdem hata et-
ti, evlatlarý da hata etti.” buyururken her insanýn hata edebile-
ceðine dikkat çekmektedir. Hz. Âdem’in hatasý bir isti’dât (ka-

biliyet) olarak sanki genlerle ve irsiyet yoluyla evlatlarýna intikal
etmiþtir, dolayýsýyla da hiçbir insanýn, (bulunduðu manevî seviyeyi

de nazara alarak söyleyecek olursak) hatadan kurtulmasý ve hatasýz
olmasý mümkün deðildir. Ne var ki, her insanýn, hayýrlý birer
hata iþleyen olmasý da mümkündür. Tevbe ve istiðfar ise bu-
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nun tek yoludur. Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) “Her Âdemoðlu hata eder, hata iþleyenlerin en ha-
yýrlýsý tevbe edenlerdir.” (es-San'ânî, Sübülü's-Selâm, 4/180,

Beyrut, 1379) buyurur. Bu hadis, hatalarý olduðu gibi hata
sahiplerini de nispetler perspektifinde ele almak gerek-
tiði hususunu öðretmesi bakýmýndan da ayrýca dikkat
çekicidir.

Duâlarýmýz Niye Kabul Olmuyor?

Ýbrahim b. Edhem, Basra çarþýsýnda
gezerken þöyle bir soruya muhatap olur:
“Ey Ebû Ýshak! Allah, Kur’ân’da: ‘Bana duâ
edin, duâlarýnýzý kabul edeyim.’ buyuruyor.
Biz duâ ediyoruz; ama Allah duâmýza kar-
þýlýk vermiyor.” Bunun üzerine Ýbrahim b.
Edhem þöyle der: “Çünkü on þey sizin
kalplerinizi öldürmüþ: 

1. Allah’ý biliyorsunuz; ama O’nun, sizin üzerinizde
olan hakkýný eda etmiyorsunuz. 

2. Kur’ân’ý okuyorsunuz; ama içindeki hakikatlerle
amel etmiyorsunuz. 

3. Allah Resûlü’nü sevdiðinizi iddia ediyorsunuz;
ama O’nun sünnetiyle amel etmiyorsunuz. 

4. Þeytanýn, düþmanýnýz olduðunu iddia ediyorsu-
nuz, sonra da onu sevindirecek iþler yapýyorsunuz.

5. Cennete müþtâk olduðunuzu, ona olan hasretini-
zi ifade ediyorsunuz; ama oraya girmek için çalýþmýyor-
sunuz. 
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6. Cehennemden korktuðunuzu söylüyorsunuz, lakin on-

dan kaçýnmýyorsunuz. 
7. Ölümün hak olduðunu söylüyor; fakat onun için hazýr-

lýk yapmýyorsunuz. 

8. Ýnsanlarýn ayýplarýyla uðraþýp kendi ayýplarýnýzý unutu-

yorsunuz. 

9. Allah’ýn nimetlerini yiyor; fakat þükrünü eda etmiyorsu-

nuz. 

10. Ölülerinizi defnediyorsunuz; fakat ibret almýyorsunuz.

Bu þartlarda duâlarýnýz nasýl kabul edilsin ki!..”

“Benim Bildiðimi Bilseydiniz...”

Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde Allah’tan çok korkan zahitlerin

en belirgin özelliklerinin birisi, Allah korkusunun tesiri ile çok

aðlamalarý, çok mahzun olmalarý ve dünyaya hiç deðer ver-

memeleridir. Ýþte, Allah âþýðý olan bu kiþilerden biri de Veysel

Karâni’dir. Allah’tan çok korktuðu ve utandýðý için baþýný hiç

semaya kaldýrmayýp, daima çenesi göðsünde bitiþik olarak

gezermiþ. “Ümmetin râhibi” diye anýlan Âmir b. Abdullah da

çok aðlayýp Peygamberimiz gibi ayaklarý þiþinceye kadar na-

maz kýlarmýþ. Utbe b. Ebân ise öyle bir zahit imiþ ki, bir defa-

sýnda “Dünyayý üç talakla (boþama hakký) boþadým. Artýk dö-

nüþ yok.” demiþ ve çok aðlayan bir kul olarak hayatýný devam

ettirmiþ. Allah korkusuna, sevgi ve aþkýn hakim olduðu Râbi-

atü’l–Adeviyye ise secdede baþýný koyduðu yeri çamur ede-

cek kadar gözyaþlarýný ceyhun edermiþ. 

Zaten hepsinin örnek aldýðý Hz. Peygamberimiz de þöyle

dememiþ miydi? “Benim bildiðimi bilseydiniz az güler çok að-
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lardýnýz! Yataklarda ehlinizle olmaktan lezzet alamazdý-
nýz? Daðlara ve tepelere çýkardýnýz! Sizi görenler size
deli derlerdi.” (Tirmizi, Zühd, 9)

Gözyaþý Allah’ýn Rahmetinin Eseridir

Enes b. Malik anlatýyor: “Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve

sellem) ve oðlu Ýbrahim’i gördüm. Babasýnýn önünde can
çekiþiyordu. Allah Resûlü’nün gözlerinden
yaþlar boþanmaya baþladý. Abdurrahman
bin Avf biraz da hayretler içinde: ‘Ya
Resûlallah! Siz de mi ölen bir çocuðun ar-
kasýndan aðlýyorsunuz. (Halbuki, Siz bizi bun-

dan men etmiþtiniz.) ’ diye sorunca Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), mahzun bir halde
þöyle cevap verdi: ‘Bu, Allah’ýn rahmetinin
bir eseridir. Acýmayana acýnmaz. Biz in-
sanlarý avaz avaz baðýrmaktan, isyan et-
mekten men ediyoruz. Göz yaþarýr, gönül
hüzünlenir; ama biz Rabb’imizin hoþnut ol-
mayacaðý bir þey söylemeyiz.’ dedi.”

Ölümü Hiçbir Zaman Unutmayalým!

Aile fertleri olarak her birerimiz daima ölümü birbiri-
mize hatýrlatmalýyýz. Ölümün unutulduðu anlarda dün-
yaya daha çabuk ve yoðun bir þekilde baðlandýðýmýzý
söylemeye gerek yoktur. Bakýn Hz. Ömer’e. O, adaletli,
hayýrsever ve dindar bir kiþiydi. Bu yüzdendir ki, kimse-

A i l e d e  M a n e v î  H a y a t a  D o ð r u

53

“Benim bildiði-

mi bilseydiniz az güler

çok aðlardýnýz! Yatak-

larda ehlinizle olmak-

tan lezzet alamazdý-

nýz. Daðlara ve tepe-

lere çýkardýnýz! Sizi

görenler size deli der-

lerdi.” (Tirmizi, Zühd, 9)



nin hakkýný yememeye çalýþýr ve daima ahireti düþünürdü. Ýþ-

te bu ruha sahip Hz. Ömer yanýna bir adam tutmuþtu. Bu

adam her gün onun karþýsýna geçip “Ya Ömer! Ahiretin varlý-

ðýný, ölümü unutma!” diyordu. Bir gün adamý karþýsýna alan

Hz. Ömer, þöyle dedi: “Bak, iþte sakalýma aklar düþtü. Artýk

sana gerek yok, ölümü onlar hatýrlatýyorlar bana. Unutmuyo-

rum ölümü.” (Necati Kotan, Tarih Fýkralarý'ndan)

Evet! Ýnsan devamlý Rabb’ini anmalý ve aramalý, O'nu bul-

maya çalýþmalý.

Çatýda Deve Aranmaz

Belh padiþahý olan Ýbrahim b. Edhem, bir gün sarayýnda

yatarken çatýda bir gürültü iþitir. Ne olduðunu sorunca

yukarýdaki kiþi, kaybettiði develerini aradýðýný söyler. Bu-

nun üzerine Padiþah; “Çatýda deve mi aranýr?” diye çýký-

þýr. Kendisini irþad etmek için bu yolu seçen Hak dostu

da, “Ya atlas döþeklerde, Hakk’a vuslat mý aranýr?” diye

cevap verir. Bu sözün tesiriyle Padiþah, Hakk’ýn rýzasý yo-

lunda dünya saltanatýný terk eder. “Eyvah! Aldandýk. Þu

dünya hayatýný sabit zannettik. O zan sebebiyle de bütün

bütün zâyi ettik. Evet, þu güzerân–ý hayat (geçen hayat),

bir uykudur; bir rûya gibi geçti. Þu temelsiz ömür de çay

gibi akar gider.” Bizler, binlerce paradoksla üst üste ya-

ra alýrken, özümüze ait her þeyi yitirirken, hâlâ Belh hü-

kümdarý gibi, tantanalý saraylarda, muhteþem koltuk ve

yumuþak döþekler üzerinde, sevgiliye vuslat türküleri

söylemekle kendimizi aldatacaksak, bir gün bize de,

“Çatýda deve aranmaz!” diyenler çýkacaktýr.
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Din Yalnýz Ýmandan Ýbaret Deðil

Din yalnýz iman deðildir. Onun ikinci kýsmý iyi amellerdir.
Acaba, öldürme, zina etme, hýrsýzlýk yapma, kumar oynama
ve içki içme gibi sosyal hayatý zehirleyen büyük günahlarý iþ-
leyenleri ondan men etmek için yalnýz hapis korkusu ve “her
yerde güvenlik güçlerinin gözü kulaðý vardýr” düþüncesi ye-
terli midir? O halde her evde, belki herkesin yanýnda daima
bir polis ve casusun bulunmasý gerekir ki, serkeþ kiþiler ken-
dilerini o pisliklerden uzak tutsunlar. Halbuki iman ve ibâdet-
le beslenen kalblerin takvâsý, her kiþi için bir güvenlik görev-
lisi çalýþtýrmaktan daha etkili ve maliyeti sýfýr olan bir tercihtir.

Ýdeal Ýnsan Kimdir?

Ýdeal insan; “Hayat nedir, ölüm nedir, varlýk nedir, kendi-
sinin varlýkla alakasý nedir, kulluk nedir, itaat nedir, günah ne-
dir, sevab nedir, musibet nedir ve bunlarýn insanoðluna mu-
sallat olmasý nedendir?..” gibi binbir bilmecenin aklýný daðýt-
masýna karþýlýk, vicdanýnda her zaman çakýp duran hikmet pý-
rýltýlarýndan, ruhuna akseden ilham esintilerinden örüp ortaya
koyduðu nurdan helezonlarýn ta zirvesine yükselerek, oradan
her þeyin perde arkasý “melekut”unu sezer ve anlar; sonra da
hayret ve hayranlýðýn hasýl ettiði sevgi ve sevgi kaynaklý kor-
ku ile ruhunun ilk kaynaðýna yönelir ve orada güven ve rahat
içinde yaþar. Bu noktaya ulaþmýþ bir ruh, ne nimetlerle þýma-
rýr ne de mahrumiyetlerle sarsýlýr. Nimet ile nimetsizliði, kahr
ile lütfu bir görür. Baþkalarýnýn þýmarýp küstahlaþtýðý, karam-
sarlaþýp yeisle inlediði ayný anda o, çölde gül bitirmesini, ka-
mýþtan þeker çýkarmasýný bilir ve kaybetme kuþaðýnda dahi
sürekli kazanýr.
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Namazdan Vazgeçen Bir Gün Dinden de 
Vazgeçebilir

Müslümanlar namaza çok dikkat etmelidir. Aile haya-

tý, Müslümanýn ibâdet hayatý ve özellikle de namaz ile

olan iliþkisini düzenleme adýna çok önemli pozitif bir fonk-

siyon eda edebilir. Namazlarýn vakitleri belli birer farz ol-

masý, aile hayatýmýzdaki hareketlerimizi namaza göre

ayarlamamýz açýsýndan bize yol gösterebilir. 

Namaz diðer ibâdetler arasýnda da çok önemli bir

yere sahiptir. Zira kulun ilk defa hesaba çe-

kileceði husus namazdýr. Zina deðil, içki de-

ðil, baþka bir þey de deðil; namaz!.. Bu söy-

lediðimizden, diðer hususlarýn önemsiz

þeyler olduðu anlaþýlmamalý; aksine nama-

zýn ehemmiyeti anlaþýlmalý. Çünkü hakiki na-

maz, zaten insaný kötülüklerden alýkoyar. Bir

insan namaz kýlmýyorsa, hayatýnýn en büyük

kayýp kuþaðýnda yaþýyor demektir. Oruç,

namaz kýlmaktan daha kolay bir ibâdettir. Hac da öyle.

Hac ruha ibâdet heyecaný aþýlarken, nefse de seyahat

hazzýný tattýrýr. 

Sahabe–i kiram efendilerimiz, namaz kýlmayana

münafýk nazarýyla bakardý. Hatta alimlerimiz, çok defa

amelî açýdan münafýk olmaya, namazýn terk edilmesini

misal verirler. Ferdin þuurunun derinliðine göre günde

beþ defa Allah’a kulluðunu göstermesi onu çok yüceltir.

Namaz deyip geçmemeli; nitekim namazdan vazge-
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çen, bir gün dinden de vazgeçebilir... Namazda miraç vardýr.

Ama herkes bunu kendine göre hisseder ve kabiliyeti ölçü-

sünde yükseldiðini duyar. Namazda herkesin hissettiði, ken-

di miracýdýr.. (M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla–1, 154)

Kim Abdesti Güzelce Alýrsa...

Ukbe b. Âmir (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Üzerimizde deve-

leri gütme iþi vardý, (bunu sýrayla yapýyorduk.) (Bir gün) gütme nö-

beti bana gelmiþti. Günün sonunda develeri kýra ben çýkarý-

yordum. (Bir gün, nöbetimden dönüþte) Resûlullah (aleyhis-

salâtu vesselâm)’a geldim, ayakta halka hitap ediyordu. Söyle-

diklerinden þu sözlere yetiþtim: “Güzelce abdest alýp sonra iki

rek’at namaz kýlan ve namaza bütün ruhu ve benliði ile yöne-

len hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vâcib olmasýn!”

(Bunlarý iþitince kendimi tutamayýp) “Bu ne güzel!” dedim.

(Bu sözüm üzerine) önümde duran birisi: “Az önce söylediði

daha da güzeldi!” dedi. (‘Bu da kim?’ diye) baktým. Meðer Ömer

b. Hattâb imiþ. O, sözüne devam etti: “Seni gördüm, daha ye-

ni geldin. Sen gelmezden önce þöyle demiþti: “Sizden kim

abdestini alýr ve bunu en güzel þekilde yapar, sonra da; ‘Eþ-

hedü en lâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden ab-

duhû ve Resûlühü. (Þehâdet ederim ki Allah’tan baþka ilah

yoktur ve yine þehâdet ederim ki Muhammed Allah’ýn kulu ve

Resûlüdür)’ derse, kendisine cennetin sekiz kapýsý açýlýr; han-

gisinden isterse oradan cennete girer.” dedi.” (Ebu Davud, Taha-

ret, 65).
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Namazý Zâyi Etmeyelim!

Namaz, mü’mini Rabb’i ile irtibata geçiren bir bað-
dýr ve enerji kaynaðý ile cihazý birleþtiren kablo mesâbe-
sindedir. Kablosuz cihaz çalýþmadýðý gibi, ibâdetsiz in-
san da karanlýkta kalýr, rûh gýdasýný alamaz ve güçsüz
kalýr. Namazý ta’dil–i erkânýna uymadan gerektiði þekil-

de kýlmamak, onu zayi etmek demektir.
Özellikle evlerimizde kýldýðýmýz namazlar-
da daha dikkatli olmamýz gerekirken tam
aksine evde bulunmanýn verdiði rahatlýkla
çoðu kez onu zayi edebiliyoruz. 

Âyet, ümmetlerin çöküþlerinin, namazý
gevþetmekle baþladýðýna iþaret ediyor:
“Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil
geldi ki namazý zâyi ettiler, þehvetlerinin pe-
þine düþtüler. Ýþte bunlar da azgýnlýklarýnýn
cezasýný bulacaklardýr.” (Meryem, 19/59) Dik-
kat edilirse, âyette ceza bulacak olanlar na-
mazý terk edenler deðil, onu zâyi edenler-
dir. Yani kýlarken kýlmýyor sayýlanlar, Allah’a
yakýnlýk vesilelerini uzaklýk unsurlarý gibi
kullananlar bu cezaya çarptýrýlacaktýr.

Her Namazýmýzý Veda Namazý Kýlar Gibi Kýlalým!

Bir zât Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelir ve
þöyle der: “Ya Resûlallah, bana bir þeyler öðret; ama ký-
sa olsun.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurur: “Namaz kýldýðýnda
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onu veda namazý gibi kýl! Yarýn piþman olup özür dile-
yeceðin bir sözü söyleme! Ýnsanlarýn elindekinden de
ümidini kes.” (Ýbn Mâce, Zühd, 15; Müsned, 5/312)

Ailemizin ve Ýki Cihanýn Saâdeti Neye Baðlý?

Dünyanýn lezzetini, zevkini, mutluluðunu ve rahatýný
isteyen, helal sýnýrlarýnýn içindeki ile yetinmelidir. Bu,
onun keyfine kâfidir. Dünya ve âhirette ebedî ve daimî
sevinç ve huzuru isteyen, iman dairesinde, Hz. Pey-
gamber Efendimiz’in terbiyesini kendine
rehber etmelidir. Her kim bu fâni dünya
hayatýný esas maksat yapsa, zahiren bir
cennet içinde olsa da mânen cehennem
içinde demektir. Ve her kim âhiret hayatýna
ciddi bir þekilde yönelse, hem bu dünya-
nýn hem de ahiretin saâdetine mazhar olur.
Dünyasý ne kadar fena ve sýkýntýlý olsa da
dünyasýný cennetin bekleme salonu hük-
münde gördüðü için sýkýntý ve kederleri
hoþ görür, onlara tahammül eder ve duru-
muna sabýr içinde þükreder.

Günahlara Karþý Duyarlýlýk Gerek

Hadisin ifadesiyle, cehennem þehvet ve zevklerle
kuþatýlmýþtýr. Ýþ kazalarý için önceden çeþitli tedbirler al-
dýðýmýz gibi, manevî hayatýmýz adýna da tedbirler alma-
lýyýz. Günahlara karþý bir alarm sistemi kurmalýyýz. Ken-
dimizi tehlikede hissettiðimiz an alarm çalmalý ve bize
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elli yerden yardým eli uzanmalý. Þimdiye kadar bu
mevzûda en akýllý insanlar, ya doðrudan veya dolaylý
olarak durumlarýný aktarýp, halledilmesini talep edenler
olmuþtur. Ahmaklara gelince, onlar her türlü gayr–ý
meþrû þeyden lezzet almaya bakmýþtýr. Bir esrarengiz
kuyu ki, aðzý þehvet, makam, þöhret, para; dibi de ce-
hennem.

Çocuklarýmýza Nazarlýk Takmayalým!

“Allah’ým! Bütün þeytan tabiatlýlarýn
þerrinden, zehirli haþerattan, dokunan her
kötü gözden, þifâ veren kelimelerine sýðýný-
rým.”

Hemen hemen herkesin bildiði bir ta-
birdir “göz deðmesi” veya “nazar deðme-
si”. Týbben de kabul edilen bu manevî ra-
hatsýzlýk, fizikî bir rahatsýzlýk olmayýp genel-
likle baþ aðrýsý þeklinde beliren manevî bir
durumdur. Peygamber Efendimiz, hadisler-
de nazar deðmesinin hak ve gerçek oldu-

ðunu bildirmiþtir. (Buhari, Týb, 36) Nazar deðmesinin hak ol-
duðunu söyleyen Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) baþ-
ka bir hadiste de “dokunan her kötü gözden” Allah’a sý-
ðýnmayý, Hz. Ýbrahim’in duâlarýndan biri olarak ümmetine
tavsiye etmiþtir. (Buhari, Enbiya, 10) 

Böyle bir rahatsýzlýða çare olarak da Hz. Aiþe’den
rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamberimiz (sallallâhu

aleyhi ve sellem) göz deðmesine karþý dua okumayý tavsi-
ye etmiþtir. (Buhari, Týb, 35) Manevî bir rahatsýzlýk olan na-
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zar deðmesinin tedavi þeklinin de manevî olmasý kadar doðal
bir þey yoktur. Dua okumak suretiyle, tarihen sabit olduðu
üzere olumlu neticeler de alýnmýþtýr. Bu rahatsýzlýðýn tedavi-
sinde daha çok Fâtiha, Ýhlâs, Felak, Nâs ve Ayetü’l–Kürsî
okunmasý tavsiye edilmiþ, bundan baþka okunacak me’sûr
(Peygamberimiz'den hadis olarak nakledilmiþ) duâlarýn tedâvî için baþ-
vurulacak bir yol olduðu bildirilmiþtir. 

Nazar deðmesinde asýl olan, bizzat rahatsýzlýða mâruz ka-
lan kiþinin kendisinin okumasýdýr. Bu husus da tedavide dikkat
edilmesi gereken önemli bir ayrýntýdýr. Nazar deðmesine karþý
halk arasýnda ‘nazarlýk’ denen þeyler insanlarýn, binalarýn ve
arabalarýn üzerlerine asýlmaktadýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem)’in uygulamalarýnda böyle bir durum görülmediði gibi,
Ýslâm’ýn ruhuna aykýrý olan totem misillü bu tür eþyalarýn kulla-
nýlmasý son derece yanlýþtýr. Zaten Peygamberimiz bizzat böy-
lesi aletlerin kullanýlmasýný yasaklamýþ, nazarlýk taþýyan kiþinin
bey’atýný kabul etmemiþ ve onu atmasýný emretmiþtir. (Nesâî,

Zînet, 17) 

Halk arasýnda çocuklarýn elbiselerine mavi boncuk, na-
zarlýk ve iðde çekirdeklerinin takýlmasý, ev, araba ve binalara
at nalý ve çeþitli muskalar asýlmasý hep bu yanlýþ inançtan
kaynaklanan deðiþik uygulamalardýr. Týbben deðerlendirildi-
ðinde bunlarýn en ufak bir faydasý olmadýðý gibi, hurafelerin
yaygýnlaþtýrýlmasý hususunda da bu tür âdetlerin büyük sakýn-
calarý vardýr. Sonuç olarak diyebiliriz ki; hangi hastalýk olursa
olsun gerçek þifâyý verici olan Allah’týr (celle celâluhû). Ýnsaný, na-
zar deðmesi gibi rahatsýzlýklardan koruyacak olan, basit birer
maddeden ibaret olan nazarlýklar deðil, ibâdeti her daim ken-
disine yaptýðýmýz Rabb’imizdir. Dolayýsýyla O’na sýðýnmalý,
O’na yalvarmalý, O’na yakarmalý ve ne istiyorsak O’ndan iste-
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meliyiz... “Allah’ým! Bütün þeytan tabiatlýlarýn þerrinden,
zehirli haþerattan, dokunan her kötü gözden þifâ veren
kelimelerine sýðýnýrým.” (Buhari, Enbiya, 10; Ebu Davud, Sünnet,

20)

Bu Kadar Ýlmi Nasýl Elde Ettin?

Ýmam–ý Azam, zamanýnýn en büyük imamý olduðu

için bu ismi almýþtýr. Onun büyüklüðü, Allah’la olan

irtibatý ve Ýslâm’ý yaþayýþý ile olduðu kadar ilmi ile

de doðru orantýlýydý. O, herhangi bir direði altýn

olarak kabul ettirecek derecede iddialarýný delille-

riyle ispat ederdi. Bir gün kendisine bu kadar ilmi

nasýl elde ettiði sorulunca dört hususa iþaret etmiþ

ve þöyle demiþti: “Dört þeyle: 1. Eþekler gibi bela

ve musibetlere sabrederek, 2. Köpeklerin yaltak-

landýðý gibi ilim adamlarýnýn peþini býrakmayarak,

3. Kediler gibi tevâzu sahibi olarak, 4. Kargalarýn

sabahlara kadar uyumadýklarý gibi seherlere kadar

uyumayýp çalýþarak...” Büyük imam, bu sözleriyle

bir yandan ilmi nasýl elde ettiðini bildirirken diðer

yandan da kendini bu hayvanlara benzetip tevâzu

örneði de göstermiþ olmaktaydý.

Evet! Ýlim elde etmek için çok önemli dört husus:

Sabýr, ilim adamlarýyla beraber olma, tevâzu ve az

uyuma...

Ýmam Þâfiî: “Hocam Vekî’e hâfýzamýn zayýflýðý husu-
sunu þikâyette bulundum. Hocam da, günahlarý ve Al-
lah’a sevimsiz gelen þeyleri terk etmem hususunda ba-
na tavsiyelerde bulundu ve þöyle dedi: ‘Ýlim Allah’ýn bir
nurudur. Allah’ýn nuru da O’na sevimsiz gelen iþler ya-
pan günahkârlara ulaþmaz.’” (Ýbn Hacer, Tevâli’t–Te’sîs, 145 )
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Evet ilim bir nurdur ve hal ilmi de ilmihâl dediðimiz kitap-
lardan öðrenilir. 

Ýslâm Ýlmihâli Her Evde Okunmalý

Öyleyse ilmihal nedir?
Ýnsanýn, baþta Rabb’ine olmak üzere sorumlu ve görev-

li olduðu birçok yönü vardýr. Bunlara karþý insana rehberlik
edecek derli toplu bilgileri içeren ve onun dinî yaþayýþýnýn
temelini oluþturan davranýþ ve inanç bilgilerine ‘ilmihâl’ de-
nir. Aslýnda bu bilgiler ciltler dolusu pek çok kitapta mevcut
olmasýna raðmen, öteden beri Ýslâm bilginleri ilmihal gele-
neðini baþlatmýþlar ve Müslümanlarýn bu husustaki ihtiyaç-
larýna cevap vermiþlerdir.

Bilebildiðimiz ilk ilmihâl Osmanlý’da 15. yy.’da yaþamýþ
Muhammed b. Kutbuddin el–Ýznikî’ye ait olan Mýzraklý Ýlmiha-
li’dir. Bundan baþka 20. yy. baþlarýnda Mehmed Zihni Efen-
di’nin Nimet–i Ýslâm, Ahmet Hamdi Akseki’nin Ýslâm Dini,
Ömer Nasuhi Bilmen’in de Büyük Ýslâm Ýlmihâli, deðerli il-
mihâllerimizdendir. Son zamanda yazýlan “Bir Müslüman’ýn
Yol Haritasý” adlý eser de bu alandaki önemli ve ciddi çalýþma-
lardan biridir.

Ýlmihâllerden Nasýl Faydalanýlýr?

Ýlmihâller genelde ‘itikad’a (inanç) ait hükümler, ibâdetle-
re ve insanlar arasý muamelelere dair hükümler, helal, haram,
mekruh ve mubaha ait hükümler ve ahlâkî hükümler olmak
üzere dört ana konuyu içerirler. Her ilmihâlin bu konulara ek-
leyip çýkardýðý hususlar olabilir. 

Bazý ilmihallerde aile hayatý (evlenme, boþanma ve karþý-
lýklý haklar), siyasal hayat (din ve siyaset, insan haklarý), çalýþ-
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ma hayatý (emek–sermaye dengesi, iþçi ve iþveren iliþkileri),
hukukî ve ticarî hayat gibi güncel pek çok meseleye de yer
verilmiþtir. 

Ýlmihâl kitaplarýnýn hemen hemen hepsinde bulunan ve
en çok müracaat edilen bölümler þunlardýr: Ýtikad (Ýslâm dini,
iman ve esaslarý), fýkýh (fýkhî deliller, mükellefin fiilleri), temiz-
lik (sular, abdest, gusl, hayz, teyemmüm, mesh), namaz (ma-
hiyeti, çeþitleri, þartlarý, rükünleri, ezan, cemaat, cuma, bay-
ram namazý, nafileler, kaza, tilavet ve sehiv secdeleri, cena-
ze namazý), oruç (mahiyeti, çeþitleri, þart ve rükünleri, yasak-
larý, kazasý), zekât (mahiyeti, þartlarý, zekât verilecek mallar ve
yerler, fýtýr sadakasý) ile hac ve umre (mahiyeti, þartlarý, rükün-
leri, vacipleri, sünnetleri, çeþitleri, kurban vb...).

Evlerimizde bulunmasý gereken diðer bir klasik de Ýmam
Gazali’nin Ýhyâ–u Ulûmiddîn adlý eseridir.

Bir Ýslâm Klasiði: Ýhyâ-u Ulûmiddîn

Dinî ilimlerin hayata yeniden kazandýrýlmasý mânâsýna ge-
len Ýhyâ–u Ulûmiddin’in müellifi Gazâli, 1058 senesinde Hora-
san’ýn Tus þehrinde doðdu. Asýl adý Ebû Hamid Muhammed
olup, babasý gazzâl (yün eðiricisi mânâsýna geliyor) olduðu için ona
da el–Gazzâli denildi. 1111 senesinde Tus’ta vefat etti. 

Asýrlardýr baþvurulan tartýþýlmaz bir Ýslâm klasiði olan, in-
sanýn hem dýþ hem de iç dünyasýna seslenen Ýhya–u
Ulûmiddîn, zahir ve bâtýn ilimleri uzlaþtýran, fýkýh ile tasavvufu
kaynaþtýran eþsiz bir örnektir. Bu kitapta her konu, âyetlerin,
hadislerin ve büyük insanlarýn sözlerinin ýþýðý altýnda ele alýna-
rak, hassas ilim terazisiyle tartýlýp okuyucuya öyle sunulmuþ-
tur. Bu eser, dört ciltlik, dört kýsýmdan oluþan ve her kýsýmda
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10’ar bölüm barýndýran, toplam kýrk bölümden meydana gelir
ve Gazâli’nin en önemli eseridir. Dinî ilimleri ihyâ etmek, yeni-
den diriltmek için yazdýðý bu eserin birinci kýsmý ibâdetler,
ikinci kýsmý âdetler, üçüncü kýsmý insana zarar veren ve onu
helak eden hususlar, dördüncü kýsmý da insana huzur veren,
onu mutluluða eriþtiren ve onu kötülüklerden kurtaran husus-
lar üzerinedir. 

ÝÝbbââddeettlleerr bölümünde, ilmiyle amel eden alimlerin ihtiyaç
duyduðu mânâ ve sýrlarýn hikmetleri, sünnetin incelikleri ve
ibâdetlerin gizli mânâlarý anlatýlmaktadýr. 

ÂÂddeettlleerr bölümünde, halk arasýndaki muamelelerin sýrlarý
ve derinlikleri, sünnetlerin incelikleri ve dinine baðlý insanlarýn
bu muameleleri yapacaklarý zaman ihtiyaç duyduklarý gizli
yollarý açýklanmaktadýr. Bu bölümde yemek âdâbý, nikâh
âdâbý, çalýþma hükümleri, helal ve haramlar, sohbet ve
muâþeret âdâbý, uzlet, yolculuk âdâbý, semâ, iyiliði emretmek
ve kötülükten sakýndýrmak, geçim âdâbý ve nübüvvet âdâbý
üzerinde durulmuþtur. 

MMüühhlliikkââtt (Ýnsaný helak eden hususlar) bölümünde, Kur’ân–ý Ke-
rim’de belirtilen kötü haller ve huylar birer birer ele alýnmýþ, kö-
tü ahlâký doðuran sebepler üzerinde durulmuþ, alametleri be-
lirtilmiþ ve bunlardan kurtulma yollarý ifade edilmiþtir. Bu bö-
lümde kalbin acâib halleri, nefsi terbiye etmenin yollarý, mide-
ye ve cinsî münâsebete düþkünlüðün mahzurlarý, dilin âfetle-
ri, haset, kin ve gazabýn âfetleri, dünyaya ve mala düþkünlü-
ðün kötülüðü, dünyevî makamlara düþkünlüðün kötülüðü, ki-
bir ve kendini beðenmiþliðin kötülüðü ile gururun kötülüðü
üzerinde durulmuþtur. 

MMüünncciiyyââtt (Ýnsaný kötülüklerden kurtaran hususlar) bölümünde ise
güzel ahlâk, kulu Allah’a yaklaþtýrýcý haslet ve sýfatlar ortaya
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konulmaktadýr. Bu bölümde tevbe, sabýr ve þükür, kor-
ku ve ümit, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül, muhabbet,
þevk, ünsiyet ve rýza, niyet, sýdk ve ihlâs, murâkabe ve
muhâsebe, tefekkür ve ölümü hatýrlamak üzerinde du-
rulmuþtur. 

Kitap bir bakýma bir fýkýh kitabýný andýrýr. Buna deði-
nen Gazâli böylelikle kalbleri Ýslâm’a daha çok ýsýndýr-
manýn ve kalbleri ebedî hayatta faydalý olan ilme çek-
menin söz konusu olduðunu söylemiþtir. Bu eser, ayný
konularý ihtiva eden baþka kitaplardan farklý olarak on-
larýn kapalý býraktýðý meselelere açýklýk kazandýrmýþ,
baþka eserlerin kýsa geçtiði hususlarý ayrýntýlarýyla ince-

lemiþtir. Daðýnýk ele alýnan hususlar tasnif
ve tertibe tâbi tutulmuþ, uzattýklarý hususla-
rý kýsaltmýþtýr. Baþka kitaplarda delilsiz
olan meseleleri delilli olarak ele almýþtýr.
Halledilmesi güç olan hususlarý açýða ka-
vuþturmuþtur. Ýhyâ’da din ilimleri ile âlâka-
lý hemen hemen her konuda aradýðýmýz bil-
gilere ulaþabilir, indeks ve fihristler yardý-
mýyla aradýðýmýz konularý bulabiliriz.

“Allah Üç Þeyi Üç Þeyde Gizlemiþtir”

Allah üç þeyi üç þeyde gizlemiþtir: Rýzasýný ibâdet-

lerde, kýzgýnlýðýný günahlarda, sevgili kulunu da in-

sanlar arasýnda... Öyleyse ibâdet adýna yapýlan

hiçbir ameli küçük görmeyelim. Hiç ummadýðýmýz

bir anda verdiðimiz ufak bir sadaka bizi ateþe gir-

mekten kurtarabilir. Günahlarýn en küçüðünden bi-

le uzak duralým! Hiç önemsemediðimiz bir yanlýþ
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ve hata ahirette yanmamýza sebep olabilir. 

Herkesi Hýzýr bilelim ve hiçbir kimsenin kalbini kýr-

mayalým. Saçý baþý daðýnýk nice insanlar vardýr ki

onlar, Allah’ýn velî kulu olabilirler.

“Mü’min Hurma Aðacýna Benzer”

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ha-
dislerinde þöyle buyurmuþlardýr: “Aðaçlarýn içinde öyle
bir çeþit vardýr ki, o aðaç, kâmil bir Müslü-
man’a benzer.” demiþ, daha sonra bu
aðacýn hurma aðacý olduðunu bildirmiþtir.
(Buhari, Ýlim, 4)

Evet mü’min, her hali ile iyilik ve hayýr
timsalidir. Resûlullah’ýn hurmayý Müslü-
man’a benzetmesi, ondaki hayrýn çokluðu,
meyvesinin güzelliði ve devamý itibariyle-
dir. Çünkü hurmanýn yemiþi, çýktýðý gün-
den kuruyuncaya kadar devam üzere ye-
nir. Kuruduktan sonra da ondan faydalý
birçok þey yapýlýr. Odunundan, yaprakla-
rýndan ve dallarýndan da istifade edilir.
Hatta çekirdeði dahi kullanýlabilir. Ondan hasýr, kilim, ip
ve kap da yapýlýr. Nebat edip bitmesinin güzelliði, mey-
vesinin hoþluðu, hâsýlý hurmanýn her þeyi faydalýdýr. Ni-
tekim mü’min de, ibâdetleriyle, güzel ahlâkýyla, namazý,
orucu, zikri ve sadakasý vs. ile bütün hâlinin hayýr olma-
sý noktasýnda bunun gibidir. Aralarýndaki benzeme yö-
nü budur.
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Nimeti Verenin Kulu Olalým! Nimetin Deðil
Elime geçen bir eserde okumuþtum. Þöyle bir hikayecik
anlatýlýyordu: “Çok yakýn bir arkadaþým, 3–4 yaþlarýndaki
oðlunu kucaðýna almýþ, telaþla muayenehaneye gelmiþti.
Küçüðün ateþlendiðini ve kusmaya baþladýðýný söylüyor,
oðluna duyduðu sevgi onda büyük bir üzüntü ve endiþe
meydana getiriyordu. Kýsa bir muayeneden sonra, yediði
bir þeyin dokunmuþ olabileceðini düþünerek sorduðum-
da; “Buzdolabýndaki bir kiloya yakýn dondurmanýn hemen
hemen hepsini yemiþ. Biz sonra fark ettik.” dedi. Mesele
anlaþýlmýþtý. Ancak çocuðuna karþý büyük bir muhabbet
duyan babayý teskin etmek, çocuðu tedavi etmekten da-
ha zor olmuþtu. Bu itibarla çocuðun da babasýný ne kadar
sevdiðini göstermek, ayný zamanda hastalanmasýna se-
bep olan dondurma olduðunu ihsas etmek için; ‘Oðlum,
babaný mý yoksa dondurmayý mý daha çok seviyorsun?’
dedim. Çocuðun cevabý; ‘Dondurmayý...’ olmuþtu. Evet,
çocuk henüz 3–4 yaþýndaydý. O, sevdiði þeye fazla düþ-
künlüðün kendisine zararý olacaðýný, ayrýca onu temin
edenin babasý olmasý cihetiyle, öncelikle onu sevmesi ge-
rektiðini, onun için hiçbir þeyi esirgemeyenin, dondurma
gibi bir þeyle kýyas bile edilemeyecek bir varlýk olan ba-
basý olduðunu bilecek idrak þuuruna sahip deðildi. Sade-
ce çocukluk hissini dile getirmiþti.”
Sonra düþündüm. Ýþte biz büyükler; çoðu zamanda idrak-
siz, þuursuz ufacýk çocuðun durumuna düþerek, bize
sonsuz nimetleri baðýþlayan Yüce Rabb’imize þükretme-
miz, en çok O’nu severek O’na yönelmemiz gerekirken,
yine O’nun lütfu olan dünya nimetlerini daha çok sevmiyor
muyuz? Dünya hayatýna dalarak kulluk vazifemizi unut-
muyor muyuz? Bu fani dünya hayatýna fazla düþkünlüðün
bize zararý olduðunu bile bile...
Hz. Ali ne güzel der: “Nimetin kulu ve kölesi pek çoktur;
ama nimeti verenin (Allah’ýn) kulu çok azdýr”.
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HUZUR AÝLEDE BAÞLAR

“Ýnsanlarýn En Kötüsü, Hanýmýna ve 
Çocuklarýna Sýkýntý Verendir”

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir gün: –“Ýn-
sanlarýn en kötüsü, ailesine (hanýmýna, çocuklarýna) sýkýntý veren-
dir”, buyurmuþtu. Ashab–ý kiram hazretleri sordular: –“Aileye
sýkýntý vermek, nasýl olur?” Peygamberimiz cevaben buyurdu
ki: –“Kiþi, eve geldiðinde, hanýmý ürperir, çocuðu ise korka-
rak kaçar.”

Ýslâm nazarýnda, aile saâdeti, dünyevî mutluluk ve
saâdetlerin en büyüðüdür. Aile yuvasý da mü’minin küçük bir
cenneti. Ýslâm’a göre, bu derece yüksek olan aile saâdetini
elde etmenin yolu, aile fertlerinin birbirlerine karþý samimi sev-
gi, ciddi saygý, tam bir baðlýlýk, karþýlýklý güven ve emniyet
duygularý içinde olmalarýna baðlýdýr. Bu konuda, evin reisi
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olan kocaya büyük görev düþmektedir. O, hanýmýný, çocukla-
rýný hoþ tutmalý, onlara sert ve haþin davranýþlardan kaçýnma-
lýdýr. Erkek, aile dýþýnda karþýlaþtýðý olaylarýn sýkýntýsýný eve ta-
þýmamalýdýr. Hele baþkalarýna olan kýzgýnlýðýnýn acýsýný evde-
kilerden çýkarmaya asla kalkýþmamalýdýr.

Allah En Çok Neye Gadaplanýr?

Allah Rasulü (s.a.s.), "Allah (c.c.), kadýnlarýn ve çocukla-
rýn haklarýnýn ihmalinden ötürü gazaplandýðý kadar hiçbir þey-
den gazaplanmamýþtýr; yani gayret-i ilahi'ye en çok dokunan,
kadýnlarla çocuklarýn durumudur." buyurmaktadýr. 

Kadýn vazifesini yapmadýðý, kendini vazifesinin dýþýnda
deðiþik fantezilere saldýðý, çocuklarýn ihmal edilip gençlerin
baþtan çýkarýldýðý; þehvetin çok arzu edilen bir husus olduðu
zaman gayretullahýn harekete geçmesinden endiþe duyulma-
lýdýr. Kendi iradeleriyle kendilerini günahlara salmýþ, periþan,
derbeder bir nesil, Allah'ýn (c.c.) gazabýna maruz bir nesildir.
Öyleyse her aile reisine düþen ilk vazife, evvela seçeceði ha-
yat arkadaþýný sâlih, müslüman, kendini ibadete vermiþ, Al-
lah'tan korkan, ve her dâim doðru olan kadýnlardan (Nisa, Ah-
zab ve Tahrim surelerinde anlatýlan kadýnlardan) seçmek ol-
malýdýr. 

Ýþte böyle dinine baðlý, hayatta kendisiyle her þeyi dertle-
þebileceði, paylaþabileceði ikinci bir cins, dünyevî-uhrevî
duygularýný þerh ettiði zaman anlayabilecek kafa ve kalbe sa-
hip bir eþinin olmasý çok önemlidir. 

Mesela, o evde büyüyecek çocuklar, böyle bir annenin
nezareti altýnda yetiþmeleri gibi bir avantaja sahiptirler. Dola-
yýsýyla erkek kendi vazifesini kadýn da kendi görevini yapma-
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lý, eþlerden her birisi karþýsýndakinin haklarýna saygý
göstermeli ve Allah'ý gazaplandýracak bir harekette bu-
lunmamalýdýrlar.

Siz Eþinizi Nasýl Uðurluyorsunuz?

Anne-babanýn en önemli vazifelerinden biri, kendi
rýzýklarýna dikkat etmeleri gerektiði gibi çocuklarýna da
hoþ ve helal rýzýk yedirmeleridir. Her þeyden önce bir
Müslüman’ýn, aile fertlerine haram ya da
þüpheli bir þey yedirmeye hakký yoktur. Bu
itibarla, ana ve babalar olarak bakýmýyla
sorumlu bulunduðumuz çocuklarýmýza ve
diðer aile fertlerine hoþ ve helal nimetler-
den yedirme mecburiyetindeyiz. “Günü-
müzde haramýn ve belanýn bulaþmadýðý
yer kalmamýþtýr” diyerek onlara haram ve-
ya þüpheli þeyler yediremeyiz. Zaman de-
ðiþse, asýr baþkalaþsa ve herkes gayri
meþrû yollarda bulunsa da biz yedireme-
yiz. Aslýnda, yanlýþ yollarla elde ettiðimiz
kazanç da, o kazançla beslenen çocuklarýmýz da, ce-
hennem zakkumu gibi bir gün mutlaka bizim baþýmýzý
aðrýtýr, belki de bize kan kusturur. Evet! Kendimiz ve so-
rumlu olduðumuz kimselere helal rýzýktan yedirmek çok
önemlidir. Bundan dolayý asr–ý saâdette (Peygamberimiz ve

sahabe döneminde) kadýn, kocasýný evden uðurlarken: “Ko-
cacýðým! Allah’tan kork ve helal kazanç elde et! Zira biz
dünyada açlýða sabredebiliriz; ama ahirette ateþe sab-
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redemeyiz, ona tahammül gösteremeyiz.” dermiþ. Eþi
iþten dönünce de ona iki soru sorarmýþ: 

1. Bugün Kur’ân’dan ne kadar âyet nazil oldu ve
öðrendin? 

2. Bugün Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) hadislerinden kaç tanesini ezberledin?

Annelere Hürmet Etmek Gerek

Rüya tabir etme ilmi ile meþhur olmuþ olan Muham-
med b. Sirin hazretleri dinî emirlerde karþýsýna çýkan iki

durumdan en güvenilir olanýyla amel ederdi.
Ýbadet ve taatta eþi menendi çok az

bulunurdu. Bir gün yer, bir gün oruç tutar-
dý. Gün gelir sabah kahvaltý yapar, akþam
bir þey yemez, sonra sahur yemeði yiyip
yarýnki günün orucunu böylece tutardý.
Gece namazda hazin hazin aðlar, sineleri
daðlardý.

Yanýnda ölümden bahsedildiði vakit kaskatý kesilir
ve bütün azalarý hareketsizleþir, yerinde kalakalýrdý. Al-
lah'a müteveccih bulunuyordu.

Annesine çok hürmet gösterir, ona bir þey söyleme-
si gerektiði zaman, hürmetinden yüksek sesle konuþ-
maz iþaretle anlaþýrdý. Bir gün birisi Ýbn-i Sîrîn'e uðra-
mýþ, Ýbn-i Sirin'i annesinin yanýnda süklüm büklüm gör-
müþtü. Ona: "Bir hastalýðýn mý var?" dedi. Orada bulu-
nan diðer kimseler: "Hayýr o, annesinin yanýnda hep
böyle durur" dediler.
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En Hayýrlý Kadýn 

Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz; "Kadýnlarýn en hayýrlý-

sý, kocasý ona baktýðý zaman mesrûr olur, bir þey söylediðin-

de emrini yerine getirir. Nâmûsunda ve malýnda, kocasýnýn

hoþlanmayacaðý bir harekette de bulunmaz." (Mansur Ali Nâsýf,

et-Tâc, II/283) buyurur. 

Baþka bir hadîs-i þerîflerinde: “Dünyânýzdan bana üç þey

sevdirildi; saliha kadýn, güzel koku ve gözümün nûru namaz.”

(Nesâî) buyurmakla, kadýna sevgi, saygý ve þefkat gösterilme-

si gerektiðine dikkati çekmiþlerdir. 

“Dünyânýn hepsi metâ, eþyâdýr. Ve Dünyâ'nýn en hayýrlý

varlýðý ise sâlihâ kadýndýr.” (Ýbn-i Mâce) hadîs-i þerîfi de, Ýslâm'ýn

kadýna verdiði büyük kýymetin bir baþka ifâdesidir. 

Sâliha kadýnlarýn huzur ve sükûn kaynaðý olduklarýna

iþâretle Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz; “Cenâb-ý Hak her ki-

me iyi bir eþ nasîp etmiþse, onun ayakta durmasýna ve dîni-

nin yarýsýna yardým etmiþtir. (Dîninin diðer) yarýsýný da kendi

çalýþarak muhâfaza etsin ve Allâh'tan korksun." (et-Tebrizî,

Miþkâtü'l-Mesâbîh, II/161) buyurmuþlardýr. 

Bu anlamda diðer bir hadîs-i þerîfte de þöyle buyurulur:

"Dört þey kime verilmiþse, ona dünya ve âhiretin hayrý verilmiþ

olur; þükreden kalb, Allâh'ý anan lisân, belâya sabreden be-

den, nâmûsunda ve kocasýnýn malýnda hýyânet etmeyen ka-

dýn." (et-Tebrizî, Miþkâtü'l-Mesâbîh, II/207)

Kadýnýn Yeri Çok Önemlidir

Kadýn, incelik, letâfet ve hassâsiyette müstesna bir yere

sahiptir. O, bu hususiyetleriyle ancak kendi tabiat ve fýtratýnýn
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çerçevesinde kaldýðý sürece yuvasýna, dolayýsýyla da kendi

toplumuna yararlý olabilir. Bugüne kadar sýnýrsýz bir þekilde

kadýn haklarýný savunan insanlarýn kadýn adýna ileri sürdükle-

ri pek çok teklif, onu hoyratlaþtýrýcý, küçük düþürücü ve tabiat

deformasyonuna uðratýcý olmuþtur. Oysaki kadýn, varlýk zinci-

rinde çok önemli bir halkadýr ve onun en ehemmiyetli yaný da

kendi fýtrat ve tabiatýnýn sýnýrlarýna saygýlý kalmasýndadýr. (M.

Fethullah Gülen, Ölçü veya yoldaki ýþýklar, 71-72)

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Evde Ne Yapardý?

Sahabe ve ondan sonra gelen büyüklerimizden Peygam-

ber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) evde ne yaptýðýný me-

rak eden kimseler bu soruyu Hazreti Âiþe’ye yöneltmiþlerdir.

Onun verdiði cevap, bize Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) ne kadar sade bir yaþantý sürdüðünü bildirmek-

tedir: “Herkes evinde ne yaparsa onu yapardý. Elbisesini ya-

mar, ayakkabýsýný tamir eder, koyunlarýný saðar, kendi iþini

kendi yapardý.”

Eþler Birbirlerine Deðer Vermeliler 

Eþlerin birbirlerine deðer vermeleri hususunda her konu-

da olduðu gibi yine Efendimiz'in davranýþlarýna bakalým.

Efendimiz hanýmlarýnýn faziletlerini söyler, onlarý sevdiðini

ifade eder, onlarý yolculuk esnasýnda bineðine alýr, ayný kap-

tahanýmlarýyla yýkanýr, hanýmýnýn bineðine binmesinde yar-

dýmcý olur, hatta kendi dizine bastýrarak onlarýn binmesini

saðlar, kendisine çýkan yemek davetine "haným da olursa"
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kaydýyla icabet eder, hanýmlarýndan birinin kederlenip aðladý-

ðý zaman hemen gözyaþlarýný elleriyle silerek teselli ederdi.

Eþler Arasýnda Mizah ve Ferahlatma

Efendimizi daha iyi anlamak için onun ailesiyle olan latife

ve mizahlarýna da deðinmek icap eder. Efendimiz bazen be-

bek oyuncaklarý münasebetiyle Hz. Aiþe'ye latife yapardý.

Bayramlarda bir kýsým eðlenceleri Hz. Aiþe'nin seyretmesine

izin vermiþ hatta yardýmcý olmuþtu. Akþamlarý yaptýðý müþte-

rek sohbetlerde hanýmlarýna neþeli ve ayný zamanda ibretli hi-

kayeler ve kýssalar anlatýr, bu aralarda þakalaþmalarda bulu-

nurdu. Bir keresinde Hz. Aiþe Efendimiz için bulamaç piþir-

miþti. Hz. Sevde validemiz de orada bulunuyordu. Hz. Aiþe

Hz. Sevde'ye bulamaçtan yemesini söylemiþ, Sevde valide-

miz bundan çekinmiþ, bunun üzerine Aiþe validemiz "Yemez-

sen yüzünü bulayacaðým" demiþ, Sevde validemiz yememek-

te ýsrar edince bulamaçtan alýp Sevde validemizin suratýna

bulamýþtý. Bu manzarayý seyreden Efendimiz gülmüþ ve elini

Hz. Sevde'ye koyarak "Ne duruyorsun? Sen de onun yüzüne

sür" demiþtir. Bunun üzerine Sevde annemiz de Hz. Aiþe'ye

sürmüþtür. Efendimiz buna da gülmüþtür. Efendimiz bazen

sözlü þakalar da yapmýþtýr. Bir keresinde Aiþe validemiz, ken-

di yanýndan ayrýlýnca Efendimiz hakkýnda hanýmlarýnýn yanýna

mý gitti diye vesveseye düþtüðünde Efendimiz'i aramýþ ve eli

Efendimiz'in saçlarýna girmiþtir. Durumu anlayan Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem): "Sana yine Þeytan'ýn gelmiþ olmalý" de-

miþtir. (Nesâi, Ýþretü'n-Nisâ, 4) 
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Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ev Ýþlerinde 
Hanýmlarýna Yardým Ederdi

Bazý rivayetler, Efendimiz'in evdeki bazý iþlerde hanýmla-
rýna yardýmcý olduðunu göstermektedir. Hz. Aiþe evde Efen-
dimiz'in ne yaptýðý sorusuna: "Ailenin hizmetinde olur, namaz
baþlayýnca çýkardý…" þeklinde cevap vermiþtir. Bu iþlerin ne-
ler olduðuna da baþka bir keresinde yine Aiþe validemiz,
"ayakkabý tamiri, elbise yamamasý, dikiþ, elbise temizliði, ve
siz erkeklerin evde yaptýðý her çeþit iþ" þeklinde açýklýyordu.
(Buhari, Ezan, 4; Tirmizi, Kýyamet, 46; Müsned, 6/106) Bazý rivayetlerde
"kendisinin yemek yaptýðý" da rivayet edilmektedir. (Tirmizi, Þe-

mail–i Muhammediye, 181; el–Hâkim, el–Müstedrek, 4/110)

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hanýmlarýna ismi ile hitap
ederdi.

Efendimiz hanýmlarýna hoþlanmayacaklarý lakaplarla hi-
tap etmezdi. Normal isimleri ne ise "Ey Aiþe, Ey Zeynep" þek-
linde onunla hitap ederdi. Efendimiz eve giren ve çýkanlarý da
kontrol altýnda bulundururdu. Eve giren muhannes (cinsiyeti
belirsiz) bazý kimselerin Ümmü Seleme validemizin oðlan kar-
deþine hitaben ona bir kýzý göstermek ile alakalý uygunsuz
sözleri üzerine onlarýn bir daha eve girmemelerini istemiþtir.
(Ýbn Hacer, Metalibü'l-Aliye, 11/247-249)

Allah Resûlü Hanýmlarýna Hiç Kötü Davranmamýþtý

Resûl–i Ekrem Efendimiz, kendini görüp dinleme bahti-

yarlýðýna eren arkadaþlarýna, yani ashâb–ý kirama yaptýðý ko-

nuþmalarýn birinde, kadýna kötü davranmanýn çirkinliði konu-

sunu ele almýþ ve bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu söyle-

miþtir. Acaba bu konuda Efendimiz’in uygulamasý nasýldý?
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Bunun cevabýný Hz. Âiþe validemizden alalým: Hz. Âiþe,
Resûlullah’ýn, hayatý boyunca hiçbir kimseye kötü dav-
ranmadýðýný, hiçbir hanýmýna kötü söz söylemediðini,
hatta hiçbir þeye eliyle vurmadýðýný söylemektedir. Ka-
dýna kötü davranmak bir yana, kocasýnýn ona küsmesi-
ni bile doðru bulmayan Efendimiz, “Bir kimse hanýmýna
kin beslemesin. Onun bir huyunu beðenmezse bir baþ-
ka huyunu beðenir.” (Müslim, Radâ’, 63) demiþtir. Aile ha-
yatýnýn devamýný ve yuvanýn huzurunu saðlayan kadýna
büyük deðer veren Efendimiz, kötü davrandýðý kadýnla
ayný yatakta bulunacak bir kimsenin, haya-
týný ve yastýðýný kendisiyle paylaþan haný-
mýna kötü davranmasýndaki mantýksýzlýðý,
son derece tutarlý ve çarpýcý bir üslûpla
gözler önüne sermektedir.

Hem Eþimizi Ýhmal Etmeyelim 
Hem de Ýþimizi!

Herkes, “hem iþyerine, hem de ailesi-
ne ayýracaðý vakti mutlaka belirlemelidir. Daha iþin ba-
þýnda iyi bir mesai tanzimi ile bu meseleyi çok rahatlýk-
la halledebilmek mümkündür. Memuriyet hayatýný, iþ
stresini vb. eve taþýyýp orayý bir kaos ortamý haline ge-
tirmek; eviyle alakalý meseleleri de iþyerine taþýyýp vak-
tini bu þekilde israf etmek, meseleyi çözme yerine, hu-
zursuzluðun ve verimsizliðin daha da artmasýna sebep
olacaktýr. Bu iki þeyi baþtan iyi ayarlayýp dengede gö-
türmek çok önemlidir. 
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Diðer bir husus da, mesela; aileye ayrýlan zaman içerisin-

de bir geziye çýkýlacak ve akraba ziyaretine gidilecekse, aile

fertleriyle beraber gitme; ve bu þekilde geçirilen zamanýn on-

lar için ayrýldýðýný hissettirme; eve alýnacak ihtiyaçlarý alýp su-

narken bir hediye þeklinde takdim etme; hatta sabah evden

ayrýlýrken, “sizi çok özleyeceðim” esprisiyle dönüp tekrar tek-

rar geriye bakma; bütün bunlar bir vefanýn ifadesi olacak ve

bu þekilde eve geliþ gidiþler, her zaman beklenir bir hal ala-

caktýr. 
Ýþin baþka bir yönü de, çoðu zaman olmasa bile bazen iþ

icabý günlerce ailelerden ayrý kalýnabilecektir. Bu durumda
da endiþe ve kuþkulara meydan býrakmamak için arada tele-
fonla aile, eþ–dostlarýnýn aranýp hal hatýr sorulmasý fevkalâde
önemlidir. Onlarý böyle memnun etmek Allah’ý (celle celâluhû) da
memnun etmek olacaktýr. Evden ayrýlýrken âdeta hüzünle ay-
rýlmak ve dönüþlerinde de bir vuslat yaþamak çok önemlidir.
Böyle yapanlarýn yuvalarý her zaman huzurla tüter durur ve bu
yuvalar âdeta birer cennet köþesidir. Sonuç olarak; iyi bir me-
sai tanzimi ile hareket eder ve herkese ayýrdýðýmýz vakti yerli
yerince kullanýrsak hem ailemize, hem akrabamýza hem de iþ-
yerimize karþý vazife ve sorumluluklarýmýzý rahatlýkla yerine
getirilebiliriz.” (M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla/4)

Yuvamýza Sahip Olalým Ama Yuvapereset Olmayalým

Yuva insanýn zaruri bir ihtiyacýdýr. O yuvada eþ, olmazsa ol-

maz hayat arkadaþýdýr. Ahirete giden yolda yol arkadaþýmýzdýr

bizim o. Bazen biz yolda yürürken kubbedeki taþlar gibi kol-ko-

la, omuz-omuza dayanýrýz. Ama yuvaperest olmamalýyýz. Yuva-

ya baðlý olmalý ama Allah yolunda koþturmak gerektiðinde yu-
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vaya baðýmlýlýk gösterip Allah'ýn hukukunu görmezlikten gelme-

meli mümin. Aksi taktirde Allah yolunda istenilen performansý

insan ortaya koyamaz. Bu manada bir baðýmlýlýk aslýnda ruh ya-

pýsýndaki zaafýn ifadesidir ve bir boþluktur. Ýnsan eþinin de, an-

ne babasýnýn da hukukuna riayet etmelidir. Müslüman hem Al-

lah'ýn kuludur, O'nun emir ve yasaklarý haricinde hiçbir kayýtla

mukayyet deðildir. Hem de bir ailesi varsa onlarla ilgilenmeli ve

onlarý hoþ etmelidir. Bunlar bizim genel kültürümüzün gösterge-

leridir.

Namuslu, terbiyeli ve yuvasýna baðlý fertlerin bulunduðu

ev, Cennet köþelerinden bir köþedir ve orada duyulan sesle-

rin, soluklarýn cennette duyulacak naðmelerden ve Kevser

çaðýltýsýndan farký yoktur.

Evlatperest Ne Demek?

Evlatperest, Allah'ýn kendisine yüklediði O'nu her yerde ve

herkese anlatma vazifesini ihmal edecek derecede çoluk çocu-

ðuna gereðinden fazla ehemmiyet verip zaman ayýran, çoluk

çocuðun bir imtihan unsuru olduðunu unutan tembel insandýr.

Evlatzede ise Allah'ýn kendisine ihsan ettiði kurret-i ayn

(göz nuru) evlatlarýnýn deðerini bilmeyip, onlarý dinimizin öngör-

düðü þekilde terbiye etmeye yanaþmayan, onlara gerektiði ka-

dar vakit ayýrýp bakým, görüm ve terbiyesiyle ilgilenmeyen (hat-

ta Allah yolunda koþturduðu hizmeti buna mazeret sayan) tem-

bel insandýr.

Mükemmel Anne-baba: Allah'ýn kendisine nasip ettiði ev-

lat nimetinin deðerini bilip onlara özel vakit ayýrýp eðitim, ba-

kým ve görümüyle ilgilenen, bu arada onlarýn birer imtihan ve-
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silesi olduðunu unutmayýp vicdanýnýn sesini dinleyen,
evlatlarýnýn kendisini Allah'a çaðýrmaktan, hizmet et-
mekten ve dinini yaþamaktan alýkoymadýðý müstesna iki
varlýk...

Unutmamalý, "Hayru'l-umûri evsatuhê": Ýþlerin en
hayýrlýsý orta dozda olanýdýr. Hem vazifeyi hem de evlat-
larý ve eþleri ihmal etmeden ikisini beraber baþarý ile gö-
türmeyi baþarabilmiþ anne ve babalara ne mutlu. 

En Mutlu Ýnsan!

Aile geçiminde önemli olan, aðýz tadý ve
gönül huzurudur ve huzura giden yol da bu-
dur. Sevgili Peygamberimiz, “Herhangi biri-
niz caný ve malý emniyette, vücudu sýhhatte,
bir de günlük yiyeceði elinde olarak sabahý
ederse bütün dünya kendine verilmiþ de-
mektir.” buyururken iþte buna iþaret etmiþtir. 

Çoluk çocuðumuz yaný baþýmýzda, hu-
zur ve güvenliðimiz yerinde, karnýmýz tok
ve sýrtýmýz pek ise kendimizi dünyanýn en

mutlu insaný olarak görmeyi alýþkanlýk haline getirmeye
bakmalýyýz. Yukarýda zikredilen hadis, kurtuluþ ve mut-
luluðun ilk þartý olarak Müslümanlýðý, sonra yetecek ka-
dar helal rýzka sahip bulunmayý ve daha sonra da kana-
atkârlýðý göstermektedir. Belki Müslümanýz ve mutluyuz.
Ama bunlarýn tamamlayýcýsý olan kanaate sahip miyiz?
Allah’ýn bizim için takdir ve tayin ettiði yaþama tarzýna
razý mýyýz? Ýþin temeli budur. Çünkü mutluluðumuz bu-
nunla tamamlanmýþ olacaktýr.
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Her Yuva Ayrý Bir Dünyadýr

En baþtan saðlam esaslar üzerine kurulmuþ ve
maddî manevî saâdetin dalgalanýp durduðu bir yuva,
milletçe var olmanýn en saðlam temel taþýdýr. Herkesin
yuvasý küçük bir dünyadýr. Burada mutluluðu yakalayan
bir insan geleceðe emin adýmlarla yürüyecek ve haya-
týn her karesinde huzur ve saâdeti yudumlayacaktýr. Yu-
vada huzuru ve mutluluðu yakalamanýn iki temel þartý
vardýr: Bunlardan bir tanesi aile fertlerinin her birinin bir-
birlerine karþý samimi, ciddi ve fedakâr bir þekilde say-
gý göstermesidir. Ýkincisi ise aile fertleri
arasýnda þefkat yörüngeli merhamet hissi-
nin ön planda olmasýdýr.

Peygamber Evine Benzeyen Ev

Gönüller sultaný Mevlâna Hazretleri

bir gün hizmetçisine, “Bugün evi-

mizde yiyip içecek bir þey var mý?”

diye sormuþtu. Hizmetçisi de “Hayýr

hiçbir þey kalmadý.” diye cevap ve-

rince sevince gark olup ellerini Yü-

ce Dergah’a açarak þöyle demiþtir: “Allah’ým! Sana

þükürler olsun ki, evimiz bugün Peygamber (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) evine benziyor.”

Cennet Köþesi Yuvalar

Mutluluk, öncelikle fertte filizlenir, ailede küçük bir
sosyal bütünleþmeye ulaþýr ve nihayet toplumun bütün
kesimlerine hükmedecek hâle gelir. Böylece deðerli bi-
reylerden oluþan ailelerin kurduklarý yuvalar cennet kö-
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þelerini hatýrlatýr. Bu saâdet ocaklarýnda, anne baba ve evlat
olma, doðumla baþlamadýðý gibi, ölümle de bitmez...

Mutlu Olmak Ýçin...

Mutlu olmak için ev, araba vb. þeylere gerek yok. Mutlu-
luk yanýbaþýmýzda... Bir düþünün çocukluðumuzu. Babamýz 1
kilo portakal getirdiðinde nasýl mutlu oluyorduk. Bir kaçýnýn
kabuðunu da büyük bir keyifle sobanýn üstüne koyardý baba-
mýz. Mutlu olmak için bahaneler üretmezdik. Mutlu olabiliyor-
duk. Ya þu an nasýlýz? Poþetler dolusu alýþveriþ hayatýmýza 1
kg. portakalýn verdiði o eski mutluluðu vermiyorsa bizde bir
problem var demektir. 

Eski bakkallar bizden biriydi. Þimdi muhatabýmýz digital
fiyat bildirgeleri, kasiyerler, alýþveriþ arabalarý ve kredi kartla-
rý. Evvelden "Bereket versin!" vardý. Þimdi ise onun yerini "Kre-
di kartý limitiniz dolmuþ" aldý. Her þey bizim içimizde. Mutluluk
da sýkýntý da... Onu ortaya çýkarmak önemli olan!..

Yuva Nasýl Bozulur?

Birbirinin mahremiyetine girmiþ, birbirine gönül vermiþ,
dert, sýkýntý ve zorluklara birlikte göðüs germiþ eþlerin karþýlýk-
lý anlayýþ havasýna girmesi ve birbirini hoþ görmesi icap eder.
Bir insanýn hanýmýna kötü davranmasý, dýþ âlemin gürültülerin-
den kaçarak huzur ve sükûnetine sýðýndýðý mutluluk yuvasýný
kendi eliyle bozup daðýtmasý demektir. Bu konuda eþlerin bir-
birlerine karþý çok dikkatli davranmalarý gerekmektedir.

Asr–ý Saâdet’ten yani Peygamber Efendimiz’in yaþadýðý o
kutlu devirden alacaðýmýz bir örnekle bu konuya açýklýk getir-
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meye çalýþalým: Resûlullah Efendimiz erkeklerin eþlerini döv-
melerini yasaklamýþtý. Bir gün Hazreti Ömer, Peygamberi-
miz’in huzuruna gelerek kadýnlarýn iyice þýmardýklarýný, koca-
larýný dinlemez olduklarýný söyledi. O zaman Allah’ýn Resûlü
erkeklerin eþlerine karþý daha ciddi tavýr takýnabileceklerini
belirtti. Birkaç gün sonra kadýnlar Resûlullah’ýn hanýmlarýna
gelerek kocalarýný þikâyete baþladýlar. Bunun üzerine sevgili
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle buyurdu: “Birçok
kadýn Muhammed ailesine gelerek kocalarýný þikâyet ediyor-
lar. Kadýnlarýný üzen o kimseler sizin hayýrlýnýz deðildir.”

Ne var ki, ister erkek ister kadýn, insanoðlu iki uç arasýn-
daki orta yolu kolay kolay bulamamaktadýr. Bu dengeyi yaka-
layabilmek için insanýn çok hassas olmasý gerekmektedir.
Çünkü bu iþ doðrudan doðruya insan hayatýný ilgilendirmek-
tedir.

Ýyiliði Baþa Kakmayalým!

Peygamber Efendimiz bir hadis–i þeriflerinde, “Allah üç
kiþinin ne farz ne de nafile ibâdetlerini kabul eder. Birisi ana
babaya asi olan, diðeri iyiliði baþa kakan, bir diðeri ise kade-
ri yalanlayandýr.’’ buyuruyor. Resûlullah bir diðer hadiste ise,
“Cennetin kokusu tam beþ yüz yýllýk mesafeden duyulur. Yap-
týðý amelleri baþa kakan, ana ve babaya asi olan ve Allah’ýn
yasak ettiði þarab içmeye devam eden, bu kokuyu duya-
maz.” demektedir. 

Allah Resûlü cennet nimetlerini tadamayacak dört kiþiyi
sayarken yine ana babasýna âsi olanlarý zikretmektedir. Ebu
Hureyre’nin naklettiði hadiste þöyle denilmektedir: ‘’Dört kiþi-
yi cennete koymamasý ve onlara cennet nimetlerini tattýrma-
masý, Allah’ýn üzerine haktýr. Birisi Allah’ýn yasak ettiði þarabý
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içmeye devam edenler, ikincisi faiz yiyenler, üçüncüsü hak-
sýz yere yetim malý yiyenler, dördüncüsü ana babaya âsi
olanlar.’’

Vazife Uðruna Ana–Babayý Ýhmal Etmek Doðru mu?

Hiçbir mü’minin, vazife icabý yoðun çalýþma tempolarý ne-
deniyle de olsa, anne babasýný, ailesini, çoluk çocuðunu ih-
mal etmesi kat’iyen doðru deðildir. Allah Resûlü (sallallâhu aley-

hi ve sellem), yiyip içmeden kendilerini gece–gündüz ibâdete
veren ve bu arada ailelerini ihmal eden arkadaþlarýna, “Nefsi-
nizin sizin üzerinizde hakký var, ailenizin sizin üzerinizde hak-
ký var, Allah’ýn sizin üzerinizde hakký var; her hak sahibine
haklarýný veriniz.” buyurmuþtur. Biz bunu biraz daha geniþle-
terek þöyle de diyebiliriz; çalýþtýðýmýz müessesenin bizim üze-
rimizde hakký var; anne baba, eþ dost, çoluk çocuðumuzun
üzerimizde hakký var; komþumuzun bizim üzerimizde hakký
var; ve bütün bunlar, ihmal edilecek haklar deðildir. O halde
her hak sahibine hakkýný vermemiz gerekir.

Önce Kendi Huyumuzu Güzelleþtirelim

Eþinin güzel huylu olmasýný isteyenin, önce kendisi güzel
huylu olmalýdýr. Dinimizin emir ve yasaklarýna riayet eden, ha-
nýmý ile de iyi geçinir. 

Fudayl b. Ýyaz Hazretleri, bu konuda þöyle buyurmuþtur:
“Dine uygun olmayan bir iþ yaptýðýmý, hanýmýmýn huysuzlu-
ðundan anlardým. Hemen o iþime tövbe ettiðim zaman, haný-
mýmýn huysuzluðu da giderdi. Böylece tövbemin kabul edildi-
ðini de anlardým.”
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Baþka bir misal: Hanýmý, Ali el–Havvas Hazretleri’ne küs-
müþtü. Hanýmý, kocasýna muhalefet etmek için ayrý sürahi ve
ayrý bardak kullanýyordu. Ali el–Havvâs Hazretleri, bir gün
yanlýþlýkla hanýmýnýn testisinden su içince, hanýmý hemen tes-
tiyi kýrmýþtý. Hazret, “Testiyi niçin kýrdýn?” bile dememiþ, hiç-
bir þey olmamýþ gibi davranmýþtý. Bu davranýþ da eþlerin bir-
birlerine takýnmasý gereken tavrý anlatmasý açýsýndan çok
mühimdir.

Osman el–Hattâb Hazretleri’nin komþusu olan Nureddin
Efendi anlatýyor: “Bir gece dýþarý çýktým. Eski bir hasýra sarýlý
birinin dýþarýda yattýðýný görüp ‘Sen kimsin, burada niçin yatý-
yorsun?’ deyince: ‘Komþu! Ben Osman el–Hattâb’ým. Oðlu-
mun annesi, beni evden kovduðu için sokaða çýktým, onun
kýzgýnlýðý gidinceye kadar burada yatmaya karar verdim.’ de-
di.” Belki bu kadarý da fazla diyebilirsiniz. Ama önemli olan bu
hayat tablolarýndan ibretler alabilmektir. Eþler arasýnda pek
çok tartýþma geçebilir. Bir huyu hoþumuza gitmeyen eþimizin
hoþumuza giden diðer bir davranýþýndan razý olmamýz gerek-
tiði, bizzat Peygamberimiz tarafýndan haber verilmiþtir. Öy-
leyse münakaþadan uzak durmaya çalýþmalýyýz. Haklý oldu-
ðumuzu ispata kalkýþmamalýyýz!

Muhabbetin Dozunu Ýyi Ayarlayalým!

Cenab-ý Hak bize bir çocuk ihsan edince, Kur'ân'ýn bir
ayetinde de ifade edildiði gibi bütün kalbimizle ve sýnýrsýz bir
muhabbetle ona yönelerek hâþâ ve kellâ Allah'ý (c.c.) sevme
ölçüsünde bir alaka aþýrýlýðýna girmemeliyiz. Allah (c.c.), na-
zarýnda bu, bir nevi þirk (O'na ortak koþma) sayýlabilir. Evet,
doðrudan doðruya evlat sevgisine dip dalýp, Allah'ý (c.c.)
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unutmanýn bir þirk olduðu þüphesizdir. Ayrýca, bir yönüyle ço-
cuða karþý sizi böyle hesapsýz hareketlere sevk edecek dere-
cede bir sevgi de zararlýdýr. Ýþte Allah (c.c.) katýnda yasak
olan sevgi de bu olsa gerek. Allah'a (c.c.) karþý göstereceði-
niz muhabbeti, herhangi bir fâniye yönlendirdiðinizde o sev-
gi bazen gayretullaha dokunabilir.

"Evet þu hususlardan ötürü sevgide i'tidal çok önemlidir.
1. Gönüllerin sultaný Allah'týr (c.c.). Gönülde O'nun mu-

habbetinin yerini hiçbir muhabbet almamalýdýr.
2. Kat'iyen bilmeliyiz ki, bu yavru, Allah'ýn (c.c.) bize bir

emanetidir. Bizim o yavruya duyduðumuz sevgi ve alaka, o
emanetin bakým ve görümü için verilmiþ bir avans ve bir teþvik
primidir. Evet, sizin o yavruya karþý sevginiz, sadece Rahmân
ve Rahîm olan Allah'ýn (c.c.) bir hediyesidir ve Allah'ýn (c.c.) si-
ze verdiði o emanete kusursuz bakmanýz için verilmiþtir."

Onun Huyu Kötü Ýse Benimkisi Güzeldir

Büyük veli Þakîk–i Belhî’nin hanýmý çok huysuzmuþ. Onu
seven dostlarý bir gün dayanamamýþlar:

–Efendi hazretleri! Hanýmýnýzýn huysuzluðunu biliyoruz.
Size çok eziyet çektirdiði için de üzülüyoruz. Onu niçin boþa-
mýyorsunuz, diye sormuþlar. Þakîk de: 

–Onun huyu kötü ise benimki güzeldir. Boþanacak olur-
sam, ben de onun gibi yapmýþ olurum. Kalkýp da onu boþa-
yacak olsam, benden sonra zavallýyý kimse almaz diye korku-
yorum, demiþ.

Hepimiz de biliyoruz ki, böylesi insanlara çok az rastlanýr.
Onlar çeþitli cefalara, sýkýntýlara katlanmayý Allah’a ulaþmanýn
bir yolu diye bilen büyük insanlardýr. Ýnsanlarýn çoðu ise bu-
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nun aksine hareket eder. Sýkýntýlara, huysuzluklara katlana-
mazlar. Gördükleri hakaretin acýsýný çýkarmaya kalkarlar. Oy-
sa Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde
þöyle buyurmaktadýr: “Koca, hanýmýnýn bir hareketinden dola-
yý hemen kýzýp kükremesin! Hanýmýndan razý olduðu baþka
bir hareket ve davranýþýný aklýna getirip onunla teselli olsun.”
(Müslim, Radâ’, 63) Bu düstur hepimize örnek olmalý ve mü’min
olan insanlar olarak, pek çok ortak yanýmýz ve hoþlandýðýmýz
davranýþlarýmýz olduðunu hatýrlamalý, gördüðümüz ters hare-
ketlere karþý da sabýr göstermeliyiz.

Misafir, Ev Sahibinin Günahlarýnýn Affýna Sebeptir

Misafir aðýrlamak, millet olarak bizlerin hem dinî hem de
millî bir vazifesidir. Dinimiz, misafire ikram etme mevzuu üze-
rinde ýsrarla durmuþtur. Milletimizin misafirperverliði de zaten
dillere destandýr. Misafiri aðýrlamakla alakalý dikkat edilmesi
gereken birtakým hususlar vardýr. Þimdi bunlarýn neler oldu-
ðunu ifade etmeye çalýþalým:

1. Misafir gelince rýzkýmýz azalýr sanýlmamalýdýr! Bu, þey-
tanî bir düþüncedir. Þeytan, insaný hayýr yolunda bir tasarruf-
ta bulundurmayýp fakirlikle korkutur, cimriliði ve hayra harca-
mamayý telkin eder. Sadaka vermekle insanýn fakirleþmesi
söz konusu olmadýðý gibi, misafire yedirmekle de eli daral-
maz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), yemin
ederek, “Sadaka vermekle mal azalmaz.” buyurmuþtur. 

2. Misafir bereket getirir. Unutulmamalýdýr ki misafir rýzký
ile gelir ve ev halkýnýn günâhlarýnýn affýna sebep olur. Allah,
misafire yapýlan ikram ve hürmetin bir semeresi olarak ev sa-
hibine bolluk ve bereket verir.
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3. Misafiri Hak Teâlâ’nýn bir hediyesi olarak deðer-
lendirmeli. Nasýl ki hediyeye hediye ile mukabele etmek
esastýr, biz de Cenâb–ý Hak’tan gelen bu aziz hediyeye
karþýlýk misafirlerimize ikram etmeliyiz. Zira Nebiler Ser-
veri, “Allah’a ve kýyâmete inanan, misafirine ikram et-
sin!” (Buhari, Edeb, 31, 85) buyurmuþtur. Misafire ikram et-
mek demek, ona bir þeyler yedirip içirmenin dýþýnda gü-
ler yüzlü ve tatlý dilli olmak demektir. Misafire ikram et-
menin çok sevâp olmasý açýsýndan onu nîmet kabul et-
meli ve ganimet olarak bilmelidir. Allah hayýr murad et-

tiðine hediye olarak misafir gönderir. Her
nimetin bir külfet karþýlýðý olduðunu unut-
mamalýyýz. Külfetsiz nimet olmaz. Misafirin
sýkýntýsý olabilir. Yüksünmeden, yumuþak-
lýkla ve lütufla ona hizmet etmek gerekir! 

4. Her zaman misafir gelmesi arzu
edilmelidir. Peygamberimiz bir hadiste mi-
safir istemeyende hayýr olmadýðýný bildir-
miþtir. Misafir gelmezse üzülünmelidir. Bir

hadis–i þeriflerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
misafir girmeyen eve, meleklerin de girmeyeceðini ve
misafirle yenilen yemekten sorgu–suâl olunmayacaðýný
bildirmiþtir.

5. Bizi çok fazla bedenî ve malî zahmete sokacak
külfetlere girmemeli, hazýrda ne varsa misafire onu ver-
meli, çeþitli ve pahalý yemekler hazýrlama sûretiyle sýkýn-
týya düþmemelidir. Allahu Teâlâ, külfete girenleri sev-
mez. Zaten bu durumdan misafir de rahatsýz olur. Misa-
firini üzen Allah’ý üzmüþ olur. Hz. Ali, “Arkadaþýn en kö-
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tüsü, külfete giren, kendisinin idare edilmesine seni
mecbur kýlan, seni özür dileyici iþlere itendir.” buyura-
rak zahmetli ve sýkýntýlý iþlere girmenin zararýna dikkat
çekmiþtir. Baþka bir keresinde de yine o, yemeðe davet
edilince, “Üç þartla kabul ederim. Bir þey almak için
çarþýya gitmeyeceksiniz. Evinizde olaný da esirgemeye-
ceksiniz. Benim yüzümden çoluk çocuðunuzu da aç bý-
rakmayacaksýnýz.” buyurmuþtu.

6. Misafire ikram ederken, herhangi bir menfaat dü-
þünülmemeli, sýrf Allah rýzasý için hiz-
met ve ikram edilmelidir. Hatta býra-
kýn ondan bir menfaat beklemeyi Ýbn
Asâkir’de geçen bir hadiste, garip
ve yatacak yer bulamayan bir misa-
fire yardým edip yemek yedirmenin
Müslümanlar üzerine bir borç oldu-
ðu bildirilmektedir. 

7. Misafirden hizmet beklenme-
melidir. Zira misafirden hizmet bek-
lemek, kötü bir ahlâkýn göstergesi-
dir.

8. Dinî inanýþý, siyasî görüþü farklý olsa da misafiri
üzecek sözler söylenmemelidir. Bu konuyu açma adýna
þu kýssa kayda deðerdir: “Ýbrahim (aleyhisselâm), kendisi-
ne misafir olarak gelen Mecusî’ye ikramda bulunmak
üzere ondan Müslüman olmasýný istemiþ, Mecusî de
bu duruma darýlýp gitmiþti. Allahu Teâlâ, Hz. Ýbrahim’e,
“Misafir etmek için niçin onun dinini deðiþtirmesini þart
koþtun! O beni tanýmadýðý halde, ben yetmiþ yýldýr onun
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rýzkýný veriyorum.” buyurunca Hz. Ýbrahim, koþup Mecusî’yi

bulmuþ, “Bana misafir ol!” diye ricada bulunmuþtu. Mecusî

bu duruma hayret etmiþ, Hz. Ýbrahim ona olayý anlatýnca da,

“Demek ki Allah bana karþýlýksýz nimet veriyor. O hâlde bana

dini öðret de Müslüman olayým.” demiþti. Onun daha sonra

Müslüman olduðu bildirilmiþtir.

9. Ýçinde misafir aðýrlanan evde manevî bir atmosfer

meydana gelir. Melekler âdeta rahmet kanatlarýný indirirler.

Hz. Ömer, misafirine bizzat kendisi hizmet ederdi. Bir defa-

sýnda hizmet edenler mevcut iken niçin kendisinin hizmet et-

tiði sorulduðunda, “Ýçinde misafir bulunan evde, melekler

ayakta durur.” hadis–i þerifini nakledip “Melekler ayakta du-

rurken oturmaktan hayâ ederim.” buyurmuþtu. 

10. Misafire yemek yemesi için üçten fazla teklifte bulu-

nulmamalý. Hele “Allah aþkýna ye!” diye kesinlikle zorlanma-

malý. Çünkü böyle zorlamalar misafiri gücendirebilir. 

11. Misafirlerin geliþ saati önceden ayarlanmalý, geldikle-

rinde yemek için bekletilmemelidir. Çünkü misafirleri beklet-

mek doðru bir davranýþ deðildir. Davetlilerin çoðunluðu gel-

miþse, bir iki kiþi beklenilmeden yemeðe baþlanabilir. Gelme-

yen fakir veya kalbi kýrýlacak birisi ise onun beklenmesinde

fayda vardýr. 

12. Eðer mümkünse sofraya et ve tatlý gibi deðerli yiye-

cekler de getirilmelidir. Çünkü yemeklerin iyisini yedirmek, Al-

lahu Teâlâ’nýn rýzasýný kazandýrýr. Yemekte su da bulundurul-

malýdýr. Hadislerde övülen sirke ve yeþilliklerin sofrada bulun-

masý da iyidir. Yemeklerin iyisini önce getirmek gerekir. Arzu

edenler bunlardan çokça yer. Diðer yemeklere lüzum kal-

maz. Halbuki çok yemek isteyenler daha çok yiyebilmek için,
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önce diðerlerinin sonra da nefis yemeklerin sofraya
konmasýyla lüzumundan fazla yemek yemiþ olurlar. En
iyisi bütün yemekleri ortaya koymalý, herkes arzu ettiði-
ni yiyebilmelidir. Evde bulunan þeyleri bolca ikram et-
meli, misafire verilen çok yemeði israf saymamalýdýr. Al-
lah için olan þey, çok olsa da israf olmaz. Çünkü “Ýsraf-
ta hayýr olmadýðý gibi hayýrda da (hayýr yolda da, hayýr
uðrunda da) israf olmaz.” (Bediüzzaman, Lem’alar, 19. Lem’a,

s. 660, Ýmam–ý Azam’dan nakille)

13. Misafir uðurlanýrken, “Memnûn ettiniz, þeref ver-
diniz, her zaman bekleriz.” gibi güzel söz-
ler söylenip, misafir dýþ kapýya kadar uður-
lanmalýdýr. Günümüzdeki apartman daire-
lerinde bulunan merdiven ýþýklarýný misafir-
lerimizin kapýdan çýktýðýndan emin olana
kadar açýk tutmalý, kapý otomatiðinden dýþ
kapýlarýný da açmalýyýz. Bu tür ince ayrýntý-
lar muhabbeti ilerletme ve misafirlerin
duâsýný alma adýna önemli birer vesiledirler. Hadis–i þe-
riflerde, misafirin duâsýnýn makbul olduðu bildirilmiþtir.
Hatta misafir kaç adým geçirilirse o kadar kapýnýn cen-
netten açýlýp cehennemden kapanacaðýna dair bir
rivâyet bile vardýr.

Eþsiz Misafirperverlik

Osmanlý askeri teþkilatýný Avrupa'ya tanýtmýþ olmak-
la meþhur Comte de Marsigli, Türk toplumunun misafir-
perverliði ile alakalý olarak þöyle demiþtir: "Türkler hiçbir
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din farký gözetmeksizin bütün yabancýlara karþý son derece

misafirperverdirler. Ana yollar civarýndaki köylerde oturanlar-

dan hali vakti yerinde olanlar öðleden evvel ve akþamüstü

gezintiye çýkýp yolcu bulmaya çalýþýrlar. Eðer bulacak olurlar-

sa evlerine davet ederler ve hatta çok defa misafirin hangi ev-

de aðýrlanacaðýný tayin ederken kavgaya bile tutuþurlar."

Herkesin Görevi

Güzel ahlâkýyla insanlarý kendinden hoþnut etmeye çalýþ-

mak, bütün Müslümanlarýn görevidir. Bir insanýn ‘ne iyi insan’

dedirtebilecek derecede diðer insanlara faydalý olmasý çok

önemlidir. Sahabeden sonra gelen büyüklerden olan Hârice

oðlu Esma –evet yanlýþ okumadýnýz Esma– kýzýný gelin eder-

ken ona bazý öðütlerde bulunur ve der ki: “Kýzým sen kocana

itaatkâr ol ki, ona kendini sevdiresin.”

Bu zatýn güzel þiirleri de vardýr. Bu þiirlerinden birinde

hanýmýna þöyle der: “Benim sana iyi davranmama yardýmcý

ol ki, tükenmeyen sevgimi kazanasýn. Öfkelendiðim zaman

sakýn bana bir þey söyleme, karþýlýk verme! Benim iç dün-

yamda neler olup bittiðini bilmediðin için ikide bir, ‘defe fis-

ke vurur gibi’ bana dokunup da baðýrtma! Çok þikâyet etme!

Aksi halde sana olan sevgimi yok eder, kalbimi kýrar ve ken-

dinden uzaklaþtýrýrsýn; çünkü bir kalpte sevgi ile eziyet bir

araya gelirse orada sevgi yaþayamaz.” Bir erkek ne kadar

huysuz olursa olsun, hanýmý görevine dikkat eder ve eþinin

huyuna göre davranýrsa aralarýndaki anlaþmazlýk ve soðuk-

luklar en aza iner.
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Zaman Çok Deðerlidir

Hayatta baþarýlý olmuþ bütün insanlar gibi bugünün iþini

yarýna býrakma hastalýðýna karþý savaþ aç! Bugünün deðerini

anlamadan yarýný bekleyen insanlar, dünün geçtiðini ve yarý-

nýn belki de hiç gelmeyeceðini düþünemiyorlar. Onun için ha-

yatýn her anýnýn hakkýný vererek dolu dolu yaþa! Ve doðumun-

la birlikte ölmeye baþladýðýný aklýndan çýkarma!

“Irmakta da Olsa Ýsraf Olur”

Ýsraf bir þükürsüzlüktür. Darlýk çekme, israf dramýnýn acý
sonucudur. Ýsrafý önlemek bir eðitim meselesidir. Hz. Pey-
gamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ýrmakta abdest alan
bir sahabiye suyu israf etmekte olduðunu söyler. Sahabi de,
“Ey Allah’ýn Resûlü! Irmakta abdest alýrken de su israfý olur
mu?” diye sorar. Sevgili Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
“Evet! Irmakta da olsa israf olur.” buyurur. Irmakta su bitmez,
doðru. Fakat Efendimiz’in metodu o alýþkanlýðý ve huyu önle-
mekte, sorunu temelden çözümlemektedir. Ýsraf, kalpteki yar-
dým duygusunu da öldürür. Ýsrafýn bir sonucu da kanaatsizlik-
tir. Kanaatsizlik ise çalýþma arzusunu kýrar, insaný tembelliðe
atar. Ýsraf, deðer bilmemekten doðar. Bir bardak suyun de-
ðeri hissedildiði an bütün damlayan musluklar durur.

Yemekteki Bereketi Bulmak Ýçin Ýsrafý Terk Edelim!

Yemek yerken “bereket”i aramamýzý isteyen Resûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bereketin, yemeðin baþýnda mý, orta-
sýnda mý, sonunda mý olacaðý sorusuna hikmet dolu bir cevap
verir. Hani bazen tabaklarda býrakýlan ve çoðu zaman keyfî
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olarak býrakýlan bir miktar yemek olur ya; belki bereket onda-
dýr. Bereketle israfýn kesiþtiði bu noktada bereketi kazanabil-
mek için öncelikle israfý terk etmek gerekmektedir.

Yemekte Ölçü Ne Olmalý?

Yemenin bir kararý olmalýdýr. Bugün birçok hastalýðýn te-
melinde þiþmanlýk gelmekte ve þiþmanlýk da (obezite) bir has-
talýk olarak kabul edilmektedir. Þiþmanlýk kendisinin bir hasta-
lýk olmasýnýn ötesinde birçok hastalýðý da beraberinde getir-
mektedir. Günümüzde ölüm oraný en yüksek olan kalp ve da-
mar hastalýklarýnýn baþlýca sebebi þiþmanlýktýr. Bedensel za-
rarlarýnýn yaný sýra özellikle þiþman gençlerin içine düþtükleri
psikolojik sýkýntýlar da göz ardý edilmemelidir.

Allah’a Ýnananlar Ýyi Komþu Olmalýdýr

Allah Resûlü komþuluk iliþkilerine çok önem veren ve bunu
neredeyse Allah’a imanýn bir þartý haline getiren hadislerinde
mü’minleri þu þekilde uyarýyor: “Her kim Allah’a iman ediyor ve
ahiret gününe inanýyorsa komþusuna ikram etsin ve yine her
kim Allah’a iman ediyor ve ahirete inanýyorsa misafirine ikram
etsin ve yine her kim Allah’a iman ediyor ve ahirete inanýyorsa
hayýr söylesin veya sükut etsin.” (Buhari, Edeb, 31, 85)

Peygamber Efendimiz, bir keresinde de üç kere, “Allah’a
yemin olsun ki iman etmiþ olmaz.” buyurmuþtur. Bunun üzerine
sahabe–i kiram; “Kim o, ya Resûlallah?’’ diye sorarlar. O da bu-
yurdu ki: “Zulmünden, þerrinden emin olunmayan komþu.”
Özellikle þerrinden emin olunmayan komþuya dikkat çeken
Efendimiz, “Kiþinin kalbi doðru olmadýkça imaný doðru olmaz,
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lisaný doðru olmadýkça kalbi de doðru olmaz ve cennete, kom-
þusu onun þerrinden emin olmadýkça da girmez. Komþusunun
malý ve ehlinden korkarak kapýsýný kapayan kimsenin komþusu
mü’min deðildir.” diyerek Müslümanlara komþuluk iliþkilerinin
önemini anlatmaktadýr.

Susarak Terbiye Etme Metodunu Deneyelim

Çok konuþmak, aklî ve ruhî dengesizliðe delâlet eden bir
hastalýktýr. Makbul söz, en kestirme bir yolla, muhatabýn kafa-
sýný karýþtýrmadan ona bir þey anlatan sözdür. Muhataba bir
þeyler anlatabilmek için uzun boylu konuþmaya gerek yoktur
ve hatta çok defa uzun bir konuþma, beraberinde bir kýsým
zararlar da getirir. Bir hadis–i þerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi

ve sellem) þöyle buyurmuþlardýr: “Ben sizi, kusurlarýnýzý yüzünü-
ze vurmadan, susarak terbiye ediyorum.” Hazreti Peygam-
ber’imiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hiçbir sahabînin yaptýðý hatâlý
bir iþi yüzlerine karþý söylemezlerdi: “Bana ne oluyor ki, ben
sizleri böyle görüyorum!” diyerek yanlýþ görmeyi kendilerine
isnad ederlerdi. (Misal için bkz.: el–Kurtûbi, el–Câmi li Ahkâmi’l–Kur’ân,

17/123; el–Beyhakî, es–Sünenü'l-Kübrâ, 2/250, 6/68, 157; Müsned, 1/214,

5/93, 101, 107) Nasihat ederken muhatabýnýn üzülmemesi ve da-
rýlmamasý için âdeta titreyen o þaný yüce peygamber, nezaket
abidesi bir terbiyeciydi.

“Þakanýz Yemeðe Atýlan Tuz Kadar Olsun”

Aile içinde ve insanlarla olan iliþkilerimizde þaka ve latife-
nin önemli bir yeri vardýr. Onunla, anlatmak istediðimiz pek
çok þeyi anlatabiliriz. Ama unutulmamalýdýr ki þaka bazen
kalb kýrar ve iliþkileri yok edebilir.
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Söz ve fiilleriyle örnek olan alimlerden biri der ki: “Bir iþ
yaparken içine býkkýnlýk gelir ve aðýrlýk çökerse, yaptýðýn iþi,
bir müddetliðine býrak ve kendini dinlendir! Azýcýk þakalaþ!
Bu þekilde kendini biraz neþelendir. Fakat þakalaþmayý o de-
rece ayarla ki, yemeðe atýlan tuz gibi olsun. Yani yemeðe atý-
lan tuz, çok olunca yemeðin hakiki lezzetini nasýl giderirse,
þaka da o miktarda olmalýdýr. Fazlasý zararlýdýr. Þaka, çok az
olursa gönlümüzün neþesi yerine gelmez. Þaka, gönlümüz-
deki donukluðu ve o iþe karþý doðan býkkýnlýðý giderecek ka-
dar olmalýdýr.” 

Evet! Yaptýðýmýz þakalarýn dozunu ayarlayamazsak, bu
durum ileride baþýmýzý aðrýtabilir. Unutmayalým! “Her þeyin bir
tohumu vardýr. Düþmanlýðýn tohumu da þaka ve alaydýr.” de-
yiþi boþa söylenmiþ bir söz deðildir.

“Kötü Huylarýmý Deðiþtiremiyorum”

Bütün ailelerde ileri sürülen geçersiz bir mazeret vardýr:
“Bu huyumu deðiþtiremiyorum.” Bu durum, eþler arasýnda
pek çok probleme yol açtýðý gibi baþka insanlar ile olan mu-
amelelerimizde de sýkýntý meydana getirebilmektedir. 

Bazý insanlar, “Bazý huylarýmý deðiþtiremiyorum.” diyor-
lar. Ýnsanda fýtrat çok önemlidir. Huylarý deðiþtirmek çok zor-
dur. Fakat deðiþmeyen tek þey, deðiþmenin kendisidir. Ýn-
san durmadan olgunlaþma yolunda adým atmalýdýr. Huylarýný
deðiþtirmeyen ve bu konuda da kendisini haklý görenlere
sormak lazým: “O halde o kadar çok sayýda nebi ve Resûl
gönderilmesinin mânâsý ne?”

Fýtratý günah iþlemeye müsait olmayan insanlar olabilir.

Bunun yanýnda, günah iþlemeye yatkýn bir fýtrata sahip oldu-
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ðu halde iradesinin kavgasýný vererek günah iþlemeyenler de

vardýr. Hangisinin makbul olduðunu Allah bilir; ama ikincisin-

de iradenin devreye girmesi çok þeyi deðiþtirmektedir. Öyley-

se, fýtratý Allah ve Resûlü’nün istediði yöne çevirmek ve gere-

kirse güzelliði, iyiliði, insanlarý sevmeyi, ibâdeti öðütleyen

ikinci bir fýtrat kazanmak lazýmdýr.

Hal Dilinin Gücü ve Tesiri

Birbirimize karþý olan vazife, sorumluluk ve isteklerimizi

hal dilini kullanarak söylemek çoðu kere dil ile söylemekten

daha tesirli olmuþtur. Huzurlu bir hayatýn püf noktalarýndan bi-

ri de çok konuþmak yerine yaþamaktýr. 

Hz. Ömer (radýyallâhu anh) halife olduðunda, geniþliði bu-

günkü Türkiye’nin altý–yedi katý bir ülkeyi idare ediyordu. Bu-

na raðmen o, Ýslâm’a girdikten sonra baþlattýðý hayat ritmini

asla deðiþtirmemiþti; deðiþtirmemiþti ve halife olduðunda Me-

dine’nin en fakiri olduðu gibi, vefat ederken de yine en faki-

riydi. Üzerindeki elbisede –rivayetlere göre– otuzdan fazla

yama vardý. Onu arayanlar ekseriyetle “Bakîu’l–Ðarkad” de-

nen mezarlýkta, baþýný bir mezar taþýna yaslamýþ, öylece dü-

þünürken bulurlardý. Krallara taç giydiren ve krallarý tacýndan

eden koca halifenin hiç deðiþmeyen hayat tarzý iþte buydu!..

Ve bu ayný zamanda onun en tesirli tarafýydý. Buna, hal dilinin

gücü ve tesiri de diyebiliriz. 

Özet olarak; dini yaþayan ve anlatanlar (mürþid ve mübellið-

ler), sâde ve duru bir hayat yaþamalýdýrlar. Neticede ulaþtýkla-

rý nokta ve sosyal hayatta vardýklarý seviye ne olursa olsun,

onlar bu sadeliklerini bozmamaya ihtimam göstermelidirler.
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Çocuklarýmýz Gönül Meyvelerimiz

Anne–Babanýn Çocuklarýna Karþý Sorumluluklarý
1. Doðduðunda güzel bir isim koymak. 
2. Güçleri nispetinde onlarý besleyip büyütmek. 
3. Onlarý dinimizin öngördüðü þekilde terbiye etmek. 
4. Ýslâmi ilimleri öðretip, hayatlarýný kazanacaklarý yollarý

göstermek. 
5. Onlara fazilet örneði olmak. 
6. Erken yaþlarýnda iken yataklarýný ayýrmak. 
7. Ýbâdetlere telkin edip alýþtýrmak. 
8. Evlendirmek.

Eðitirken Nasýl Bir Metod Kullanmalý?

Seyyid Hüseyin Arvâsî Hazretleri, kendinden ders alan
geleceðin “Bediüzzaman”ý küçük Said’in annesi Nuriye Ha-
ným’a þunu sormuþtur: “Bütün çocuklarýn bu kadar zeki. Peki,
senin onlarý terbiye sistemindeki metodun nedir?” Bunun üze-
rine bu mübarek ana, “Hayatýmda, kadýnlýða mahsus dinî ma-
zeretler dýþýnda, hiçbir vakit teheccüd kaçýrmadým ve çocuk-
larýmý abdestsiz emzirmedim.” cevabýný vermiþtir. Ýþte fikirle-
riyle insanlýðý aydýnlýða taþýyacak nesiller yetiþtirmek isteyen
anne–babalarýn hali!

Çocuðuma Dinî Bilgileri Nasýl Öðretebilirim?

Çocuðumuzun ileriki yaþlarda saðlýklý bir dinî duygu ve
düþünce geliþimi içerisinde olabilmesi için onu çocuk yaþlar-
da beslememiz gerekmektedir. Bu beslenme faaliyetinin ya-
pýlabilmesi için her çocukta olan tekrarlama ve taklit etme
özelliklerinden faydalanabiliriz. 
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Çocuðumuza dinî nitelikli olarak öncelikle, Kelime–i
Tevhid’i, Kelime–i Þehâdet’i, bunun yanýnda Ýslâm’ýn
þartlarýný (Kelime–i Þehâdet, namaz, oruç, hac, zekat) ve iman
edilmesi gereken konularý ezberletmekle iman öðretimi-
ne baþlayabiliriz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem), “Çocuklarýnýza ilk öðreteceðiniz kelime ‘Lâ ilâhe
illallâh’ olsun!” buyurmuþlardýr. Sahabe efendilerimiz
de çocuklarýna Kelime–i Tevhid’i yedi kez
okutarak ezberletirlermiþ. Yukarýda sayý-
lanlardan baþka çocuðumuza öncelikle
öðreteceðimiz duâlar arasýnda, kýsa olan
ve her namazda okunan Sübhâneke,
Et–Tahiyyât, Fâtiha Sûresi ve salavâtlar (Al-

lahümme salli ve bârik...) gelmektedir. Bunun
yaný sýra yemek öncesinde okunacak duâ,
Ýhlâs ve Kevser sûreleri de öðretilmelidir.

Çocuklarý Ne Zaman Ýbadete Alýþtýrmalý

Allah Rasulü (s.a.s.), Tirmizi'nin rivayet ettiði bir ha-
dis-i þerifte þöyle buyurur: "Çocuklarýnýza yedi yaþýndan
itibaren namazý öðretiniz." (Tirmizi, Salât, 182). Evet çocuk,
o devreye kadar, kendi araþtýrmalarýyla yaptýðýnýz þey-
leri zaten kavramýþtýr. Artýk bir manada size sadece,
onun elinden tutup o güne kadar gözlemleriyle algýladý-
ðý þeyleri açýklama, yerinde teþvik, yerinde de biraz
uyarma kalýyor. Öyleyse belli bir yaþa kadar hal ile gös-
terme esas iken belli bir dönemden sonra fikrî seviyesi-
ne göre ve mantýðýna hitap edecek þekilde her konuyu
açýklamak ve þerh etmek gerekecektir. 

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

101

Peygamber Efen-

dimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem), “Çocuklarýnýza

ilk öðreteceðiniz keli-

me ‘Lâ ilâhe illallâh’

olsun!” buyurmuþtur.



Çocuk, bazýlarý itibariyle Ma'bud-u Mutlak olan Hz. Allah
(c.c.) karþýsýnda altý yaþýnda, bazýlarý itibarýyla sekiz yaþýnda,
bazýlarý için de en geç on yaþýnda bir yetiþkin kabul edilerek
onore edilmeli, izzetine ihtimam gösterilmeli ve her þey ona
peygamberâne bir azimle anlatýlmalýdýr. Ýbadete alýþtýrma
mevzuunda gösterilecek gayretler de ayný ciddiyeti ister. 

Metodumuz Ne Olmalý?
1. Beraber tekrar edelim, gerekirse fizikî hareketlerle ritim

tutalým! 
2. Çocuk ruhunda ortaya çýkan ve yýllarca etkisini sürdü-

ren taklit duygusundan yararlanarak, ne öðretirsek onu söy-
leyeceðini bilerek, onun söylemesini ve ezberlemesini istedi-
ðimiz þeyleri konuþalým! 

3. Dinî kelime ve cümleleri öðretirken yer ve zaman fak-
törlerinden faydalanalým! Cuma ve bayram günlerini, müba-
rek gün ve geceleri kollayalým! 

4. Ezan, Kur’ân ve camiler, çocuk ruhunda derin izler bý-
raktýðýndan, onlarý camilere götürerek, ezan ve Kur’ân dinle-
melerine imkân saðlayalým! 

5. Öðretmeye çalýþtýðýmýz namaz, abdest, Kur’ân okuma
ve ezan dinleme gibi hususlarý onun yanýnda önce kendimiz
uygulayalým! 

6. Hz. Peygamberimiz baþta olmak üzere sahabilerden
ve büyük Ýslâm âlimlerinden örnek ve ideal karakterler suna-
lým. Çünkü çocuklarýmýz onlara anlatacaðýmýz hikâye veya
menkýbedeki kahramanlara özenirler, kendilerini onlarla öz-
deþleþtirirler. Hikâyelerden çok zevk alýrlar. 3–4 yaþýndan iti-
baren bu tür kitaplardan bölümler okunmalýdýr. Uykudan ön-
ce sýcak ve tatlý ifadelerle yüklü bir dinî hikâye, onun ruhunu
saracak ve ona Allah ve Peygamber sevgisini aþýlayacaktýr. 
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7. Çocuða hoþgörü ve müsamahalý davranalým! 
8. Soru–cevap metodunu kullanalým, onu ikna ede-

cek ve ona güven verecek þeyler söylemeye dikkat
edelim!

Nasýl Öðretelim?

Konuþmaya baþlamalarýndan itibaren ezberlemede
herhangi bir zorluk çekmeyen çocuklarýmýz bu duâ ve
âyetleri tekrarlayýp duracaklardýr. Peki
bunlarý çocuklarýmýza nasýl öðretmeliyiz?
Kýsaca özen, sabýr ve sevgiyle... Ona özel
bir zaman ayýrdýðýmýzý hissettirerek, onun
çocuk olmasýnýn getirdiði zorluklara sabre-
derek, çocuk olmasýnýn getirdiði hususlar-
dan faydalanarak... Çocuðumuzla oynaya
oynaya, iki oyun arasýna bir duâ ezberi sý-
kýþtýrarak, ezberleteceðimiz duâyý ona du-
yurarak, seslice evin içinde mýrýldanarak,
icabýnda duâyý ezber anýnda takýlýp ondan
yardým isteyerek öðretme yoluna gidebili-
riz. Her yemekten önce sesli bir þekilde ailece duâ ede-
rek, namaz kýlarken onu yanýmýza alýp beraberce na-
maz kýlabiliriz.

Gece Yatarken Beraber Duâ Edebilirsiniz

Uykuya hazýrlýk, çocuklar için iyi bir eðitim fýrsatý ve-
rir bize. Bunu deðerlendirelim. Onlara hikâye ve masal-
lar okuyalým. Bu arada duâ ettirmeyi de unutmayalým.
Onlara, “Allah’ým! Beni, annemi, babamý, kardeþlerimi
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ve bütün Müslümanlarý Sen koru. Allah’ým! Sen beni görüyor-
sun, Allah’ým! Sen benimle berabersin.” diyerek duâ ettirebi-
liriz. Bir süre sonra çocuklar bu duâlarý alýþkanlýk haline geti-
receklerdir.

Çocuklarýmýzýn imanlý olmalarýný ve gelecek adýna ümit
vaad etmelerini istiyorsak onlarý derin bir iman þuuru ile do-
natmalý ve Allah korkusunu onlarýn beyinlerine kazýmalýyýz:

Büyük Odunlarý Küçükleriyle Tutuþtururlar

Hazreti Ömer oynamakta olan birkaç çocuða rastlar. Bir

baþka çocuðun da oyuna iþtirak etmediðini görür. Çocu-

ðun yanýna yaklaþýr. Aralarýnda þöyle bir konuþma geçer.

Hazreti Ömer: –Oðlum! Sen neden oynamýyorsun? deyin-

ce, çocuk: –Ey mü’minlerin emîri! Cenâb–ý Hak, “Ben insi

ve cinni ancak beni tanýsýnlar ve bana ibâdet etsinler di-

ye yarattým.” buyuruyor. Oynamak için mi yaratýldýk, diye

cevap verir. Hz. Ömer, çocuðun bu sözü üzerine çok

duygulanýp onun daha çok küçük yaþta olduðunu söyle-

yince: –Ey mü’minlerin emiri! Evde anneme dikkat ettim

de, büyük odunlarý küçükleriyle tutuþturuyordu, der. Bir

müddet aðlayan Hz. Ömer, çocuða kimlerden olduðunu

sorar ve o da kendisinin Abdullah b. Zübeyr’in ailesinden

olduðunu söyler.

Çocuklarýmýza Fedakârlýðý Öðretelim

Çocuklarýmýz gönül meyvelerimizdir. Onlarý fedâkâr

olarak yetiþtirmeliyiz. Onlara verilecek en önemli manevi di-

namiklerden biri de fedâkârlýktýr. “Eþyalarýný paylaþma” adýna

gösterdiðimiz hassasiyeti tabii ki yaþýna uygun olacak bir

devrede “fedakarlýk” adýna da göstermeliyiz. Efendimiz'in et-
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rafýnda kümelenen her biri birer yýldýz olan sahabilerden bir

misalle bu hususu taçlandýralým ve onlara sahabî þuurunu öð-

retmeye çalýþalým.

Muhammed el-Abderî'den: "Mus'ab b. Umeyr, gençliði,

yakýþýklýlýðý ve saçlarýnýn güzelliði bakýmlarýndan Mekke'nin

tek delikanlýsý idi. Anne ve babasý onu çok severdi. Annesi

çok zengindi, oðluna en güzel ve en kýymetli giysileri giydirir-

di. Mus'ab, Mekkeliler arasýnda en iyi kokularý kullanýr, Hadra-

mut'ta yapýlan ayakkabýlarý  giyerdi. Peygamber (s.a.s.) onun

bu hâlini anar, þöyle buyururdu: “Mekke'de Mus'ab b.

Umeyr'den daha güzel saçlý, zarif elbiseli, daha bol ni'metle-

re sahip birini görmedim.”

Mus'ab, Efendimiz'in (s.a.s.) Erkam'ýn evinde insanlarý

Ýslâm'a çaðýrdýðýný duyunca Allah Resûlü'nün yanýna girip

Müslüman oldu, onu tasdik etti. Annesinin ve kavminin korku-

sundan Müslümanlýðýný gizledi. Nebî Aleyhisselâm'ýn yanýna

gizli olarak gidip geliyordu. Osman b. Talhâ onu namaz kýlar-

ken görüp annesine ve kabilesine haber verdi. Onlar da ken-

disini tutup hapsettiler. Birinci Habeþistan hicretine kadar ha-

piste kaldý. Müslümanlarla birlikte o da Habeþistan'a göçtü.

Daha sonra Müslümanlarla birlikte döndü. Ki döndüðünde

eski zarafetini kaybetmiþti.”

Evet, dinimizin bizden fedakârlýk istediðini öðretelim yav-

rularýmýza. “Kendimizden bazý þeyleri harcamadýkça iyilerden

olamaz, iyiliðe ulaþamayýz.” Allah'a giden yol fedakârlýktan

geçer. Eðer karþýmýza fedakarlýk gösterebilecek hiçbir þey

çýkmýyorsa o zaman kendimizi muhasebeye çekmeliyiz." di-

yelim...
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Çocuklarýmýza Eðitici Oyunlar Öðretelim!

Hz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

oyun oynarken erkek çocuklarýn binicilik, atýcýlýk, yüz-
me, güreþ, koþma gibi yetiþtirici ve þahsiyet kazandýrýcý
oyunlar oynamalarýný, kýzlarýn da ev ve çocuk iþlerini öð-
retici þeyler oynayýp onlarýn da þahsiyet kazanarak ye-
tiþmelerini teþvik ediyordu. 

Babanýn evladýna karþý vazifeleri arasýnda Allah
Resûlü, güzel bir isim verme, kulaðýna ezan okuma, he-
lal rýzýkla besleme ve yazýyý öðretme yanýnda atýcýlýðý,

biniciliði, güreþi ve yüzmeyi öðretmeyi de
sayýyordu.

Ahnef bin Kays þöyle der: “Çocuklarý-
mýz gönül meyvelerimiz ve sýrtýmýzý daya-
dýðýmýz desteklerimizdir. Biz onlar için yu-
muþak döþek ve gölge yapan semayýz.
Onlar için her türlü zorluða katlanýrýz. Onlar
isterlerse ver! Kýzarlarsa hoþnut et! Sevgi-
leri seni memnun eder. Çalýþkanlýklarý da
seni sevindirir. Üzerlerinde aðýrlýk veren

bir yük olma! Yoksa hayatýndan býkarlar da ölümünü is-
terler ve sana yaklaþmaktan tiksinirler.”

Çocuk Eðitiminde Bazý Tavsiyeler

Ýstediðiniz gibi bir çocuk yetiþtirmemiz, söyledikleri-
mizden çok, onlarla kurduðumuz iliþki biçimine baðlýdýr.

Sevginin büyükten küçüðe, saygýnýn küçükten bü-
yüðe yöneleceði doðru deðildir. Büyüðün küçüðe gös-
terdiði saygý, küçüðe saygýlý olmayý öðretir.
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Çocuða saygý demek, çocuðun baðýmsýz bir varlýk
olduðunu kabullenmektir.

Çocuklarýnýza vereceðiniz en deðerli hediye ilgi ve
zamanýnýzdýr. 

Hoþgörü, karþýmýzdakini istediðimiz gibi olmaya
zorlamak deðil, kendi istediði gibi olmasýna olanak ver-
mektir.

Anne–baba olmanýn en zor tarafý, bir þeyin nasýl
doðru yapýlacaðýný bildiði halde, yanlýþ yapýlmasýna sa-
býr göstermektir.

Çocuklarýmýza örnek vereceðimize,
onlara örnek olmak en güzelidir.

Çocuk, anne–babanýn görülen birçok
özelliðini aldýðý gibi, gözle görülmeyen
özelliklerini de alýr.

Çocuðumuz baðýmsýz bir birey ola-
caktýr. Onu, bizim kiþiliðimizin deðerlendi-
rileceði bir karne gibi görmekten vazgeçe-
lim.

Çocuðumuzun doðru davranmasýný
uzaktan kumanda ile saðlayamayýz. “Elle-
rini yýka”, “diþlerini fýrçala”, “odaný topla” demek yet-
mez. 

Çocuðumuza her gün zaman ayýralým. Önemli olan,
ayýrdýðýmýz zamanýn uzunluðu deðil, ayrýlan süreyi onu
mutlu edecek biçimde kullanmaktýr.

Günümüzde birçok evde televizyon, çocuk bakýcýsý
olarak kullanýlmaktadýr. Çocuklarýn eðitiminden televiz-
yon deðil, anne–babalar sorumludur. Bunu unutmaya-
lým.
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Çocuðumuza paranýn deðerini öðretelim. Her konudaki

alým kararýnýn öncelikle “ucuz” veya “pahalý”lýkla deðil, alýna-

cak nesnenin bu paraya “deðer” veya “deðmez” oluþu ile il-

gili olduðunu anlatalým. 

Çocuðumuzun yanlýþlarýný deðil, doðrularýný yakalamaya

çalýþalým.

Unutmayalým, eðitmek, doðru tepki vermektir. 

Önemli olan çocuðumuzun kardeþine veya arkadaþlarýna

kýyasla ne kadar baþarýlý olduðu deðil, kendi yapabilecekleri-

ne kýyasla ne kadar baþarýlý olduðudur.

Çocuðumuzun baþarýlarýný övelim. Ama överken aþýrýya

kaçmayalým. Yoksa samimiyetimizden þüpheye düþebilir.

Çocuðumuza çocuk gibi davranýrsak, o da hep çocuk

kalýr. 

Hayýrlý Evlat Býrakabilecek miyiz?

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle bu-

yuruyor: “Ölen üç kiþinin amel defteri kapanmaz. Malý olup da

ondan harcayan (devam edecek olan sadaka verenin), ilmi olup da

ondan insanlarý faydalandýran, kendisine duâ edecek salih

bir evlat býrakan.” (Müslim, Vasiyye, 14; Ebu Davud, Vesâyâ, 14)

Evet, salih bir evlat býrakmak bu kadar önemli. Ya geride

ne ailesine, ne vatana ne de dine fayda vermeyen evlatlar bý-

rakanlarýn, evladý insanlýða kan kusturanlarýn, Allah’ý inkar

edenlerin, peygamber tanýmayanlarýn haline ne demeli? Ýþte

bu evlatlar da anne–babalarýnýn kabirde kemiklerini sýzlata-

caktýr. Öbür tarafta da onlardan davacý olacaktýr. Öyleyse ha-

yýrlý bir evlat býrakmaya bakalým!

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

108



Çocuklara Verebileceðimiz On Armaðan

‘Çocuklarýmýza Verebileceðimiz En Büyük 10 Armaðan’

adlý kitapta yazar, anne ve babalara 5 güçlü araç telkin et-

mekte ve þöyle demektedir:

“1. Ýleriye odaklanmak

2. Mesajlar

3. Öðretmek

4. Dinlemek

5. Model sunma

Belli bir anda ancak bir tek þeye odaklanýrýz; ayný anda

televizyon izleyen, telefonda konuþan, dergi okuduðunu zan-

neden kiþi kendini kandýrýr. Bu nedenle çocuklarýnýzý iyi ve gü-

zel þeylere odaklayýn ki yalnýzca lekeleri deðil bunun dýþýnda-

ki güzellikleri görün. Sürekli yanlýþlarý ve suçlarýný söylediði-

nizde çocuðunuzu geriye odaklamýþ olacaksýnýz. Bu da ço-

cuðunuzun hatalarýna devam etmesine neden olacaktýr. Siz-

ler sürekli ‘yapma, dur’ demekten öteye gidemeyeceksiniz.

‘Yapma’ dediðiniz þeyi engelleme þansýnýz yoktur.

Çocuðunuz neye odaklanýrsa ona göre yol alacaktýr.

Ergenlik çaðýndaki çocuklarýmýz bireyselliklerin ve güçle-

rinin sýnýrlarýný keþfe çýktýklarýnda, güçlendirici mesajlar vere-

rek bu keþfi güvenli ve saðlýklý yollardan yapmalarýna yardým-

cý olacaðýz.

Anne–babalarýmýzýn, öðretmenlerimizin ya da üstlerimizin

sözlerinin ne kadar büyük bir bölümünün bellek bankamýz-

dan silinip gidiverdiðini hiç hesapladýnýz mý? Çocuklarýnýza

ileriye dönük soru sorun ve yanlýþý görmelerini, doðrularý ken-

diliklerinden bulmalarýný saðlayýn.
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Çocuklarýmýzý dinleyerek onlarýn duygularýný doðru-
larýz, benlik deðerlerini geliþtirir, problem çözebilen ye-
tiþkinler olmasýný saðlar, üretkenliklerini artýrýrýz.

Çocuklarýmýzýn alabilecekleri en yakýn modelin ken-
dimiz olduðunu unutmayýnýz, sizler yalan söylerseniz
hayatta çocuklarýnýza yalan söylememeyi öðretemezsi-
niz. Onlar sizin bir kopyanýz olacaktýr (veya çevresindekile-

rin).
Anne ve babalýðý yürekten istemelisiniz, her yönüy-

le bir denge kurmalýsýnýz, mizah yönünüz olmalý ve ço-
cuklarýnýz ile bunu yaþamalýsýnýz. Onlara
karar verdirmeli ve neticelerine katlanma-
larýný saðlamalýsýnýz ve çocuklarýnýz sorum-
luluk almayý böylece öðrenmelidir.

Çocuklarýmýz ile iliþkimiz dýþýnda sahip
olabileceðiniz en önemli müttefikler kaným-
ca onlarýn bakýcýlarý ve öðretmenleridir.
Bakýcýlar ve öðretmenleri, büyüme dönem-
lerinde çocuklarýmýz üzerinde çok büyük
etki yapmaktadýr.

Anaokulu eðitimlerine dikkat gösterilmelidir. Beþiði
sallayan eller gerçekten dünyayý yönetmektedir.

Küçük yaþtaki eðitimin önemini kimse yadsýmamak-
tadýr. Toplumlar, yýkýlmýþ yetiþkinleri kazanmak için çok
daha fazla çaba harcamaktadýr. Bunun tek panzehiri
saðlýklý nesiller yetiþtirmektir.”

Evet, Vannoy bunlarý demekte. Bizlere de, ileriye
dönük olarak çocuklarýmýzý daha iyi yetiþtirmek kalýyor.
(Bkz.: Çocuklarýnýza Verebileceðiniz En Büyük On Armaðan, Steven

W. Vannoy)
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Anne–Babanýn Gözünde Çocuk Her Zaman Çocuktur

Evlat ne kadar büyük olursa olsun, anne–babanýn gözün-
de yine de bir çocuktur. Öyle gördüklerinden dolayý, onu her
zaman þefkatle kucaklarlar. Evladýn da ona göre anne–baba-
sýna hürmet göstermesi gerekir. Anne–baba, yaþlanýnca týpký
çocuk gibi olur. Alýngandýrlar, hassastýrlar, ilgi beklerler, þef-
kat isterler. Rabb’imiz, bu noktaya temas ederek bizi ikaz edi-
yor. “Onlardan biri veya her ikisi de yanýnýzda ihtiyarlayacak
olursa, onlara þefkat kanatlarýnýzý gerin. Merhamet gösterin.
Ve deyin ki, “Rabb’im, onlar nasýl beni küçükken besleyip bü-
yütmüþlerse, sen de onlara öyle merhamet et.” (Ýsrâ, 17/24) Ya-
ni ben nasýl küçükken merhamete muhtaç idiysem, þimdi de
onlar ayný merhamete muhtaçlar. Onlar þimdi birer çocuk gi-
bidirler. Sen de onlara merhametinle yaklaþ Ya Rabbi!

Hz. Ömer’in idealinde nasýl bir genç portresi olduðunu
hiç düþündük mü?

Siz Ne Dilerdiniz?

Halife Hz. Ömer bir mecliste hazýr bulunanlara sormuþ: 

–Eðer dileðiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdi-

niz? Birisi, “Benim falan vadi dolusu altýným olsun isterim.

Onu harcayarak Ýslâm’a daha çok hizmet edeyim diye.”

dedi. Bir baþkasý, “Þu kadar sürüm (davar, koyun, keçi),

mal ve mülküm olsun isterdim. Gerektikçe onlarý sarf ede-

rek dine yararlý olayým diye.” dedi. Herkes buna benzer

þeyler söyledi. Hz. Ömer hiçbirini beðenmedi. Bu defa

meclistekiler, Hz. Ömer’e sordu: –Ya Ömer peki sen ne

dilerdin? Cevap verdi: "–Ben de Muaz, Sâlim, Ebû Ubey-

de gibi Müslümanlar yetiþsin isterdim. Ýslâm’a onlar vasý-

tasýyla hizmet edeyim diye."
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Çocuklarýmýzý Yeterince Seviyor muyuz?

Akra’ b. Hâbis, Allah Resûlü’nün Hazreti Hasan’ý öptüðünü
görünce, “Benim on tane çocuðum var, bir tekini bile öpmüyo-
rum.” der. Allah Resûlü’nün cevabý þöyle olur: “Merhamet et-
meyene merhamet edilmez.”(Buhâri, Edeb, 18; Tirmizi, Birr, 12) Yani
siz çocuklarýnýza acýyýn ki, Allah da size acýsýn. Siz onlara mer-
hamet, þefkat gösterin ki, Allah da size merhamet etsin.

Bir defasýnda da Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), hut-
be verirken torunu Hz. Hasan düþer. Allah Resûlü (sallallâhu

aleyhi ve sellem), hemen minberden iner, torununu kucaðýna alýr
ve þu âyeti okur: “Mallarýnýz ve çocuklarýnýz bir imtihandýr.” Ar-
dýndan da þöyle buyurur: “Ben çocuðu kucaðýma alýncaya
kadar hutbeden indiðimin farkýnda deðildim.” 

Bundan anlýyoruz ki çocuk, zihin ve zaman açýsýndan insa-
ný çok meþgul eder. Ýnsan, çocuk üzerinde çok titrer. Yine bir
defasýnda Allah Resûlü, cemaate namaz kýldýrýyordu. Secdeye
vardýðý anda, torunu Hüseyin sýrtýna bindi. Secdeyi uzatýnca
sahabiler bir þey oldu sandýlar ve namazdan sonra, “Ya
Resûlallah! Namazý uzattýnýz, baþýnýza bir þey geldi sandýk.”
dediler. Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle
buyurdular: “Torunum beni binit yaptý, acele edip zevkini kur-
saðýnda býrakmak istemedim.” Yine O, âlemlere rahmet olan
Zat buyuruyor ki: “Çocuðun kokusu, cennet kokularýndandýr.”

Evlat Yetiþtirmek Çok Zordur

Oðlunu insan maneviyatýný hiçe sayan bir sisteme kaptý-
ran yüreði yanmýþ bir baba, bir hocaya gelerek, “Hocam ne
olur, bir oðlumu kaybettim, bari bunu kaybetmeyeyim. Alýn siz
yetiþtirin.” diye feryat eder.
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Zamanýmýzda evlat yetiþtirmek kadar zor ve bir o kadar

da önemli bir iþ yoktur. Bu mesele çocuk daha anne karnýn-

dayken baþlar. Anne–babanýn yemesinden içmesinden gezip

dolaþmasýna, dinlediði müzikten arkadaþlýk yaptýðý insanlara,

yaþadýðý çevreden okuduðu kitaplara, neþeli olmasýndan

yaptýðý konuþmalara kadar her þey çocuða etki eder. Çocu-

ðun altyapýsýný bunlar oluþturur. Eðer bunlarda kusur varsa

bu, çocukta mutlaka bir þekilde ortaya çýkar.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Çocuklara Karþý Çok

Þefkatliydi. Kur’ân–ý Kerim’de Peygamber Efendimiz’in bize

üsve–i hasene (en güzel örnek) olduðu belirtilmektedir. Öyleyse

O’nun yaþantýsý bizim için örnek oluþturmalýdýr. Þimdi O’nun

ahlâkýyla alakalý birkaç not düþelim: 

“O, herkese karþý merhametli idi. Hiç kimseye mübarek

elini kaldýrmamýþtýr. Kendisiyle alakalý hiçbir þeyden intikam

almamýþtýr. Ev içinde çok yumuþak ve güler yüzlü idi. Herke-

sin hediyesini kabul ederdi. Hediye getirene kat kat fazlasýný

verirdi. Önemli misafirleri gelince süslenirdi. Gümüþ yüzük

takardý. Misvak ve taraðýný yanýndan ayýrmazdý. Geceleri

gözlerine sürme çekerdi. Baþý hep öne eðik idi. Kimseden

bir þey beklemezdi. Yana ve geriye bakacaðý zaman, bütün

bedeni ile dönüp bakardý. Þakalaþýr; fakat þakasýnda da mut-

laka doðruyu söylerdi. Öfkelendiði zaman yüzünü çevirirdi.

Sevindiðinde gözlerini kýrpardý. Arkadaþlarýnýn güldüðüne

güler, onlarýn hayret ettiðine o da hayret ederdi. Hastalarý zi-

yarete gider, cenazelerde bulunurdu. Sahabenin iþlerine

yardým eder, çocuklarýný kucaðýna alýrdý.”
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Çocuða Ýstediklerimizi Nasýl Yaptýrýrýz?

Çocuklar donmamýþ beton gibidir, üzerine ne düþ-
se iz býrakýr. (Haim Jinott)

Çocuklarýmýzýn doðrudan emir ve talimat almaktan
pek hoþlanmadýklarý da bilinen bir gerçektir. Peki onla-
rýn eðitimleri için hangi yollarý takip etmek gerekir? Uz-
manlar, çocuk eðitiminde hiç bir zaman eskimeyecek
bazý usulleri tespit etmiþlerdir. Ýþte bu metodlardan ba-
zýlarý:

Gözlerinin Ýçine Bakýn!

Altý haftalýk bebeðinizin gözlerine 18 cm mesafe-
den bakýn. Çocuðunuzu önünüze veya kucaðýnýza aldý-

ðýnýzda bu uzaklýk saðlanýr. Her bakýþta
bebeðin beynindeki sinir baðlantýlarýnýn
gücü artar. Bebek, ’Benzerlik nedir? Bu
nedir? Ne farklýdýr? Ne aynýdýr?’ gibi en ha-
yatî öneme sahip hususlarý öðrenme ma-
hareti kazanýr. 

Konuþun, Konuþun, Konuþun!

Kanada Ontario Üniversitesi’nden psikolog Marvin
Simmer’e göre çocukla konuþmak onun için çok fayda-
lýdýr. Çünkü dil, öðrenme sürecinin en önemli parçasý-
dýr. Doðumdan itibaren çocuðuyla düzenli olarak konu-
þan annelerin çocuklarý daha çabuk konuþmaya baþlar-
lar. Böyle bir annenin çocuðu, oyun sýrasýnda keþfettiði
bir þeyi anne–babasýna büyük bir heyecanla anlatýr. 

Geç konuþmaya baþlayan bir çocuk ilkokul dönem-
lerinde zorluk çekebilir. Bununla ilgili olarak Chicago
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Üniversitesi’nden psikolog Janellen Hunttenlocher bir deney
yapmýþtýr. Bu deneyde; iki grup çocuðun matematik kabiliyet-
leri karþýlaþtýrýlýr. Birinci grubu, ailesinde konuþma ve ilginin
az olduðu; ikinci grubu ise konuþmanýn bol olduðu ailelerin
çocuklarý oluþturur. Bir bozuk para yýðýnýndan kaç tane pa-
ranýn alýndýðýný veya yeni paranýn eklendiðini her iki grup da
anlar. Ancak iþ cümlelere geldiðinde sýkýntý ortaya çýkar. Ay-
þe’nin 10 tane elmasý var, Fatma’ya üç tane verirse Ayþe’nin
kaç elmasý kalýr? Bu soruyu ikinci gruptakiler daha kolay ve
hýzlý cevaplandýrmýþlardýr. 

Müzikten Yararlanýn!

Müzik de eðitimde kullanýlabilir. Çocuðun ruhuna hitap
eden, ezgileri ve müzikleri dinletmeniz önemlidir. Hatta
Kur’an’ý güzel okuyan hafýzlardan dinlemenin yararý da bugün
bilinen gerçeklerdendir. Ritim ve melodiler iyi birer eðitmen
olabilirler. California Üniversitesi’nde yapýlan bir çalýþma; üç
yýllýk piyano dersi ve koro çalýþmalarýnýn, çocuklarýn matema-
tik ve bilim derslerindeki baþarýsýný artýrdýðýný, muhakeme gü-
cünü geliþtirdiðini göstermiþtir. Müzik konusunda uzman ol-
masanýz bile çocuklarýnýza ninniler ve melodiler fýsýldayýn.

Merak ve Cesaret Duygularýný Ateþleyin!

Bebekler, yeni geldikleri dünyayý keþfetmeye baþlarlar.
Keþifler onlara büyük haz verir. Keþifleri onlarla paylaþýn. Mo-
rallerini bozmayýn. Yapýlan bir çalýþmaya göre anne–babala-
rýndan cesaret alan çocuklarýn hayatta daha baþarýlý oldukla-
rý tespit edilmiþtir. Baský altýnda idare edilen çocuk, endiþe ve
iç sýkýntýsýna sahiptir. Çocuklar, dokunarak ve tatlarýna baka-
rak keþfederler. Siz de onlarla birlikte keþfe çýkýn. Bir oyunca-
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ðýný alýn, saðýna soluna bakýn, sonra çocuðunuza verin.
Yerlerde çocuðunuzla birlikte yuvarlanýn, onunla emek-
leyin. Bu hususta en güzel örnek olarak da Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) torunlarýný sýrtýna alýp
gezdirmesi, onlarýn arzularýný yerine getirmek için elin-
den geleni yapmasý gösterilebilir. 

Gösterin ve Ýþaretleyin!

Elinize sarý bir kitap alýn. Kitabý iþaret ederek ‘sarý’
deyiniz. Çocuðunuzun renkleri daha kolay öðrendiðini
göreceksiniz. Bebek konuþmasa bile bu þekilde sarýnýn

diðer renklerden farklý olduðunu anlayabi-
lir. Renkleri, þekilleri, boyutlarý gösterin ve
iþaretleyin. Bu þekilde renk eðitimi verilme-
yen bazý çocuklar büyüklüklerinde bile,
kýrmýzý yerine bayrak rengi, yeþil yerine
aðaç rengi, ot rengi, mavi yerine gök ren-
gi demektedirler. 

Tebessüm Edin! Gülümseyin!

Çocuðunuz, ilk defa bardaktan su içmesini öðren-
diðinde, ayaða kalkýn, ‘çok iyi, çok güzel, aferin’ deyin,
gülümseyerek çocuðunuzu tebrik edin ve ödüllendirin.
Bu hareketler beynin ön kýsmýndaki sinir að baðlantýla-
rýný güçlendirir ve orta beyindeki duygu merkezi olan
amygdala’yý harekete geçirir. Aslýnda bu, sosyal bir ih-
tiyaçtýr. Býrakýn çocuklarý, yetiþkinler bile takdir edilmek-
ten, dikkate alýnmaktan hoþlanýrlar. Çocuklarýnýzýn bu
sosyal ihtiyacýný, yeme içme ihtiyaçlarýný karþýladýðýnýz
gibi karþýlayýnýz. 
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Beyin, 10–18 aylýkken “amygdala” merkezinde gerekli si-
nir baðlantýlarýný kurar. Ancak bebeðinizi ilk adýmlarý için teb-
rik ettiðinizde, sevincini onunla paylaþtýðýnýzda, beyinden
damla damla salýnan nörokimyasallar bir sel hâline gelerek si-
nir baðlantýlarýný çelikleþtirirler. 

Eðer, bebeðinizin baþarýlarýný ve onun için çok önemli
olan (sizin için basit olabilir) keþiflerini görmezden gelir veya her
seferinde farklý farklý tepki gösterirseniz, beyindeki sinir bað-
lantýlarý güçlenmez. Hattâ bebek yeni baþarýlar ve keþifler için
isteksizleþir. 

Durmayýn!

Her ne kadar ilk yýllar çocuðunuzun geliþimi için çok
önemli olsa da duygu geliþimi 10–18 yaþlarý arasýnda da sü-
rer. Bu yüzden ayný þeyleri bu dönemde de devam ettirin (ko-

nuþma, diyalog, müzik). 
Sonuçta çocuðunuz büyürken onun gerçek zekâ seviye-

sinde çok önemli farklýlýklar olmasa da sosyal ve kültürel ba-
þarýlarý artacaktýr. Emekleriniz ve gayretleriniz belki dünyaca
ünlü birini ortaya çýkarmayabilir. Fakat unutmayýn ki sizin ilgi-
niz, çocuðunuz için hayatî bir öneme sahiptir. Araþtýrmalar
göstermiþtir ki çocuklarýn baþarýlý olup olmayacaðýný önceden
gösteren þeylerden biri, anne–babanýn çocuðuyla meþguliyet
derecesidir.” (Kadir Can, Çocuk Eðitiminde Eskimeyen Usuller”, Sýzýntý

Dergisi, 2000, Mayýs)

Çocuklarýmýz Arasýnda Adaleti Gözetelim!

Sahabeden Numân b. Beþîr (radýyallâhu anh) anlatýyor: Ba-
bam Beþîr, annemin zoruyla bana bir hediye vermiþti. Annem
babama: 
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“Buna, sen Resûlullâh’ý (sallallâhu aleyhi ve sellem) þahid

göstermedikçe inanmam.” dedi. Bunun üzerine Beþîr,

Resûlullâh’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldi de: 

“Yâ Resûlallâh! Ben Amre bint–i Revâha’dan olan

oðluma bir hediye verdim. Fakat Amre bana seni þahid

tutmamý emretti.” deyince Allah Resûlü, 

“Numân’a verdiðin hediyen gibi öbür çocuklarýna

da hediye verdin mi?” diye sordu. Beþîr: 

“Hayýr, vermedim.” diye cevap verince Efendimiz,

(sallallâhu aleyhi ve sellem) Beþîr’e:

“Allah’tan korkunuz da çocuklarýnýz

arasýnda adâlet ediniz!” buyurdu.

Çocuðun Psikolojisi Önemlidir

Çocuk psikolojisinin iyi bilinmesi, an-

ne–babanýn yürüteceði eðitim–öðretim fa-

aliyetinde önde gelen þartlardandýr. Çocuk ruhu hakkýn-

da yeterli bilgiye sahip olmayan ebeveynin, eðitim–öð-

retimde birtakým hatalara düþmesi kaçýnýlmazdýr. Bu

nedenle, anne baba olan herkes, çocuk psikolojisine

dair bilgiler edinmeli ve çocuðun ruhî yapýsýný tanýmaya

çalýþmalýdýr. 

Bilindiði üzere, Hz. Peygamber’i eðitim–öðretimde

baþarýlý kýlan faktörlerden biri de muhatabýný tanýmasý ve

eðitimini ona göre yapmasýydý. Ýbn Sahnûn, Ýbn Sina,

Ýbnu’l–Hacc, Alaeddin Çelebi gibi Ýslâm eðitimcileri de

çocuk psikolojisini bilmenin ve ona göre hareket etme-
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nin gerekli olduðuna; çünkü her çocuðun farklý bir þekil-

de disipline edilebileceðine inanmaktaydýlar.

Din eðitim ve öðretiminde, genel eðitimin temelleri

olan psikoloji ve pedagoji kurallarýnýn bilinmesi kaçýnýl-

mazdýr. Çünkü çocuðu tanýmak, onun ruh ve beden ge-

liþimini doðru olarak tespit etmek, eðitim–öðretim yapa-

bilmenin ilk þartýdýr. Özellikle din eðitimi gibi hassas bir

konuda, çocuðun psikolojik yapýsýnýn çok iyi bilinmesi

elzemdir. 

Çocuk psikolojisine dair bilgilerle donanmýþ an-

ne–baba, eðitim–öðretimde, “muhatabý tanýma”; “tedrici-

lik”; “kolaylaþtýrarak öðretme” gibi konular-

dan haberdar olacak ve yapýlmamasý gere-

ken tenkit, tehdit, aleyhte kýyaslama, kýs-

kandýrma... gibi hatalara düþmeyecektir.

Özellikle tedricilik prensibinin, çocuðun dinî

eðitiminde mutlaka uyulmasý gereken bir

husus olduðu inancýndayýz. Öðretmen ve

öðrencilerin % 43 düzeyinde arzu ettikleri bu durum, ge-

rek Kur’ân’da, gerekse hadislerde de açýkça gözlenmek-

tedir. Hz. Peygamber ile uzun yýllar beraber bulunan Ýbn

Abbas’ýn, “Tek secdeyle de olsa çocuklarýnýza namaz

kýlmalarýný söyleyiniz.” tavsiyesine yapýlan itiraza “Boþ

yere vakit geçirmelerindense, bu þekilde namaza alýþ-

malarý daha iyidir.” cevabýný vermesi, tedrîcilik prensibi-

ne, namaz eðitimi konusunda güzel bir örnektir. (Ailede ve

Okulda Ýdeal Din Eðitimi, Mehmet Emin Ay, 22–24)
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Sadece Bir Saat

Adam, yorgun argýn eve döndüðünde 5 yaþýndaki oðlunu

kapýnýn önünde beklerken bulmuþ. Çocuk babasýna “Ba-

ba 1 saatte ne kadar para kazanýyorsun?” diye sormuþ.

Zaten yorgun gelen adam: “Bu senin iþin deðil.” diye ya-

nýtlamýþ. Bunun üzerine çocuk “Babacýðým, lütfen bilmek

istiyorum.” diye karþýlýk vermiþ. Adam, “Ýllâ ki bilmek isti-

yorsan 20 dolar.” diye yanýt vermiþ.

Bunun üzerine çocuk, “Peki bana 10 dolar borç verir mi-

sin?” diye sormuþ. Adam iyice sinirlenip “Benim, senin

saçma oyuncaklarýna veya benzeri þeylerine ayýracak pa-

ram yok, hadi derhal odana git ve kapýný kapat!” demiþ.

Çocuk sessizce odasýna çýkýp kapýsýný kapatmýþ. Adam

sinirli sinirli ‘Bu çocuk nasýl böyle þeylere cesaret eder.’

diye düþünmüþ. Aradan bir saat geçtikten sonra adam bi-

raz daha sakinleþmiþ ve çocuða parayý neden istediðini

bile sormadýðýný düþünmüþ, belki de gerçekten lazýmdý.

Yukarýya, çocuðun odasýna çýkmýþ ve kapýyý açmýþ. Yata-

ðýnda olan çocuða: “Uyuyor musun?” diye sormuþ. Ço-

cuk, “Hayýr” diye yanýtlamýþ. “Al bakalým istediðin 10 do-

larý, sana az önce sert davrandýðým için üzgünüm; ama

uzun ve yorucu bir gün geçirdim.” demiþ. Çocuk sevinç-

le haykýrmýþ “Teþekkürler babacýðým.” Yastýðýnýn altýndan

diðer buruþuk paralarý çýkarýp babasýnýn yüzüne bakmýþ

ve yavaþça paralarý saymýþ, bunu gören adam iyice sinir-

lenerek “Paran olduðu halde neden benden para istiyor-

sun? Benim, senin saçma çocuk oyunlarýna ayýracak vak-

tim yok.” demiþ. Çocuk, “Ama yeterince yoktu.” diyerek,

paralarý babasýna uzatmýþ ve þöyle bitirmiþ: “Ýþte 20 do-

lar, bir saatini alabilir miyim?..” Ne kadar meþgul olursak

olalým, sevdiklerimize zaman ayýrmayý unutmayalým. 
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Yeri Geldiðinde Çocuklarla Çocuklaþalým

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, bir hadislerinde þöyle buyurur-

lar: “Çocuðu olan onunla çocuklaþsýn.” Bir defasýnda kendisi,

torunlarý Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le gece geç vakte kadar

oynamýþ, sonra da ‘Haydi annenizin yanýna gidin.’ deyip on-

larý göndermiþti. Kainatýn Efendisi, çocuklarýn oynamasýna

kesinlikle mani olmuyordu. Hz. Enes’le beraber, Hz. Hasan ve

Hz. Hüseyin’i sokaða, çocuklarla oynamaya gönderiyordu.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz kýlarken torunlarý ge-

lir sýrtýna binerlerdi de engellemek isteyenlere, ‘rahat býrakýn!’

iþareti yapardý. Namazý bitirdikten sonra da þu cevabý verirdi:

“Beni seven, bu ikisini de sevsin.” Ayrýca Hz. Enes'e "iki ku-

laklý" diye ad takmasý, onun perçeminden zaman zaman tut-

masý, torunu Hasan'a "yaramaz" demesi, dilini çýkarýp güldür-

mesi, aðzýna su doldurup bazý çocuklara püskürtmesi gibi ör-

nekler Efendimiz'in þakasýnýn deðiþik þekillerde cereyanýndan

ibarettir. (Hz. Peygamber ve Aile Hayatý, Heyet, 331)

Çocuða Yeterince Oyun Oynama Fýrsatý Verelim!

Sevgiden sonra çocuðun en önemli ihtiyacý oyundur.

Oyun çocuðun duygularýný, özlemlerini, korkularýný, kýsacasý

iç dünyasýný yansýttýðý bir tiyatro sahnesidir. Oyun, çocuðun

saðlýklý bir þekilde geliþmesi ve yetiþmesinde önemli bir et-

kendir. Oyun yoluyla çocuk, duygularýný ve ihtiyaçlarýný ifade

imkâný bulur. Oyunun sünnette de yeri olduðu ilgili rivayetler

incelendiðinde görülmektedir.
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Eþimizle Tutarlý Olalým!

En kötü ruhsal hastalýk olan þizofreninin oluþma se-
beplerinden biri de anne–babanýn çocuða verdiði me-
sajlar arasýnda tutarsýzlýk olmasýdýr. Ayný konuda biri bir
þey söyler, diðeri baþka þey. Ayný olayda biri bir türlü
davranýr, diðeri baþka türlü. Sonuç; zihin bölünmesidir.
O yüzden eþler önce kendi aralarýnda konuþup belli
prensiplerde anlaþmalýdýrlar. Çocuk hangi durumda na-
sýl bir tavýrla karþýlaþacaðýný bilmelidir. Bundan da anla-
þýlmaktadýr ki, aslýnda iyi çocuk yetiþtirmek için önce
uyumlu bir evlilik yapmak lazýmdýr.

Ýnsan Eþiyle Nasýl Konuþmalý?

Çocuklar ne kadar küçük olurlarsa ol-

sunlar anne ve babalarýnýn birbirleriyle ya

da arkadaþlarýyla yaptýklarý konuþmalara

kulak misafiri olur ve o konuþmalarý bellek-

lerine iþlerler. Daha sonra da bunlarý kendi dünyasýna

taþýr. Oyuncaðýyla oynarken kendi dünyasýna dalýp git-

miþ gibi görünen çocuðunuzun iki gün sonra size ko-

nuþtuklarýnýzla ilgili soru sorduðuna þahit olmuþsunuz-

dur. Çocuðun bazý þeyleri algýlamadýðýný düþünmek ya-

nýltýcýdýr. 

Çocuklarýn bizim tahmin ettiðimizden çok daha di-

namik bir iç dünyaya sahip olduðu bilinmektedir. Anne

ve babanýn davranýþlarýyla çocuklarýna örnek olmasý bir

imkândýr. Çünkü bu þekilde yapay açýklamalar yapmak

gerekmiyor, olmasý gerektiði gibi davranýrken bir yan-
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dan da çocuða; “Bak ben, annenle konuþuyorum, bir

erkeðin eþiyle konuþma üslubu böyle olmalýdýr.” mesajý

vermiþ olunmaktadýr. 

Eðitimle birlikte kültürel atmosferin de çocuk eðiti-

minde çok önemli bir yeri vardýr. Ve her yeni gelen nesil

bu konuda bir önceki nesle göre daha bilinçlidir. Evet,

bazý þeylerin tam olarak düzelmesi için birkaç kuþak son-

rayý beklememiz gerekecek. Siz kendi kiþisel donanýmý-

nýzla ve çabanýzla sýçrama yapabilirsiniz ve o kiþisellik

de toplumsal dönüþüme büyük katkýlarda bulunur.

Ahlâksýzlýk da bulaþýcýdýr, terbiye de... Karþýlýklý psikoloji-

lerimiz birbirini etkiliyor. Siz çocuðunuza saðlýklý bir eði-

tim verirseniz, çocuðunuz diðer arkadaþla-

rýyla oynarken saðlýklý bir tavýr sergiler ve

arkadaþlarýný da olumlu etkiler. En önemli

þey, yapay olmaktan çýkýp doðallaþan ve

ihtiyat halini alan davranýþ tarzýdýr.” 

Çocuk Üzerine Söylenmiþ Veciz Sözler

* “Cennetliklerin etrafýnda daima taze kalan çocuk-

lar dolaþýr ki, sen onlarý gördüðün zaman saçýlmýþ birer

inci sanýrsýn.” (Ýnsân, 76/19) 

* “Çocuklarýnýza ikramda bulunun ve onlarýn edebi-

ni güzelleþtirin.”(Hadis–i  þerif)

* “Çocuðun ilk ve en tesirli muallimi annesidir.” (Be-

diüzzaman Said Nursi)

* “Bir milletin devam ve bekasý iyi yetiþtirilmiþ nesil-

lerle kaimdir. Millî varlýðý ve millî ruhu mükemmelleþtiril-
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miþ iyi nesillerle... Milletler geleceklerini emanet etmek

üzere mükemmmel bir nesil yetiþtirememiþler ise istik-

balleri karanlýk demektir. Hiç þüphe yok ki, nesillerin iyi

yetiþtirilmesinde en birinci vazife anne ve babalara düþ-

mektedir.” (M. Fethullah Gülen)

* “Çocuk, elmayý görmeden kokulu soðaný elinden
býrakýr mý?” (Mevlânâ)

* “Çocuk, ebeveynin yanýnda bir emanettir. Temiz
kalbi de her çeþit nakýþ ve sûretten uzak saf kýymetli bir
cevherdir. O her nakýþa kabil olduðu gibi, meylettirilen
her þeyi almaya da kabildir. Eðer o iyiye alýþtýrýlýr, iyilik
gösterilebilirse, iyilik üzere büyür, dünya ve ahirette

mes’ud olur.” (Ýbn Miskeveyh)

* “Ana–baba (ebeveyn) olmanýn ve yö-
neticiliðin okulu yoktur, derler. Bu sözde
bir gerçek payý vardýr. Yönetmek gibi, iyi
bir ana ve baba olmak da her þeyden ön-
ce bir kiþilik sorunudur.” (Prof. Dr. Atalay Yörü-

koðlu)

* “Çocuk, dünyanýn en büyük saâdetidir.” (Dostoyevski)

* “Çocuklarýn, nasihattan çok iyi örneðe ihtiyaçlarý
vardýr.” (Joseph Joubert)

* “Çocuða yersiz ceza veren, ceza gerekli olduðu
zaman ne yapacaðýný bilemez.” (Joseph Joubert)

* “Çocuklarýnýza dilini tutmasýný öðretiniz. Konuþma-
sýný nasýl olsa öðrenecektir.” (Benjamin Franklin)

* “Ýnsan torun sahibi olduktan sonra çocuklarýný an-
lamaya baþlar.” (Erich Köstner)

* “Çocuklarýnýzýn karýnlarýný ve zihinlerini doyurdu-
ðunuz kadar ruhlarýný da besleyiniz.” (Michael Marshall)
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* “Çocuðunuzu anlayabilmeniz için, onu kendine özgü
geliþim biçimi içinde bir bütün olarak görebilmeniz gerekir.
Ana–babalýk sanatý üzerine kurulan eðitsel felsefeyi iyice sin-
dirin içinize. Çocuk  yetiþtirmek, güç ve karmaþýk bir iþtir. Ne
var ki dünyanýn mutluluk getiren, insana huzur veren en tatlý
uðraþýlarýndan da biridir. Bir ananýn dünyaya sunacaðý en
önemli armaðan, mutlu ve güvenli bir insan olarak yetiþtirilmiþ
çocuklardýr.” (Dr. Fitzhugh Dodson)

* “Yazý çiçeksiz, aðacý meyvesiz, kafesi kuþsuz, evi çocuk-
suz, bana aman gösterme Ya Rabbi... Beni, sevdiklerimi, dost-
larýmý hatta düþmanlarýmý bile felaketten koru.” (Victor Hugo)

Eðitimde Yeni Metotlarý Uygulayalým! 

1. Yüreklendirme ve Çabalarýn Takdiri

Çocuklar, yapýlmasý gereken ve beklenen davranýþlarda
bulunmayabilir. Onlara bu hallerde hiçbir tepki gösterilmez.
Çünkü çocuðun böyle yapmasý normaldir. Ancak yaptýðý en
küçük hatada hemen olumsuz tepkiler verirsek hatalý davran-
mýþ oluruz. Ýkaz ve tepkilerin iþlevliði; ancak olumlu davranýþ-
lara da gösterilirse geçerli olur. Olumsuz davranýþlara verilen
olumsuz tepkiler üzerine kurulu eðitim sisteminde çocuk kiþi-
lik ve yeteneklerini geliþtirme imkâný bulamadýðý gibi giriþimci-
liðini de yitirir.

2. Olumlu Pekiþtirme

Biz canlýlar hazza yöneliðizdir, hoþumuza gidenleri tekrar
duymak, yaþamak isteriz. ‘Aferin, ne güzel olmuþ’un, sihirli bir
etkisi vardýr. Davranýþ mühendisliði denilen bilim dalý haz ve
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acý ilkesi üzerine kurulmuþtur. Haz durumuna yaklaþýr, acý du-
rumundan kaçarýz.

Olumlu davranýþýn kalýcý olmasýnýn en iyi yolu, o davranýþ
görüldüðünde hemen olumlu tepki göstererek davranýþý pe-
kiþtirmektir. ‘Aferin, çok iyi olmuþ, çok hoþuma gitti’ gibi söz-
ler, hem davranýþý tekrarlatmak için bir garanti hem de aile içi
saðlýklý iletiþimin kaynaðýdýr. ‘Bunlar zaten böyle olmalý’ deyip,
tepki vermemek bir eðitim eksikliðidir. 

Davranýþ mühendisliðinin diðer bir yöntemi kademeli yak-
laþýmlardýr. Ýstenilen davranýþ yaklaþýk olarak istenilene yakýn
hale geldiði zaman, anýnda olumlu pekiþtirme yapýlarak çocu-
ðun çabasý yüreklendirilir. Örneðin; çocuk tabaðýndaki yeme-
ðinin yarýsýný hiç uyarýlmadan yedi, bitiremedi. Olumlu tepki,
‘bugün yemeðinin yarýsýný ben söylemeden yedin, çok mem-
nunum,’ þeklindedir. Çocuðun gayreti fark edilmiþtir, yüreklen-
dirilmiþtir, pekiþtirilmiþtir. Böylece çocuk bu davranýþý daha sýk
gösterir. Kademeli yaklaþmalar, davranýþ istenen kývamda ol-
masa bile olumlu pekiþtirme göstermek veya çabayý fark etti-
ðinizi göstermektir. 

3. Örnek Olmak

Eðitimin diðer bir güçlü öðesi de örnek olmaktýr. Kýzlar an-
nelerini, erkekler babalarýný, daha ileri yaþlarda öðretmen, ar-
kadaþ veya farklý yetiþkinleri örnek alýrlar. Ancak toplumumuz-
da yetiþkinler dünyasý, söylediðimi yap, yaptýðýmý yapma ilkesi
üzerine kurulmuþtur. Anne–baba çocuðunu döver; ancak ço-
cuk kardeþini dövünce çok kýzýlýr. Baba ‘komþuya evde olma-
dýðýmý söyle’ der; ama çocuk yalan söyleyince kýzýlýr, yalan
üzerine konuþulur. Çocuðunun küfür ettiðinden yakýnan bir an-
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ne “Bu geri zekalý da nereden öðreniyor bunlarý?” demiþti bi-
ze. Öðütlerden çok istenilen davranýþlarý örnek olarak göster-
mek güçlü bir yöntemdir. 

4. Çocuðu Dinlemek

Çaðdaþ anne–baba eðitimine getirilen yeni bir yöntem de
çocuðunu dinleyebilmektir. Bu, yetenek kazanýlýr ve öðrenilir.
Çocuðu gerçek dinleme, sessizlik, anlayýþ, empati (kendini ço-

cuðun yerine koyarak olaya bakabilme yeteneði) ve yorumsuz dinleye-
bilme yeteneði gerektirir. Çocuðu dinlemek, onun isteklerini
mutlaka yerine getirmek deðildir. Dinlemek o sýrada sorunu
olduðunu anlatan kiþiyi rahatlatmak, anlayabilmek demektir. 

Çocuk konuþurken, dinlenildiði zaman; 
– Konuþma yeteneði, kelime hazinesi geliþir, kendini ra-

hatlýkla ifade eder. 
– Çocuk derdini ve sorununu davranýþla göstermek yeri-

ne (saldýrganlýk, aðlama, huysuzluk) sözle ifade ederek ra-
hatlar. 

– Anlaþýldýðýný hisseden çocuk kendini daha huzurlu ve
güvenli hissettiði gibi, sorunlarýný konuþarak halleder. 

– Çocukla anne–baba arasýnda bir yakýnlýk doðar, çocuk
onlara danýþýr, diyalog doðar. 

– Söyledikleri dinlenen çocuk da anne–babasýný dinleme-
ye baþlar. 

5. Yýkýcý Kýzgýnlýk Ýfadesinden Yapýcý Kýzgýnlýða

Kýzgýnlýðýn yapýcý ve olumlu ifadesi, öðrenilmesi þart olan

çok önemli bir yaklaþýmdýr. Yýkýcý kýzgýnlýðýn davranýþ ifadesi
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dayak, sözel ifadesi de sözle yaralamaktýr. Kýzgýnlýk genellikle

‘Sen’ sýfatý ile dile getirilir. “Sen ne biçim çocuksun.” gibi. 

Çaðdaþ anne–baba eðitiminde ‘Sen’ yerine ‘Ben’ kullaný-

lýr. ‘Ben’ ile ifade edilen olumsuz duygular “söylediklerime bu

þekilde cevap verdiðin zaman çok kýrýlýyorum” gibi bir konuþ-

ma çocuðu savunulucuða itmediði gibi, anne–babasýnýn duy-

gularýný daha iyi anlamasýna, onlarý üzmemek için davranýþýný

deðiþtirmesine neden olur. ‘Ben’ dili ile ifade edilen yapýcý kýz-

gýnlýktaki çatýþmalar çözülerek aile içi iletiþim daha saðlýklý ve

deðerli olur. Sosyal bilimlerin ilerlemesi sonucunda insan iliþ-

kilerinde yararlarý, geçerlilikleri saptanan bu yöntemler aile

içinde de her kiþinin kullanabileceði uygulamalara dönüþ-

müþtür. Geleneksel katý yaklaþýmlarýn, kiþilik geliþmesine za-

rarlarý saptanmýþtýr. Zira çocuðumuzu yetiþtirmek ve eðitmek,

aslýnda kendimizi eðitmek ve yetiþtirmek demektir. (Daha geniþ

bilgi için bkz.: Rýdvan Çebioðlu, Çocuk Ana–Baba Ýliþkisi; Leyla Navaro,

Çaðdaþ Anne–Baba Eðitimi Neleri Kapsayabilir?)

Çocuðumu Yeniden Yetiþtirmem Mümkün Olsaydý…

–“Ona iþaret parmaðýmý kaldýrýp, yasaklar koymak yerine

parmaklarýyla resim yapmayý öðretirdim.

–Hatalarýný daha az düzeltir, onunla daha çok yakýnlýk kur-

maya çalýþýrdým.

–Onu sadece gözlerimle izler, saat kýsýtlamalarý koymaz-

dým.

–Daha ilgili olmaya çalýþýr, daha çok þefkat gösterirdim.

–Onunla daha çok yürüyüþlere çýkar, uçurtmalar uçurur-

dum.
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–Ona karþý ciddi bir tavýr içinde olmak yerine onun-

la oyun oynardým.

–Onunla kýrlarda koþar, yýldýzlarý seyrederdim.

–Onunla daha az çekiþir, ona daha çok sarýlýrdým.

–Ona her zaman katý davranmaz, onu daha çok

onaylar ve yüreklendirirdim.

–Güç konusunda daha az ders verir, sevgi konu-

sunda daha çok þey öðretirdim.”

(Dianne LOOMANS)

Önce Kendimizi Tanýyalým!

Her gün aynanýn karþýsýnda saçlarýmý-
zý düzeltir ve hýzla uzaklaþýrýz. Acaba ora-
da göreceðimiz baþka bir þey yok mudur?
Günde ortalama 23 bin defa nefes alýp ve-
ririz. Bir nefesin ardýndan hemen öbür ne-
fes gelir; yani insan tam ölüyorken dirilir.
Kalb ise günde 103 bin defa atar. Durup
dinlenmeden vücûda kan pompalar, gün-
de 6 bin litreye ulaþýr pompaladýðý kan... Derinlemesine
bir bakýþla baktýðýmýzda görürüz ki aslýnda içimizde ne-
hirler akýyor, laboratuvarlar kurulmuþ içimize, fabrikalar
ve motorlar kurulmuþ... Bütün bunlara “Bana ne!” de-
memeli insan! Daðlarýn zirvelerini, denizlerin dalgalarý-
ný, büyük ýrmaklarý ve engin okyanusu görmek için se-
yahat eder insan. Fakat bunun yaný sýra en büyük mu-
cize olan kendi varlýðýný göremeden bu dünyadan gö-
çer gider... Ýnsan çok kýsa bir süre yer aldýðý kainat ek-
ranýnda öz gerçeðine yönelmezse, söyleyin, o ekranda-
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ki resimler ve naðmeler ne iþe yarar? “Kederli olmamýzýn kö-
kü, varlýðýmýzýn hikmetini bilmeyiþimizde saklý.” der Anatolie
France... Akvaryumdaki balýk, kendine yem vereni tanýmaya-
bilir. Karýnca kaleme ve kâðýda anlam veremeyebilir. Böcekler
sadece gübreyi düþünebilir. Saat, kendini kurandan habersiz
vakti gösterebilir. Buðdayý taþýyan merkep buðdayýn farkýnda
olmayabilir. Ama insan öyle mi? Aklý, düþüncesi, muhakemesi
varken, gerçek onu bir atmosfer gibi kuþatmýþken, en geniþ
mânâsýyla bu evrendeki her þey kendisi için yaratýlmýþken, ger-
çeðin uzaðýnda nasýl yaþayabilir? Ýnsan ya içindeki gerçeði
usanma nedir bilmeksizin arayacak ya da içinde bulunduðu su
birikintisini okyanus sanan kurbaða olarak kalmaya devam
edecektir. Ýnsan her þeyi araþtýrýyor; ama kendini ihmal edi-
yor... Evet! Adeta kendini tanýmaktan korkuyor insan...

Sevgiye Giden Yollar

Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hanýmlarýna kar-
þý davranýþýný göz önünde bulundurarak eþlerin birbirlerine
karþý þu örnek hareketlerde bulunmasý gerektiðini söyleyebi-
liriz: 

1. Bir koca, hanýmýna duyduðu sevgiyi zaman zaman di-
le getirmeli, ona yaptýðý ve ileride yapmayý düþündüðü iyilik-
leri söylemelidir. Böylece onu ihmal etmediðini göstermiþ olur
ki, bu konuda yalana bile izin verilmektedir. 

2. Eski, yeni birtakým sorunlarý sohbet konusu yapmalý,
gördüðü, duyduðu, okuduðu faydalý bilgileri hanýmýna anlat-
malýdýr. Bu sûretle eþine faydalý þeyler öðretmiþ, iyi ve doðru-
yu telkin etmiþ olacaðý gibi, onunla her konuyu konuþtuðu ka-
naatini de uyandýrmýþ olur. Resûl–ü Ekrem bu maksatla haným-

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

130



larýna, geçmiþ milletlerin güzel ve ibretli hikâyelerini an-
latýr, bir yandan onlarýn hoþça vakit geçirmelerini saðlar-
ken, diðer yandan da onlara güzel huylar ve davranýþlar
telkin etmiþ olurdu. 

3. Zaman zaman þakalar yapmalý, mizahî konular
anlatmalý, böylece evin içinde samimi bir hava meyda-
na getirmelidir.

Sevilmenin Yolu Sevmeyi Bilmekten Geçer

Herkesi seven insan, herkes tarafýndan sevilir. He-
men herkes, kendisiyle ilgilenilmesini, iþle-
rinden bahsedilmesini ister. Takdir edil-
mek herkesin istediði bir olgudur. “Ýnsan
ihsanýn (iyilik ve takdir etmenin) kuludur.”
derler. Bir baþkasýný sevip iyilik yapabilmek
ve ona yaklaþabilmek için onun sevdiði ve
ilgilendiði konularý bilmek gerekir. Kendi-
miz için sevip istediðimiz þeyi baþkalarý
için de sevip istemeliyiz. Ýnsanýn nefsi tak-
dirden hoþlanýr, tenkitten hoþlanmaz. Yapýcý olmayan
tenkit, düþmanlýða yol açabilir. Baþkalarýnýn bize nasýl
muamele etmelerini istiyorsak, biz de onlara ayný þekil-
de davranmalýyýz! Mesela gülerek karþýlanmayý istiyor-
sak, biz de baþkalarýný güler yüzle karþýlamalýyýz! Sevil-
mek ve takdir kazanmak için, herkese samimi bir alaka
göstermek, gülümseyerek selâm vermek, hal ve hatýr
sormak lazýmdýr. Yapmacýk hareketlerden de kaçýnmak
gerekir. Yapmacýk hareketler, fayda yerine zarar getirir.
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Nefreti Sevgiyle Yok Edebiliriz

Nefret, öldürücü, yýkýcý, daðýtýcý bir duygu. Ýçleri kin ve
nefretle dolu olan kimseler, kendi iç karanlýklarýna gömülmüþ
zavallý, âciz, sýð ve hasta insanlardýr. Bunlara ayný þekilde
nefretle karþýlýk vermek, tehlikeyi büyütmek demek olacaðýn-
dan akýllý bir insan, büyüyüp duran bir nefretin ne derece
korkunç zararlar verebileceðini bilmeli ve bu tip insanlara
önce dünyanýn en deðerli hazinesinden; sevgi dolu bir kalb-
den yoksun olduðu için acýmalý, sonra da bir insan olarak
mukaddes vazifemizi hatýrlayarak, sabýr ve iyi niyetle, hatta
ýsrar ve inatla, sevgi meltemiyle imdadýna koþmalýdýr. Mu-
habbet ve iyilik duygularýnýn, ihlâs ve samimiyetin yumuþat-
madýðý hiçbir kalb yoktur.

Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ailevî Latifeleri

Efendimiz'i daha iyi anlamak için onun ailesiyle olan lati-

fe ve mizahlarýna da deðinmek icap eder. Efendimiz bazen

bebek oyuncaklarý münasebetiyle Hz. Aiþe'ye latife yapardý.

Akþamlarý yaptýðý müþterek sohbetlerde hanýmlarýna neþeli ve

ayný zamanda ibretli hikâyeler ve kýssalar anlatýr, bu aralarda

þakalaþmalarda bulunurdu. 

Bir keresinde Hz. Aiþe, Efendimiz için bulamaç piþirmiþti.

Hz. Sevde validemiz de orada bulunuyordu. Hz. Aiþe, Hz.

Sevde'ye bulamaçtan yemesini söylemiþ, Sevde validemiz

bundan çekinmiþ, bunun üzerine Aiþe validemiz "Yemezsen

yüzüne bulayacaðým.” demiþ, Sevde validemiz yememekte

ýsrar edince bulamaçtan alýp Sevde validemizin yüzüne bula-

mýþtýr. Bu manzarayý seyreden Efendimiz, gülmüþ ve elini Hz.

Sevde'ye koyarak "Ne duruyorsun? Sen de onun yüzüne sür.”
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demiþtir. Bunun üzerine Sevde annemiz de Hz. Aiþe'ye sür-

müþtür. Efendimiz buna da gülmüþtür.

Sevgiyi Pekiþtirici Davranýþlarda Bulunalým

Sevgi, insanlarý bir araya getiren ve kaynaþmalarýný sað-

layan çok önemli bir iksirdir. Nitekim Hz. Peygamber de ha-

nýmlarýyla aralarýndaki sevgi baðýný pekiþtirecek, yakýnlýðý ar-

týracak tarzda senli–benli olurdu. Bunun en güzel örneklerin-

den biri, Hz. Âiþe ile evliliklerinin ilk yýllarýnda yaptýklarý koþu-

dur. Bir sefere giderken sahabenin biraz önden gitmesini is-

teyen Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Âiþe’ye “Yarýþalým

mý?” diye sormuþtu. Hz. Âiþe bu teklifi severek kabul etmiþ ve

daha genç olan Hz. Âiþe bu yarýþý kazanmýþtý. Aradan yýllar

geçmiþ, yine bir yolculukta Hz. Peygamber’in yarýþma teklifi-

ni kabul eden Hz. Âiþe, bu sefer yarýþý kaybetmiþti. Bunun

üzerine Hz. Peygamber gülerek, “Bu, vaktiyle kazandýðýn ya-

rýþýn rövanþýdýr.” demiþtir.

Dünya Sevgisi Nasýl Olmalý?

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis–i

þeriflerinde þöyle buyururlar: “Ýleride, ehl–i kitap (Yahudi ve

Hýristiyanlar) ve diðer milletler, týpký aç kimsenin sofranýn ba-

þýna koþtuðu gibi sizin üzerinize üþüþeceklerdir; üþüþüp að-

zýnýzdaki lokmalarý almak isteyeceklerdir.” Yani cüzdanýnýzý

elinizden almak, kazandýðýnýz þeylerin üzerine oturmak için

týpký bir sofraya üþüþür gibi baþýnýza üþüþeceklerdir. Bunun

üzerine bir sahabi sorar: “O gün bizim azlýðýmýzdan mý böyle
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olacak yâ Resûlallâh!?” Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) “Hayýr! Bilakis siz o gün fevkalade çok olacaksýnýz;
ama Allah, düþmanlarýnýzýn kalbinden size karþý olan
mehâbeti (hürmetle karýþýk korkuyu) çýkaracak; yani ha-
sýmlarýnýzýn nazarýnda saygýsýz hale gelecek, güvende
olamayacak ve aðýrlýðýnýzý hissettiremeyeceksiniz. Ayný
zamanda Allah sizin kalbinize ‘vehen’ koyacak.” buyu-
rur. Sahabi yine sorar: “Vehen nedir yâ Resûlallâh (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem)?” “Vehen, (gelip geçici yanlarý itiba-
rýyla) dünya sevgisi, dünyayý birinci plânda ele alma ve
ölümden ürkmektir.” (Ebu Davud, Melahim, 5; Müsned, 2/278)

buyururlar. Evet bir toplum, dünyayý, nefis-
lerine bakan yanlarýyla asýl gaye yapar,
kalbleriyle ve ruhlarýyla ona yönelir; Allah’ýn
rýzasýný da bir tarafa býrakýrsa, yani dünya-
ya ve onun içindekileri Allah’a tercih eder-
se “Lâ ilahe illallâh” deseler de, onlarda
kalbî ve rûhî doðruluðun var olduðu söyle-
nemez.

Birbirimizi Allah Ýçin Sevelim!

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadiste
þöyle buyurmuþtur: “Allah’ýn öyle kullarý vardýr ki, onlar
ne peygamberdirler ne de þehid. Ama hem peygam-
berler hem de þehitler onlara gýpta etmektedirler, kýya-
met günü onlarýn Allah katýndaki makamlarý, gýptaya se-
bep olmaktadýr. Bunun üzerine soruldu: ‘O bahtiyar ki-
þiler kimlerdir?’ Efendimiz cevap verdi: ‘Onlar aralarýn-
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da akrabalýk ve birbirine mal verme konusu olmaksýzýn, Allah
için birbirlerini severler. Allah’a and olsun ki, onlarýn yüzleri
nurdur, onlar nur üzerinedirler. Ýnsanlar korktuðunda onlar
korkmazlar, insanlar üzüldüðünde onlar üzülmezler. Haberi-
niz olsun ki, Allah dostlarý üzerinde hiçbir korku yoktur ve on-
lar üzülmeyeceklerdir de...” (Heysemî, Mecmau’z–Zevâid, 10/276)

Aile içinde eþler birbirlerine sevgi ile yaklaþmalýlar. Buyu-
run size bir misal:

Sevgi, Baþarý ve Mutluluk

Bir kadýn evinden çýktý, evinin önünde temiz ve sevimli

çehreli üç yaþlý adam gördü. Kadýn, yaþlýlarýn yorgun hal-

lerini görüp karýnlarýnýn aç olacaðýný düþünerek, “Sizi taný-

mýyorum; ama yorgun ve aç olmalýsýnýz. Lütfen evime bu-

yurun, size bir þeyler ikram edeyim. Hem dinlenirsiniz

de.” dedi. 

Yaþlýlar, “Kocanýz evde mi?” diye sordular. “Hayýr” dedi

kadýn. “Eþim þu anda bürosunda çalýþýyor.” “O zaman gi-

remeyiz.” dediler, “Eþin eve dönünce o zaman geliriz.”

Akþamleyin kocasý eve geldiðinde kadýn olanlarý anlattý.

Kocasý, “Onlara eve geldiðimi söyle ve onlarý içeri davet

et.” dedi. Kadýn, dýþarý çýktý ve yaþlý adamlarý evine davet

etti. Yaþlý adamlardan biri, “Biz bir eve hep beraber gir-

meyiz.” dedi ve saðýndaki arkadaþýný göstererek “Onun

adý zenginliktir.” dedi ve bir diðerini göstererek “Onun adý

da baþarýdýr ve ben de sevgiyim. Þimdi eþinle konuþ ve

hangimizi evinize davet edeceðinize karar verin.” Kadýn

eve girdi ve olanlarý tekrar kocasýna anlattý. Kocasý çok

sevindi. “Ne kadar harika.” dedi. “Zenginliði davet ede-

lim, gelsin ve evimizi zenginlikle doldursun.” dedi. Kadýn,

“Neden baþarýyý davet etmiyoruz?” diye sordu. O sýrada
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onlarý dinlemekte olan sevimli kýzlarý, “Sevgiyi davet etsek

daha iyi olmaz mý?” dedi. “O zaman evimiz sevgiyle do-

lar.” Adam, “Bence kýzýmýzýn tavsiyesine uyalým. Haným!

Dýþarý çýk ve sevgiyi davet et, sevgi bizim misafirimiz ol-

sun.” dedi. Kadýn dýþarý çýktý ve sevgiyi seçtiklerini söyle-

yerek sevgiyi evlerine davet etti. Sevgi kalktý, eve doðru

yürümeye baþladý. Diðer iki arkadaþý da kalkýp onu takip

ettiler. Kadýn büyük bir þaþkýnlýkla, “Ben sadece sevgiyi

davet ettim, hani üçünüz bir anda gelmeyecektiniz?” diye

sordu. Yaþlý adamýn cevabý þöyle oldu: “Eðer siz zengin-

lik veya baþarýyý davet etmiþ olsaydýnýz, diðer ikimiz kala-

caktýk; ama siz beni (sevgiyi) davet ettiðiniz için, ben ne-

reye gidersem baþarý ve zenginlik de benimle gelir.” 

Dostlar, evlilik büyük bir nimettir. Eþsiz hayat eksikliktir

belki de. Eþler, birbirlerine sevgiyle yaklaþtýklarý zaman o

ailede baþarý da, zenginlik de beraberinde gelir. Hem

zenginlik ve baþarý sadece maddiyatla mý ölçülür? 

Sevdiðinizi “Dengeli Sevin” Yoksa...

Ýnsan bazen birilerini delice sever; ancak bazen karþý ta-

raftan ayný karþýlýðý göremez. Çünkü fýtrat, fýtrî olmayan þeyi

reddeder. O zaman da sevgi, düþmanlýða dönüþür. Öyle ki,

daha önce övmede deðer kabul ettiði bütün hasletler, daha

sonra onu yermeye esas teþkil eder. Önce, kendi kendine, o

þahýs için gönlünde bir Süleyman tahtý kurmuþtur. Þimdi de o

tahtý kýrýp geçirmekte ve söküp atmaktadýr. Kim bilir belki de

ne kurduðundan ne de kýrýp döktüðünden, karþýdakinin hiç

mi hiç haberi yoktur. Bu, týpký “tavþan daða küsmüþ daðýn

haberi yok” misalinde olduðu gibi lüzumsuz bir küskünlüktür.

Evet, her þeyde olduðu gibi sevgide de ifrat (aþýrýlýk) ve tefrit-
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ten (ortanýn çok altýnda kalmak) kaçýnmak gerekir. Bu
mevzuda, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ver-
diði ölçü ne kadar çarpýcý ve ne kadar ibret vericidir!
“Sevdiðini bir ölçüde sev, belki bir gün o düþmanýn
olur. Kýzdýðýna da yine bir ölçüde kýz, belki bir gün dos-
tun olur.” (Tirmizi, Birr, 60)

Evet, sevgide de, düþmanlýkta da hep birer açýk ka-
pý býrakýlmalýdýr. Tâ ki, vakti geldiðinde giriþler kolay ol-
sun.

Son Damlan Sevgiden Bir Gül Olsun

Birkaç gönül insaný idiler. Sabahýn ilk
saatlerinde bir kýraathanede buluþurlar,
gönülden gönüle kurulmuþ köprüler ile
halleþirlerdi. Daima bir bardak dururdu
masalarýnda. Aðzýna kadar dolu, hani bir
damla daha eklense taþacak dedikleri tür-
den. Anlayan anlardý herhalde bu dolu
bardaðýn mânâsýný, anlamayan onlarýn hal-
lerini de anlamaz, sorma gereði duymaz-
lardý. Bir sabah, biri yaklaþtý masalarýna, oturmak için
izin istedi. Masadakilerden biri baþýyla aðzýna kadar
dolu bardaðý iþaret etti. Bir damla daha taþýrýrdý barda-
ðý, böyleydi... Gelen usulca cebinden bir GÜL YAPRA-
ÐI çýkardý ve usulca koydu aðzýna kadar dolu bardaða.
Bir tek damla bile taþmamýþtý. Son damlada hep bir
GÜL YAPRAÐI olabilmek ümidi ile. Suyu taþýrmayan bir
gül yapraðýna her zaman yer vardýr.
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“Kiþi Sevdiði ile Beraberdir”

Kiþi, bu dünyada olduðu gibi, ahiret hayatýnda da hep
sevdikleriyle beraberdir. Dolayýsýyla insan bu dünyada dost
olduðu, gönülden baðlý bulunduðu kiþilerin manevî durumla-
rýna dikkat etmeli, etrafýndaki insanlarýn kendi iç dünyasýný
yansýttýðýný unutmamalýdýr. Öyle ise insan hem mü’min arka-
daþlar edinmeli hem de ahirette nebilerle, sýddîklerle ve þe-
hidlerle beraber olmak için onlarý sevmelidir ki, orada onlarla
beraber olabilsin. Veya baþka bir ifadeyle, ahirette nebilerle,
sýddîklerle ve þehidlerle beraber olacak olanlar, burada iken
onlarý sevip maiyyetlerinde bulunanlardýr. Kötülükleri temsil
edenler için de, yine ayný hadisin hükmü ve mânâsý geçerli-
dir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAZI AHLÂKÎ

DAVRANIÞ VE DEÐERLER





BAZI AHLÂKÎ DAVRANIÞ VE DEÐERLER

Ailemiz, adeta ahlâk eðitiminin verildiði bir mektep olmalý. Hem
de programlý bir þekilde. Aslýna bakýlýrsa ahlâkî prensiplerin
eðitimini aile ile sýnýrlamak da doðru deðil. Ancak ibâdetlerde
olduðu gibi ahlâkî prensiplerin insana yerleþip oturaklaþtýðý ilk
yer de ailedir. Ailede anne–babayla ve çocuklarla beraber yü-
rüyecek bir ahlâk eðitimi daha huzurlu bir hayat yaþamamýza
sebep olacaðý gibi iki cihanýn saâdetini yakalamamýza da ve-
sile olacaktýr.

Bu bölümde sizleri, her biri ahlakî prensiplerin bir yönünü
anlatan kýsa ve öz cümleciklerden oluþan mütevazý makale-
ciklerle baþbaþa býrakacaðýz. Bu prensipler aslýnda hayatýn
herhangi bir karesinde insanýn malý olabiliyor, ama yine unut-
mayalým ki iyi ve ahlâklý bir toplum iyi ailelerden, o da iyi fert-
lerden oluþur. O yüzden ahlâk eðitimi adýna daha çok ailede
yerleþen bazý deðer ve davranýþlarý hatýrlatmakta fayda var.

Yaptýðýmýz Ýþi Pürüzsüz ve Saðlam Yapmalýyýz

Müslüman, yaptýðý tüm iþleri arýzasýz ve mükemmel yap-

malý. Kur’ân–ý Kerim: “Ve de ki Ey Habibim: Çalýþýn: Yaptýkla-
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rýnýzý Allah da, Resûlü de, müminler de görecekler. ” (Tevbe,

9/105) âyetiyle buna iþaret etmektedir ki, bu “amellerinizi Allah

ve Resûlullah’ýn teftiþ ve kontrolüne arz edecek þekilde, arýza-

sýz ve mükemmel yapýn” demektir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem) de bir hadis–i þeriflerinde, “Allah, yaptýðý iþi pürüzsüz

ve saðlam yapan insaný sever.” (Münâvî, Feyzu’l–Ka’dir, 6/459) bu-

yurmaktadýr. Mesela; bir binanýn mimarisini düþünecek olur-

sak; binanýn saðlamlýk ve statik açýdan saðlam bir zemine

oturmasý, mimarý hayrette býrakacak þekilde ayarlanmasý, bu

ruhun mimariye yansýmýþ þeklidir. Ayrýca insanýn, mevcudu

en iyi þekilde kullanmasý, gücünün yettiði þeylerde çok sað-

lam ve gözü doldurucu bir iþ ortaya koymasý da bu mânâda

deðerlendirilebilir. Ýþleri pürüzsüz bir þekilde yapma prensibi-

ne, insanýn yemesinden içmesine, yatmasýndan kalkmasýna,

konuþmasýndan ibâdetine kadar sergilemiþ olduðu davranýþ

düzenini de katmak mümkündür.

Doðrularla Beraber Olalým!

Kur’ân–ý Kerim, “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve

doðru oturup doðru konuþan, içi dýþý doðru olan insanlarla

berâber olun” (Tevbe, 9/119) buyurur. Buna göre insan, önce

ferdî planda kendini ibâdet þuuru ile donattýktan sonra sâdýk

(doðru) arkadaþlarla beraber olmaya çalýþmalý. Çünkü insan,

tek baþýna, sürekli kendini kontrol altýnda tutamaz. Bundan

dolayý, “sürüden ayrýlaný kurt kapar” demiþler. Günümüzde

bu husus, her zamankinden daha mühimdir. Onun için

mü’minler, arkadaþ, eþ–dost ve çevresine çok dikkat etmeli-

ler. Hele, kötü arkadaþla beraber bulunmaktan, þeytandan sý-
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ðýndýklarý gibi Allah’a sýðýnmalýlar. Çünkü “Ýnsan, arkadaþýnýn

dini üzerinedir...”

Bilimi süsleyen doðruluktur der Ýbn Sina. ‘Yalan bir yýl ko-

þar, doðru onu bir anda geçer,’ þeklinde bir Afrika sözü var-

dýr. Doðruluk vicdanî bir sözleþmedir. 

Sürekli, Allah’ýn gözettiði hissi ile hareket etmek çok

önemlidir. Olaylarý deðerlendirirken din eksenli bir deðerlen-

dirme, ince ve hassas bir ruhu gerektirir. Kandiye muhasara-

sýnýn en þiddetli olduðu günlerden biriydi. Zeynel isminde bir

kahraman sabah namazý kýlarken önüne bir humbara düþtü.

Zeynel namazý bozup kaçsa humbara patlayacak ve kendisi

de ölecekti. Zeynel kaçmamýþ ve normal þekilde secdeye ka-

panýp duâsýný yapmaya baþlamýþtý. Ancak o anda patlayan

humbara da Zeynel’e bir zarar vermemiþti. Olayý Fazýl Ahmet

Paþa’ya anlatan Zeynel soruyordu: “Efendim, acaba secdede

biraz fazla kalmam neticesinde namazým bozuldu mu?” Sad-

razam da: “Hayýr namazýn bozulmadý.” diye cevap verdi. Ýn-

san her durum ve þartta hassasiyetini sürdürebilmelidir.

Sebat Edelim, Muvaffak Olalým!

Sebat; sözünden veya kararlarýndan dönmeme, bir iþi so-

nuna kadar sürdürme, kararlýlýk gösterme ve direnme demek-

tir. 

“Baþta îmân–ý hakîkî geliyor, sonra salâh,
Sonra hak, sonra sebât. Ýþte kuzum insanlýk.
Dördü birleþti mi yoktur sana hüsrân artýk.”

(M. Akif Ersoy, Safahat, 419)
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“Gözü tok insan, fakir olsa dahi zengin sayýlýr; insan
sebat ederse her iþte muvaffak olur.” (Yusuf Has Hacib, Ku-

tadgu Bilig, 194)

Din Yolunda Sebat Edelim!

Allah Teâlâ (celle celâluhû) þöyle buyurur: “Yoksa siz,
kendinizden önce gelip geçenlerin hali (uðradýklarý sý-
kýntýlar) baþýnýza gelmeden cennete girivereceðinizi mi
sandýnýz? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sýkýntýlar dokun-
du ve öyle sarsýldýlar ki, hatta peygamber ve beraberin-

de iman edenler, “Allah’ýn yardýmý ne za-
man?” derlerdi. Bak iþte! Gerçekten Al-
lah’ýn yardýmý yakýndýr.” (Bakara, 2/214)

Ayetten anladýðýmýz kadarýyla Allah,
kendisine hizmet edenleri her zaman zor-
luklarla, hizmet etme yolunda çeþitli engel-
lerle imtihan etmekte ve samimi olanlarla
olamayanlarý ayýrmaktadýr. O zaman dine
hizmet edenler her ne olursa olsun hizmet

etmede önlerine çýkan engelleri aþmasýný bilmeli ve
bunlarýn bir imtihan olduðunu unutmamalýdýr.

Sebat Edelim, Sabýrlý Olalým!

Sebat, güçlükleri yenen silahlarýn en büyüðü. Aslý-
na bakýlýrsa insanlarýn en büyük dostu da zorluklardýr.
Zira birçok tecrübeyi onlar sayesinde öðreniriz. Görü-
nüþ olarak zahmet gibi görünen þeylerin altýnda rahmet-
ler yatar. Eðer yürüdüðünüz yolda güçlük ve engel yok-
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sa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaþtýrmaz. Hayat harekettir, ha-
reketsizlik ise ölüm... Ýngiliz yazar ve þairi Milton (1608–1674),
gözlerini kaybettiði zaman yýlmamýþ, çalýþmalarýný tüm çaba-
sýyla sürdürmüþ, en büyük eserlerini, özellikle de Hýristiyan
destanlarýnýn en parlak örneklerinden sayýlan “Kayýp Cennet”
ile “Yeniden Kazanýlan Cennet”i hayatýnýn en çok acý çektiði
bu devresinde vermiþtir. Sorunun üstüne yürümeyen insan,
çocuðun karanlýkta þarký söylediði gibi, bir gizli korkunun ve
kaçýþýn içindedir. Çok sorunla karþýlaþan insan en tecrübeli
insandýr. Sorunlarla karþýlaþýnca da kaçmamak esastýr. Unut-
mamalý! Savaþta en çok yara alanlar cepheden kaçanlardýr.
Sorunun çözümünde görev almayanlar da o sorunun bir par-
çasý olurlar.

Ýyi Ýnsan Lotus Gibi Olmalý

Bir zambak türü olan lotus, bataklýkta yetiþir ve son dere-
ce güzel çiçekler açar. Bataklýðýn pis çamurunu, enfes bir ko-
kuya çevirir. Güneþ de o bataklýktan yükselttiði buharý terte-
miz yaðmura ve kara çevirir. Ýyi insanýn görevi, zararý fayda-
ya ve iyiye dönüþtürmek olmalýdýr. Kötüyü küçümsemek, tah-
kir etmek veya zorlamak deðil. Bir metot geliþtirip bununla kö-
tünün silahýný elinden almak ve sabýrla iyiliði çýkarmak.

Hýrs Her Zaman Kaybettirir

Hýrs, açgözlülük, þiddetli istek ve aþýrý derecede tutkun-
luk demektir. Hýrslý olan kimse daima kayýp ve hüsran kuþa-
ðýnda bulunuyor demektir.

Ne güzel söylemiþler: 
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–Hýrsýn artmasý felaketlerin yaklaþmasý demektir.
–Hýrs mahrum býrakýr. Ýnsaný sonunda ezer.
–Fakir insan, malý az olan deðil, arzusu çok olandýr.
Biz kime benziyoruz, bilir misiniz? Bakýn þu misale: 

“Çocuk, içinde ceviz bulunan güvece ellerini soktu, avuç-

larýný cevizle doldurduktan sonra ellerini dýþarý çýkarmak

istedi. Çýkaramayýnca aðlamaya baþladý. Ona dedim ki:

“Evlâdým! Avucundaki cevizlerin bir kýsmýný býrak. Ellerini

dýþarý çýkardýðýn zaman yine bir miktar cevize sahip ola-

caksýn.” 

Evet! Ýþte bizler, daha çok isteyen o çocuða benziyoruz.
Dünyada sizden üstün olana bakmayýn ki, gözünüzde Allah’ýn
nimeti küçülmesin. Bazý insanlar vardýr ki sonsuz nimetler
içinde yüzdüðü halde hayatta gördükleri küçük bir karartý so-
nucu söylenmeye baþlarlar, þikayette bulunurlar. Ama öyle in-
sanlar da vardýr ki, gecelerinin karanlýðýný Allah’ýn ufacýk bir
lütfu aydýnlatacak olsa, yürekleri büyük bir þükran ile dolar.

Ýnsana Ýlâhî Rahmetin Kapýsýný Merhamet Açar

Baþkalarýna merhamet edip onlarýn her türlü ihtiyaçlarýný
giderme, Ýlahi rahmeti kazanma istikametinde çýkarýlmýþ en
büyük davetiyedir. Zaten Kur’ân da bu önemli hakikati þöyle
beyan etmiyor mu: “Namazý kýlýn, zekatý verin, Resûlu’ne de
itaat edin ki merhamete mazhar olasýnýz.”

“Müminlere imdada yetiþ merhametinle,
Mülhidlere lakin daha çok merhamet eyle.”

(M. Akif Ersoy, Safahat, 22)
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Âný Yaþayalým!

Þu gerçeði unutmayýn! Tek önemli vakit vardýr; için-
de bulunduðunuz an. O an en önemli vakittir. Çünkü sa-
dece o zaman elimizden bir þey gelebilir. En önemli ki-
þi, beraber olduðunuz insandýr. Zira hiç kimse bir baþ-
kasýyla bir daha görüþüp görüþmeyeceðini bilemez.
Zamanýn kaybolduðunu bilenler, en çok hüzün duyan-
lardýr. Hayatýmýz, kaybedilen fýrsatlarla doludur. Aslýnda
iyi kullanýlacak olsa, ömür hiç kýsa deðil. En büyük ta-
sarruf, zamandan yapýlandýr. Gereði gibi kullansa, neler
baþarmaz insan. En uyarýcý þey zaman-
dýr... Zamanýn ne iþe yaradýðýný, insan, za-
maný kalmadýðýnda anlar. Bir fýrsat doð-
muþsa onu hemen yakala. Bir saat sonrasý
için bile bir güvencemiz yokken, bir gün
yaparým diye onu sakýn sonraya býrakma!
Bir anda insanýn içinde çakan bir iyilik ýþýl-
týsý, gerçekleþtirme imkâný varken meyve-
sini vermezse kiþilik de zedelenir. Onu
gerçekleþtirmek mümkün olmaya da bilir.
Ýþçinin hakkýný, alnýnýn teri kurumadan ver! An’ýn büyük
deðeri, “artýk geç” olduðu zaman gündeme gelir. “Za-
maný deðil artýk, geçti. Heyhât! Size vaat edilen þey ne
kadar da uzak...” (Müminûn, 23/36)

Hiçbir Þey Göründüðü Gibi Deðil

Tefekkür, düþünme, zihni yorma ve fikir üretmedir.
Nebiler Serveri der ki “Tefekkür gibi kýymetli ibâdet yok-
tur.” Þimdi sizi bir tefekkür turuna davet ediyoruz. 
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Bir Alman zooloðu, nelerden oluþtuðunu anlamak
için bir serçe yuvasýný daðýtýr. Yapý malzemelerini daðý-
týnca þu sonuca varýr: Yuvanýn yapýsýnda 630 uzun at ký-
lý, 1.715 daha kýsa kýl, 195 kök parçacýðý, bir tül parça-
sý, 3 yonca yapraðý, çeþitli büyüklüklerde 20 baþka yap-
rak, 45 iplik ve 35 gr. koyun yünü vardý. Bu kadar mal-
zemeyi toplamak için kuþçuk kim bilir ne kadar çalýþtý
ve kanat çýrptý? Bir kilo bal, 30 bin arý, 6 milyon çiçek,
20 bin km. uçuþ demektir. Ýnsan biraz dikkatle baksa,
orada sürülen ve ekilen bir tarlayý, yaðan yaðmuru, kar,
biçilen baþak, deðirmen ve fýrýný seyreder bir bir; ça-

mur, nar suyuna; yeþillikler de süte nasýl
çevriliyor? Ýnsan düþünmeli bunlarý...

Bahçede bir grup sahabi ile otururken
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ab-
dullah b. Mes’ud’dan meyve getirmesini
ister. O da hemen koþup hurma aðacýna
týrmanmaya baþlar. Ona bakmaktadýr her-
kes. Bir ara açýlan zayýf ve ince bacaðý dik-

katleri çeker de hafif bir gülüþme olur. Yüce Peygamber
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Niçin gülüyorsunuz? Yarýn mi-
zanda (Ahirette sevap ve günahlarýn tartýldýðý gün) onun
ince bacaðý, Uhud Daðý’ndan aðýr gelir.” der.

Ýnsan yüzlerce defa trenle yoldan geçer. Fakat ne
demiryolunu ne de demiryolunu yapan eli düþünür. Ço-
ðu kere yolcular olarak bizler sadece pencereden ba-
kar, düþünmek ve hatýrlamak için bir çaba harcamayýz.
Köprü, demiryolu ve ýrmak hepsi doðal görünür bize...
Evet! Her þey “doðal” denilen yalana dönüþmüþtür. Do-
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ðal denen yalandan kurtulmak, her þeyi olduðu gibi görmek

için gelin Rabb’imizden yardým isteyelim: “Dünyayý sâlih kul-

larýna nasýl gösteriyorsan bana da öyle göster Ya Rabbi!” (Ha-

dis için bkz.: Deylemî, el-Firdevs, 1/469), (Kemal Ural, Küçük Þey Yoktur,

189, 197)

Büyükler Çile ile Kemale Ermiþlerdir

“Ýnsanda hissî yapý, yaþanan hayat, çekilen çile ve ýzdý-

rapla mebsûten mütenasip (doðru orantýlý) olarak geliþir. Hep

hayatýn dýþýnda kalmýþ, düþüncesiz ve ýzdýrapsýz kimselerin

his dünyalarý da, diðer melekeleri gibi kat’iyen inkiþâf etmez

ve böyleleri hiçbir zaman varlýkla bütünleþemezler.” (M. Fethul-

lah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 129)

Milletlerin önüne düþüp onlarý aydýnlýða çýkaran nice bü-

yük þahsiyetler, ömürlerinin bir bölümü hapishanelerde çile

ve iþkence içinde geçmiþ, böylece onlar, olgunlaþan ve ay-

dýnlanan gönülleriyle milletlerin diriliþ yolunda birer ýþýk kay-

naðý haline gelmiþlerdir. 

Büyük imam Ebu Hanife Hazretleri, zindanlara atýlarak

saygýsýzca hýrpalanýp inim inim bir hayat yaþamýþ, Ahmed b.

Hanbel Hazretleri adi bir insan gibi tartaklanýp bayaðý iþken-

celere maruz býrakýlmýþ; Hanefi fýkýh kitaplarý içinde çok

önemli bir yeri olan Mebsut adlý eseri Serahsi hapsedildiði ku-

yu dibinde telif etmiþ, Bediüzzaman Hazretleri, bir câni gibi

muamele görerek, memleket memleket sürgüne gönderilmiþ-

tir. Campanella zindanda, Cervantes esarette, Dostoyevski

de kürek mahkûmu iken kendilerini keþfederek milletlerinin

gönüllerinde ölümsüzlüðe ulaþmýþlardýr.

B a z ý  A h l â k î  D a v r a n ý þ  v e  D e ð e r l e r

149



Her Þey Özenti ile Baþlar

Arabistan’da putperestliði Amr b. Luhayy’ýn tesis ettiði

söylenir. Suriye’ye yapmýþ olduðu bir seyahatte halkýn taþtan

yontulmuþ putlara taptýklarýný görmüþ, bu putlarýn onlara uður

getirdiðini duymuþ, bunlardan birkaçýný alarak getirip

Kâbe’ye dizmiþti. Bu putlar aracýlýðý ile Allah’a yaklaþmak

umuluyordu. Ama sonra ne oldu? Meselenin aslý unutularak,

amaç araç halini aldý. Bir basit, masum niyet, gerçeðin karþý-

sýnda yýllarca direnecek kadar, bir ayrýk otu gibi, derinlere kök

saldý! Küçük þeyler küçük kalmaz, büyür... Yoldan hafifçe

sapmak, sonunda yolu tamamen kaybettirir... 

Her þey küçük bir deðiþimle aslýndan uzaklaþýr. Bu ger-

çekten korkarak, Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) saðlý-

ðýnda altýnda oturduðu aðacý bir gün kesmiþti Hz. Ömer (radý-

yallâhu anh). Ýnsanýn zaafýný çok iyi bilen Ýslâm’ýn halifesi, uzak

bir ihtimal de olsa, bu masum saygý, aðacý zamanla kutsallaþ-

týrýr diye korktu. Ýþte bir hayýr zamanla þerre vasýta olabiliyor,

bu misalde görüldüðü gibi... (Kemal Ural, Küçük Þey Yoktur'dan)

Yalnýzlýk Bir Girdaptýr

Ýnsan, yalnýz kalmaktan, yýlandan–çýyandan kaçtýðý gibi

kaçmalýdýr; çünkü yalnýzlýk, yýlanca, çýyanca düþüncelerin in-

san ruhunu sarmasýna yol açar. Ýki kiþi olmada da ayný tehli-

keler bahis mevzuu olabilir; çünkü iki kiþinin bir fenalýk ve kö-

tülük üzerinde anlaþmasý, zayýf bir ihtimal de olsa mümkün-

dür. Üç kiþiye gelince, ihtimal hesaplarýna göre onlarýn gü-

nahlarda, fenalýklarda anlaþýp bir araya gelmesi adetâ

imkânsýzdýr. Bu hakikate parmak basan Allah Resûlü, “Yalnýz
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kalan bir kiþi, þeytanýn etkisine açýk demektir. Ýki kiþi de þey-

tanýn etkisine açýktýr; üç kiþi ise cemaattir” (Muvatta, Ýsti’zân, 35;

Ebû Davud, Cihad, 79) buyururlar. Üç kiþi, bir cemaat teþkil eder

ve þeytanýn insana nüfuz edeceði delikleri, çok daha küçült-

müþ olur. Ýster evli, ister bekâr olalým, evde, okulda, iþyerin-

de, sokakta ve çarþýda bizi aralarýna alýp, üzerimize kanatla-

rýný gerecek, duygu ve düþüncelerimizi þeytanî esintilerden

koruyacak ruh ve irade insaný arkadaþlara ihtiyacýmýzýn oldu-

ðu bir gerçektir.

Dertsiz Ýsek, Dert Biziz Demektir

Ýnsanlýða örnek olmuþ büyük kiþilerden biri, evinde otu-

rurken birden kapý çalýnýr. Ýnip bakar. Bir de ne görsün, eski

tanýdýklarýndan biri. Allah rýzasý için sadaka istemeye gelen

bu eski dostu mahcup etmemek için kendisine görünmez.

Hemen içeri koþup eline sandýktan ne geçerse hepsini geti-

rip, kapý aralýðýndan uzatýr. Adam duâ ederek gittikten sonra

o zat hüngür hüngür aðlamaya baþlar... Hanýmý, “Verdiklerin

gözüne çok göründü, yaptýðýn cömertliðe piþman oldun da

ondan dolayý mý aðlýyorsun?” diye sorar. Adam þöyle cevap

verir: “Hayýr! Aklýna gelen yanlýþ. Ben verdiðim para için de-

ðil, uzun zamandan beri görmediðim bir dostumun halini so-

rup araþtýrmadýðým için, onu dilenmeye zorlanacak duruma

getiriþime aðlýyorum!..”

Gelin büyük zata eþlik edip biz de aðlayalým! Teselli bek-

leyen komþumuza çare olamayýþýmýza, cevabýný unuttuðumuz

mektuplara, aramadýðýmýz dostlarýmýza, ziyaret etmediðimiz

hastalara aðlayalým. Belki en kötüsü de, bu hissimizi yitiriþimi-
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ze ve aðlamayý unutuþumuza aðlayalým. Çoðu þeyin
farkýna varmadan yaþýyoruz. Sokakta telaþla ilerlerken
hayattan ümidini yitirmiþ birisi geçiverir yanýmýzdan.
Alaca karanlýkta pazar artýklarýný toplayan yoksullarý gö-
rürüz. Çöp bidonunu karýþtýran adamýn parmaklarý yýrtýk
pabucunun içinde donarken, basit bir boya kutusu ile
yaþam savaþý veren minik bir çocuk görürüz.

Ýyilik yapmak için uzaða gitmemize gerek yok. As-
lýnda o yanýbaþýmýzda bizi beklemektedir. Öyle insanlar
vardýr ki, parasýzlýktan veya maddî yetersizliklerden do-

layý deðil, sadece sevgi sözcüðüne hasret
olarak ilgisizlikten ölür giderler. Bazen, ke-
dinin ayak týkýrtýsý veya rüzgârýn sürükledi-
ði kaðýdýn hýþýrtýsý, ümit uyandýrmak için in-
sanýn yerini alabiliyor... Bir aile “Acaba
hangi lokantaya gitsek?” diye düþünürken,
yan komþusunun elektrik borcunu ödeye-
mediði için kullandýðý mum devrilebilir ve
yangýn çýkabilir. Yetimler akþama ne yiye-

cek? Ýyilik, hayata anlam kazandýrýr. Ýyilik öyle bir dildir
ki hem dilsizler konuþabilir onunla hem de saðýrlar iþitir
onu... Hayat bir iyilik yarýþýdýr ve sevmektir. Sevmek ise
boþ sözle olmaz. Sevmek ilgilenmektir. Zaman ayýrmak-
týr. Paylaþmaktýr.

Kendimizi Beðenmeyelim!

Kendi nefsini beðenen ve seven adam baþkasýný
sevmez. Seviyor gibi gözükse de samimi olarak sev-

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

152

Hayat bir iyilik

yarýþýdýr ve sevmektir.

Sevmek ise boþ sözle

olmaz. Sevmek ilgilen-

mektir. Zaman ayýr-

maktýr. Paylaþmaktýr.



mez. Belki ondaki menfaati ve lezzeti sever. Daima kendini

beðendirmeye ve sevdirmeye çalýþýr. Kusuru kendine almaz

ve avukat gibi kendini müdafaa eder. Mübalaðalarla veya ya-

lanlarla kendini över, adeta nefsine büyük bir pay verir. Öyle

ki sonunda “O kimse ki heva ve heveslerini ilah edinmiþler-

dir.” (Furkan, 25/43) âyetinin tokadýný yer.

Musibete Bir de Böyle Bakalým!

Musibet ve belalara farklý bir açýdan bakmayý denediniz

mi hiç! Denemedinizse gelin bir de bu yönden bakmaya ça-

lýþýn: Musibetler, bizleri Allah’ýn dergâhýna sevk edip oraya

yönlendirmek için birer kader kamçýsý hükmündedirler. Hata-

lar ve baþýmýza gelen felaketler, imanýn zayýflýðýndan kaynak-

lanan hatalarýn sonucudur. 

Musibetler, mutlak olarak þer deðildir. Bazen mutluluk da

felaket haline dönüþebilir. Hatta felaketten de mutluluk ortaya

çýkabilir. Musibet, insanýn haddi aþmýþlýðýnýn sonucu ve gele-

cek mükafat ve ihsanýn da baþlangýcýdýr. Musibetin darbesi-

ne karþý þikayet etmek sûretiyle elbette aciz ve zayýf insanlar

aðlar; fakat unutmamalý, haller ancak O’na arz edilmeli,

O’ndan þikayet etmemelidir. 

Her musibette bir çeþit nimet vardýr. Bazý zamanda ve ba-

zý kiþiler için bela ve musibet, Allah’ýn bir lütfudur. Maddî mu-

sibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe de küçülür.

Masum kul, günahkârlarýn çok olduðu yerdeki musibetten na-

sibini alýr. Atmaca kuþunun serçelere sataþmasý, görüntü açý-

sýndan rahmete uygun düþmüyormuþ gibi görünse de aslýna

bakýldýðýnda, o serçenin uçma kabiliyetinin, sataþma ile orta-
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ya çýktýðý anlaþýlacaktýr. Nûrânî âlemlere giden yol, ka-
birden geçer. En büyük saâdetler, çekilen çilelerin so-
nucudur. Musibetle karþýlaþmayan insan yoktur. O hal-
de hatalarla, dertle, sýkýntýyla ve belalarla beraber yaþa-
mayý öðrenmeliyiz. Ne dersiniz?

Sýkýntýlar, Allah’ýn Ýstemediði Hayata 
Talip Oluþumuzdan...

Cenâb–ý Hakk, Kur’ân–ý Hakim’inde haber veriyor ki:
“Her kim zikrinden yüz çevirirse, ona sýkýntýlý bir hayat,

dar bir geçim ve huzursuz bir yaþantý var-
dýr. Böylelerini ahiret hayatýnda kör olarak
haþrederiz. O hesap yerinde, nefislerine ve
þeytanlarýna kulluk eden bunlar derler ki:
Rabb’im! Beni niçin kör hale getirip haþret-
tin. Ben dünyada her þeyi görenlerden
idim. Allah da buyurur ki: “Evet öyle idin.
Sana âyetlerimiz geldi. Onlara aldýrýþ etme-

din. Nefsinin isteklerini emrettiklerimize tercih ettin. Asýl
görüleceði görmedin. Dinimi yaþamadýn. Ömrünü þirk
ve riya içinde geçirdin. Bunun cezasý olarak dünyaný ge-
çim sýkýntýsýyla geçirdin. Ve iþte burada da cezaný çek-
meye baþladýn.”

Allah dostlarýndan Abdülkadir Geylani Hazretleri di-
yor ki: “Eðer geçiminde bir sýkýntý ve deðiþiklik, rýzkýnda
bir güçlük, halinde bir periþanlýk görürsen, bunun, Al-
lah’ýn emrini býrakýp nefsinin heva ve hevesine uydu-
ðundan ileri geldiðini bil! Ellerin ve dillerin sana uzandý-
ðýný, canýna, malýna, evlat ve iyaline kastedildiðini gö-
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rürsen, bunlarýn Allah’ýn yasaklarýný iþleyip Allah’ýn koy-
duðu sýnýrlarý aþtýðýndan ve üzerine düþen haklarý ifa et-
mediðinden ileri gelmiþ olduðunu bil! Eðer kalbini endi-
þe, elem ve ýzdýraplarla dolu görürsen, bunlarýn, Allah
Teala’ya muarýz olduðundan, Allah’a ait iþlerde insanla-
rý O’na ortak kýldýðýndan, Cenâb–ý Hakk’ýn gerek senin,
gerek baþkalarý hakkýndaki kaderine razý olmadýðýndan,
O’na iman ve itimadýnýn eksikliðinden ileri geldiðini bil!” 

Görüyorsunuz ki sýkýntýlarýmýzýn ana sebebi, Allah’ýn
yaþanmasýný emrettiði dinden uzak bir yaþantýya talip
olmamýzdýr. Huzurumuzun yokluðundan, dünyanýn ta-
dý–tuzu kalmadýðýndan þikayetçi olmayaný-
mýz yok. Hep zengin olalým, istiyoruz. Fa-
kat zenginliði dinimiz gereði olsun diye
deðil, daha rahat bir yaþantýmýz olsun, nef-
simizi daha rahat ettirelim diye istiyoruz.
Þu bir gerçektir ki; Kur’ân hakikatlerinin
geçersiz kabul edildiði hiçbir yerde ve za-
manda insanlýk huzur bulmamýþtýr. Böyle
devam ettiði müddetçe de huzur bulmaya-
caktýr. Ýþte daðýnýklýðýmýzýn sebebi de budur. Gönüllerin
ve dünyanýn huzuru Kur’ân esaslarýyla olan irtibatla
orantýlýdýr. Bu irtibatý saðlayanlarýn hem kalbleri hoþnut
olur hem de dünyalarý...

Musibetlerin Sebebi Günahlar

Baþýnýza gelen her musibet, iþlediðimiz günahlar
(ihmal ve kusurlarýmýz) sebebiyle olmakta. Hatta “Allah,
günahlarýnýzýn çoðunu da affeder.” (Þûra, 42/30) ayetin-
deki bu hitap günahkârlaradýr. Fakat gösterecekleri sa-
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býr sayesinde yüksek derecelere ulaþtýrýlmak gibi se-
beplerle, günahkâr olmayanlarýn baþlarýna gelen musi-
betler de yok deðildir.

Mü’minlere gelen sýkýntýlar, onlar için kefaret olur.
Allah’ýn dinine hizmet için çalýþan kimsenin çektiði sýkýn-
týlar ise onun sadece günahlarýna kefaret olmakla kal-
mayýp ayný zamanda Allah katýndaki derecesinin yük-
selmesine de bir vesiledir. Dolayýsýyla baþýna musibet
gelen dindar kiþiler hakkýnda, onlarýn günahlarýnýn ce-
zasýný ödediðini düþünmek çok yanlýþtýr.

Helâlleþmeyi Ahlâk Haline Getirmeliyiz

Helalleþme bir ahlâk haline getirilmeli-
dir. Ve mutlaka helallik istenen þahsa du-
rum olduðu gibi anlatýlmalýdýr. Mesela:
“Senden þu kadar haksýz yere þunu aldým;
seni gýybet ettim...” vs. gibi. Ne var ki, ay-
nen anlatma karþý tarafta derin yaralar
açacaksa, o zaman mes’ele þerhedilme-
den, mutlak olarak helallik istenmelidir. Ýn-
sanýz ve zayýf taraflarýmýz var. Söylenen

söz içimizde bir ukde ve yara olarak kalabilir. Ýnsanýn
Cenâb–ý Hakk’ýn huzuruna, içinde mü’min kardeþine
karþý, herhangi bir ukde varken gitmesi ise büyük bir ta-
lihsizliktir. Onun içindir ki, Efendimiz sýk sýk, “Bana arka-
daþlarým aleyhinde hiçbir þey söylemeyin. Zira,
Rabb’imin huzuruna selim bir kalple gitmek isterim.”
der ve mü’min bir kardeþi aleyhine bir þey söylemek is-
teyenleri böyle ikaz ederdi. O’nda bizim için her husus-
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ta üsve–i hasene (en güzel örnek) vardýr. Bu mevzuda da
rehberimiz, yine Resûlullah’týr (sallallâhu aleyhi ve sellem). (M. Fet-

hullah Gülen, Fasýldan Fasýla–1, 77–78)

Kendimizi Tenkit Etmeliyiz! 

Kendimizi kontrol etme, saðlam bir teminat ve en güveni-
lir dayanaktýr. Ýnsanýn her hamlesi bu türlü bir kontrole daya-
nýyorsa, ümit verici; geçmiþin muhasebesi yapýlmadan göste-
rilen her gayret ise bir hüsrân ve hayâl kýrýklýðýnýn baþlangýcý-
dýr. Hesaplaþma çizgisinde bulunan bir ferdin, fazla kayma-
larý olmayacaðý gibi, hesap üzerine kurulmuþ ve yine hesap
üzerinde iþleyen bir toplumun da çok fazla rahatsýz edici ya-
ný ve yönü bulunmayacaktýr.

Geçmiþ zaman, þimdiki zamana nispetle, þimdiki zaman
da geleceðe nispeten bir hesap kitabýdýr. Hatta bu bakýþ açý-
sýndan, gündüz geceye, yaz kýþa, dünya öbür âleme nispet-
le birer kitaptýrlar. Ýnsan bu kitaplarýn yüzünden perdeyi kal-
dýrýp, yayacaklarý aydýnlýktan istifade ettiði nispette doðru gö-
rür, doðru düþünür ve baþý yüceliklere erer. Bu kitaplar ve
bunlarýn ihtivâ ettikleri hesaplardan habersiz yaþayanlar ise
hüsrân görür, hüsrân düþünür ve hüsrânda boðulurlar. Millet
olarak böyle bir muhasebe ve düþünceye çok muhtacýz!..

Baþkasý Ýçin Yaþamak

Hz. Musa (aleyhisselâm) bir gün duâ ederken; “Ya Rabbi!
Kullarýn arasýnda sana en sevimli olan hangisidir, bana bil-
dir?” diye sormuþtu. Allah Teâlâ da, cevaben þöyle buyurmuþ-
tu: “Ya Musa! Kullarým arasýnda bana en sevgili olan, mü’min
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kardeþinin ayaðýna bir diken battýðýný iþittiði zaman, sanki o di-
ken kendisine batmýþ gibi üzülen ve acý duyan kimsedir.”

Ýþte bu derece fedakâr ve diðergâm olan yiðit oðlu yiðit-
ler yeniden bu milleti dirilteceklerdir. Bu milletin tarihin geç-
miþ sahifelerinde kalan o þanlý maziyi gölgede býrakacak bir
hayat seviyesine ulaþmasý, yaþatma zevkiyle yaþamaktan
vazgeçen bu þekilde alperenler ister. Fedakârlýk, hasbîlik ve
diðergâmlýk duygularý ile gönlü dopdolu olan fertler olmadýðý
müddetçe, saâdet dolu yarýnlardan bahsetmek hayalden öte-
ye geçmez. Bakalým, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ge-
ride býraktýðý ailelerine dünya mal ve mülkü adýna ne býraktý?
Hz. Ebu Bekir’in taksim edilecek mirasý var mýydý? Ve Hz.
Ömer, hançerlendiði zaman “Bakýn bakalým, malým borcumu
ödeyecek mi? Ödemezse Adiyy Oðullarý’ndan, onlarda da
yoksa Kureyþ’ten borç alýp ödeyin.” diyordu.

Evet bir milleti ihyâ, ancak bu duygu ve düþüncedeki fert-
lerle olur. Çalýþýp, çabalayýp, üretmekte herkesi geride býra-
kacak ve elde ettiklerine asla kalben baðlanmayarak herkesi
þaþýrtacak fertlerle...

Halka Hizmet Yolu

Ubeydullah el–Ahrâr Hazretleri, ömrü boyunca, tanýdýkla-

rýna ve tanýmadýklarýna, dost düþman herkese, yardým ve

þefkat elini uzatýrdý. Hiç kimseyi ayýrt etmeden, yaptýðý iyi-

likler ve hizmetler dilden dile dolaþýrdý. O, bir keresinde

bu halin sebebini soranlara þöyle demiþti: “Ben bu hali,

halka hizmetle elde ettim. Herkes, Hakk’a bir yoldan gi-

der. Bizi de, O’na, halka hizmet yolundan götürdüler.”
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“Hedefi Olmayanýn Her Þeyi Nefsi Olur”

Hedef tespitine göre hayatý programa almak, belli
bir gayeye sadýk kalarak hareketini planlamak gerekir-
ken, çoðu zaman bunlar unutulabilmekte. Böyle olunca
da nefis ve benlik, her þeyimize hâkim olmakta. “Kar-
þýmda müthiþ bir yangýn var. Alevleri göklere yükseliyor.
Ýçinde evladým yanýyor, imaným tutuþmuþ yanýyor. O
yangýný söndürmeye, imanýmý kurtarmaya koþuyorum.
Yolda biri beni kösteklemek istemiþ de ayaðým ona ta-
kýlmýþ. Ne ehemmiyeti var?” (Risâle–i Nur Külliyatý–2, Tarihçe–i

Hayat, 2114) diyenler gibi hiç hedef sapmasý yapmadan
hareket edenler, nefis ve enâniyetlerinin
müdafaasý için kendilerine çelme takanla-
ra dönüp cevap bile vermemiþlerdir. Hal-
buki, uyanýk gözle bu yangýný göremeyen-
ler, ýzdýrabýný derinliðince vicdanýnda du-
yamayanlar kendilerini müdafaa etmekten,
yangýný söndürmek için fýrsat bulamamak-
ta ve sürekli olarak hep hedefin etrafýnda
dönüp dolaþmaktalar.

Nefsimizle Baþbaþa Kalmayalým!

Hepimiz, “Allah’ým beni benimle baþ baþa býrakma;
beni hep Sen evir, çevir.” demeliyiz. Allah Resûlü (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) sabah akþam “Allah’ým, beni göz
açýp kapayýncaya kadar nefsimle baþ baþa býrakma.”
(Ebu Davud, Edeb, 101) duâsýný dilinden düþürmüyordu.
Eðer âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resûlü
böyle davranýyorsa bu, bize bir iþarettir ki, kimse garan-
tinin zerresine sahip olduðunu iddia etmemelidir. Eðer
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O böyle diyorsa, Hz. Musa da, Hz Ýsa da, Hz. Davut da öyle
der. Kaldý ki bir baþka yerde yine O, “Hiç kimse kendi ameliy-
le cennete giremez.” buyurur. Evet isterse birisi büyüklüðüyle,
baþarýlarýyla, muvaffakiyetleriyle, zaferleriyle dillere destan ol-
sun, bütün bu baþarýlar, kurtuluþumuz adýna eðer Ýlahî teyidat
yoksa, hiçbir þey ifade etmezler. “Allah, rahmetiyle bizi sarýp
sarmalar ve fazlýyla kuþatýrsa iþte o zaman kurtuluruz.” Yoksa
–hafizanallah– cennet yolu benim için çok rahat, Allah’a ulaþ-
ma hazýr ayaðýmýn dibinde, az yürüyünce varýrým, mülahaza-
larý þeytanî mülahazalardýr.

Gýybet Edenin Yanýnda Durmamalý!

Kur’ân ve hadislerde kesin bir ifadeyle yasaklanan, dinî,
millî ve sosyal onca zararlarýna raðmen, günümüzün Müslü-
manlarýnýn bir türlü önemsemediði gýybet, öyle bir ruh hasta-
lýðýdýr ki, þayet þimdilerde önü alýnmazsa, ileride topluma yüz-
lerce zina etmenin ve yüzlerce faiz yemenin günahýný birden
iþletebilir. Bir de bu iþ, basýn–yayýn yoluyla yapýlýp, milyonlara
mal ediliyorsa, bu sapýklýðý yapanlarýn dünya ve ahiret fela-
ketleri bir yana, topyekûn milletin ciddi sarsýntýlara maruz kal-
masý da kaçýnýlmaz olacaktýr. Aleyhinde olan bir þeyi söyle-
mek gýybettir. O halde, bizim aklýmýz, fikrimiz ölçü olmadýðýna
ve olamayacaðýna göre, bizim için takdir edilen bu ölçüler
içinde hayatýmýzý devam ettirme mecburiyetindeyiz. Bu konu-
da bir prensip kararýna varmak iyi bir yöntem olabilir. Hatta;
“aðzýmdan gýybet adýna bir söz çýkarsa, 3 ay peþi peþine
oruç tutacaðým” demeli. Ve gýybete giden yollarý baþtan ka-
pamalý. Belki, bu dünyada verilecek bir ceza diye vasýflandý-
rabileceðimiz böyle bir amel ile nefis uyanýr ve sonrasýnda ak-
lýn hâkim, nefsin mahkûm olmasý saðlanabilir. Kim bilir belki
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de bunun sonunda Rabb’imiz, gýybet etmemeyi fýtratýmýzýn bir
parçasý haline getirir. (M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla–1, 128–130)

Çocuklara Peygamber Sevgisini Aþýlayalým

Çocuklarýmýza ve onlardan önce kendimize Peygamber
sevgisini tattýralým. Kendimizi zorlayalým ve Efendimiz‘i en çok
sevenlerin hayatlarýný okuyalým ve okutalým. Buyurun size bir-
kaç misal:

Abdullah b. Huzâfe es–Sehmî, çok cesur bir sahabi idi ve
Bizans’a esir düþmüþtü. Bizans komutaný onun cesaretini
duymuþtu. Bu cesur insaný kendi tarafýna çekmek isteyen Bi-
zans komutaný, Hýristiyan olmasý þartýyla onu iktidarýna ortak
yapma teklifinde bulundu. Aldýðý cevap “hayýr”dý. Ýþkencenin
akla hayale gelmeyenini tatbik etmiþler, dininden dönmeyin-
ce de idamýna karar vermiþlerdi. Bu karar üzerine Abdullah
aðlamaya baþladý. Bizanslýlar þaþkýndý; zira kafasýný defalarca
kaynar suya sokmuþlar, atlarýn arkasýna baðlayýp sürüklemiþ-
ler, bütün bunlara katlanan birinin aðlamasýna anlam vereme-
miþlerdi. Ona “Korkuyor musun?” diye sorduklarýnda; “Böyle
bir tek canla gideceðim diye üzülüyorum. Arzu ederdim ki
baþýmdaki saçlarým adedince baþým olsun, onlarý sevdiðim
Allah ve Resûlü’ne feda edeyim. Ama þu anda buna sahip
deðilim ve sadece bir can feda edebiliyorum.”

Sevgide Hazreti Ömer Ölçüsü

Hz. Ömer bir savaþtan sonra azadlý bir köle olan Hz. Üsa-
me’ye kendi oðlundan fazla ganimet vermiþti. Oðlu bu duru-
mun nedenini sorduðunda; “Hz. Peygamber, Hz. Üsame’yi
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bir dizine, Hz. Hüseyin’i bir dizine oturturdu ve ‘Allah’ým! Ben
bunlarý sevdim, Sen de sev.’ derdi. Ben Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) senden çok sevdiði Üsame’ye daha
çok verdim.” cevabýný vermiþti. Resûlullah’ý sevmek Allah sev-
gisi ile doðru orantýlýdýr. Hz. Ömer ki sahabenin büyüklerin-
dendir. Resûlullah sevgisini kendi babalýk sevgisinden önde
tutmuþtur. Ve durum gayet açýktýr: Ne tür yakýnlýk olursa ol-
sun, tercih daima Resûlullah olmalýdýr.

‘Ýnsanlardan Beþ Þey Ýstedim’
Mana aleminin büyüklerinden Hatem el–Esamm der ki:

“Ýnsanlardan beþ þey istedim; fakat yaptýklarýný görme-

dim: ‘Allah’a (celle celâluhû) itaat edin, ondan baþkasýna

baðlanmayýn.’ dedim; yapmadýlar. ‘Öyleyse bana yardým-

cý olun, bunlarý ben yapayým.’ dedim; yanaþmadýlar. ‘Ben

Allah’a (celle celâluhû) ibâdet edeyim, siz bundan incinme-

yin.’ dedim; incindiler. ‘Benim Allah (celle celâluhû) yolun-

da olmamý engellemeyin.’ dedim; engellediler. ‘Allah’ýn

(celle celâluhû) hoþnut olmayacaðý þeylere beni davet et-

meyin. Davet ettiðinizde gelmediðim zaman bana düþ-

manlýk beslemeyin.’ dedim; dinlemediler. Ben de onlarý

terk ettim, kendimle baþ baþa kaldým.”

Hatalardan Ders Almýyoruz

Bir din kardeþimizin günlüðünde yer alan yazýlardan bir
demetle sizi baþ baþa býrakýyoruz: “...Yanlýþlar üþütüyor bizi.
Yanlýþ sorulara bulduðumuz yanlýþ cevaplar üþütüyor hepimizi.
Yanlýþ soru, yanlýþ cevaba bizi mecbur býrakýyor. Doðru cevap,
doðru sorunun içinde, doðru soru ise yaný baþýmýzda. Hatalar-
dan ders almýyoruz. Ýncitiyoruz, kendimizde olan; ama bir o ka-
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dar kendimize ait olmayan canýmýzý. Gençlik iþte! Vakt–i evvel-
de güvenirdik insanlara, þimdi onu da yitirdik. Önce sevgimi-
zin içini boþalttýk, ardýndan kestik býçak gibi. Güneþe raðmen,
balta kesmez buz oluyoruz. Kimseye içimizi açamýyoruz. Sýrrý-
mýzý paylaþamýyoruz. Ýçimize kapanýyoruz. Kimse çözemiyor
þifremizi. Böyle yapýyoruz, sonra üþüyoruz. Üþürüz tabii. Nez-
le, grip, iki yanlý zatürre hatta tüberküloz bile oluruz. Sevgimizi
gereksiz yerlerde harcýyor ve Rabb’imize de zikzaklý yollardan
varýyoruz. Yalan dünya! Hak etmediðim sevgimi almýþtýn. Þim-
di hak ettiðin yerde kaldýn...”

Geminin Ýçinde Olalým

Ahirette ne ile kurtulacaðýmýz belli deðil. Bu açýdan bakýl-
dýðýnda en küçük bir ibâdeti bile ihmal etmememiz gerektiði
gün gibi açýk. Ama þu da unutulmamalý ki Allah’ýn rahmeti çok
engin. 

Sultânu’þ–Þuarâ Necip Fazýl Kýsakürek’in, yürekten baðlý
olduðu Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri’ne; “Efendim!
Ben kurtulacak mýyým?” diye sormasý üzerine Arvasî Hazret-
leri, “Bir gemi giderken, paspas da içinde gider. Yeter ki o
geminin içinde ol Necip!” diye cevap vermiþti. Ýnsan korku ile
ümit arasýndaki dengeyi çok iyi ayarlayýnca gerçekten gemi-
nin içinde kendine bir yer bulmuþ olacaktýr.

Hal ve Tavýrlarýmýzda Hassas Olalým

Ahnef b. Kays bir gün yanýnda birkaç kiþiyle Hz. Ömer’i
ziyarete gitmiþti. Hz. Ömer’i gördüklerinde o, eteklerini beline
sýkýþtýrmýþ durumda durmadan saða sola koþturuyordu. Hz.
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Ömer, Ahnef’i görünce, “Gel de kovalamaya katýl. Hazi-
neye ait bir deve kaçtý. Bu malda kaç kiþinin hakký oldu-
ðunu biliyorsun.” dedi. Oradakilerden biri ona niçin
kendisini üzdüðünü, neden bu iþ için bir köleyi görev-
lendirmediðini sorunca Hz. Ömer, “Benden daha iyi kö-
le kimmiþ?” demiþtir.

Baþka bir misal daha verelim: Ebu Þuayb, babasýn-
dan naklediyor: “Ömer b. Abdülaziz’in (Ömer b. Abdülaziz,

Hz. Ömer’in oðlunun torunu olup, o sýrada Emevî halifesidir.) huzuru-
na gittim. Yaný baþýnda bir kâtip vardý. Mum ýþýðý altýnda
Müslümanlarýn iþiyle ilgili evraklarý yazýyordu. Kâtip iþini

bitirince onun kullandýðý mum söndürüldü.
Daha sonra ziyaretçi yeri geldiðinde Ömer
için ayrý bir mum getirildi. Yine bir defasýn-
da Ömer b. Abdülaziz’e devlete ait kömür-
de ýsýtýlmýþ su getirilmiþ; fakat Ömer, bu
suyla abdest almamýþtý.”

Diðer bir misal de Ebû’d–Derdâ'dan.
Ebû’d–Derdâ (radýyallâhu anh) ölürken deve-

sine, “Ey deve! Kýyamette benden davacý olma. Zira
ben sana gücünden fazla yük vurmadým.” demiþtir.
Câbir b. Zeyd, bir bahçenin kenarýnda yürüyordu. Üze-
rine köpeklerin geldiðini görünce, bahçeden bir kamýþ
söktü ve onunla köpekleri kovaladý. Evine döndüðünde
ailesine, “Bu kamýþý saklayýn; çünkü ben onu baþka bir
bahçeden aldým.” dedi. Ona, “Bir kamýþtan ne çýkar ki?”
dediler. O ise buna karþý, “Bu bahçeye her giren ora-
dan bir kamýþ koparacak olsa bahçede kamýþ kalmaz.”
diye cevap verdi. Sabah olunca da kamýþý götürüp bah-
çe sahibine verdi. 

H u z u r  A i l e d e  B a þ l a r

164

“Ey deve! Kýya-

mette benden davacý

olma. Zira ben sana

gücünden fazla yük

vurmadým.”



Birisi Ýbn Mübarek’e, “Þu kitabýmý beraberinde götürsen.”

deyince, “Ben kiraladýðým hayvana bineceðim, sahibine so-

rayým da ona göre.” diye karþýlýk verdi. Çünkü pazarlýk yapýl-

dýðýnda kitap konusu yoktu. Bu öyle bir denge ki, bir kitap için

bile hayvan sahibinin rýzasý aranýyor. “Bir kitaptan ne çýkar,

ver götüreyim” denmiyor!

“Ýnsanlara Teþekkür Etmeyen Allah’a Þükredemez”

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir keresinde minbere

çýkar ve þöyle buyurur: “Aza þükretmeyen çoða da þükret-

mez, insanlara teþekkür etmeyen Allah’a da þükretmez. Al-

lah’ýn nimetlerini söylemek þükür, onlarý anmamak ise nankör-

lüktür. Cemaat rahmet vesilesi, ayrýlýk azap sebebidir.”
Nu’man b. Beþîr’in (radýyallâhu anh) bu rivayetine ravi der ki:

Ebû Ümâme el–Bâhilî (radýyallâhu anh) “Sevâd–ý a’zamdan (halkýn

çoðunluðundan) ayrýlmayýnýz.” demiþ, sahabeden biri, “Sevâd–ý
a’zam nedir?” diye sorunca Ebû Ümâme: “Nûr Sûresi’ndeki
þu âyetin muhtevasýnda belirtilendir.” diye seslendi: “De ki:
Allah’a itaat edin, Peygamber’ine itaat edin. Eðer yine yüz çe-
virip dönerseniz (Peygamber’in) uhdesine düþen ancak teb-
lið vazifesidir. Sizin üstünüze düþen ‘vazife’ de, ‘itaat’ tir. Eðer
O’na itaat ederseniz doðru yolu bulursunuz. Peygamber’e ait
olan vazife apaçýk tebliðden baþkasý deðildir.” (Nûr, 24/54) 

Ebû Zer el–Gýfârî (radýyallâhu anh) diyor ki: “Resûlullah’ý din-
ledim, konuþma yapýyordu: ‘Ey Dâvud hânedâný! Siz Allah’a
þükr için çalýþýnýz. Kullarýmdan hakkýyla þükredenler azdýr.’
(Sebe, 34/13) meâlindeki âyeti okuyup þöyle buyurdu: “Her kime
üç þey verilirse ona, Dâvud Peygamber’e verilenin aynýsý ve-
rilmiþ olur: 1–Gizli ve açýk her yerde Allah’tan korkmak. 2–Ga-

B a z ý  A h l â k î  D a v r a n ý þ  v e  D e ð e r l e r

165



zab ve hoþnutluk anlarýnda adâleti gözetmek. 3–Fakirlik ve
zenginlik hâllerinde tutumlu olmak.”

Doðru Söz Doðru Hareketle Deðer Kazanýr

Zaman Ýmâmý A'zam zamanýdýr. Bir çocuða bal dokunmak-

tadýr; çocuða yapýlan onca "yememe" tavsiyelerine rað-

men, o yine bal yemeye devam eder. Derken bir gün elin-

den tutup Hz. Ýmam'ýn huzuruna getirir ve "Bu çocuk bal yi-

yor; biz yememesini istememize raðmen o yemeye devam

ediyor." derler. Hz. Ýmam: "Götürün, bu çocuðu 40 gün

sonra bana getirin." der. Kýrk gün sonra yeniden getirilir.

Ýmâm çocuðu karþýsýna alýr ve bal yememesini tavsiye

eder. Çocuk kalkarken babasýnýn elini öper ve "Babacýðým,

bir daha bal yemeyeceðim." der. Oradakiler: "Ya Ýmam, ilk

getirdiðimiz zaman niçin nasihat etmeyip de, bizi kýrk gün

beklettiniz?" diye sorduklarýnda, Ýmâm onlara þöyle cevap

verir: "Siz, çocuðu bana getirdiðiniz gün ben bal yemiþtim.

Eðer kendi yaptýðým bir þeyden onu vazgeçirmeye çalýþ-

saydým ihtimal nasihatým makes bulmayacaktý. Bu kýrk gün

içinde, ben onu vücudumdan atýp da öyle nasihat etmek

istedim." 

Doðru sözün yanýnda doðru hareket çok önemlidir. Çün-

kü insanlarýn özellikle de çocuklarýmýzýn nazarýnda, davranýþ-

larýmýzla sözlerimiz arasýndaki tezat, onlarýn bize olan güveni-

ni sarsar. Hayatta bir kez olsun yalanýnýzý ya da davranýþ ve

söz çeliþkinizi yakalayan çocuk, bunu zihninde taþýdýðý süre-

ce siz, onun nazarýnda güvenilmez biri olarak kalýrsýnýz. Ýleri-

de küçük bir hoþnutsuzluk hâsýl eden davranýþýnýzda o husus,

þuur üstüne çýkar ve siz evlâdýnýzýn nazarýnda tiksinti duyulan
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biri gibi algýlanýrsýnýz. Dolayýsýyla da sözleriniz ona hiç

mi hiç etki etmez. Öyleyse davranýþlarýmýzý öyle ayarla-

malýyýz ki, onlar bizi evlerinin içinde baba, anne deðil

de birer melek farz etmeliler. Bizde ciddiyet, bizde va-

kar, bizde hassasiyet görmeli ve sonuna kadar bize gü-

venmelidirler. Ýþte duygu ve düþüncelerin, böylesi bir

yolla intikalini baþaran anne ve babalar, en baþarýlý mu-

allim sayýlýrlar. (M. Fethullah Gülen, Çekirdekten Çýnara, 67-68)

Ýyi Arkadaþ, Ýnsaný Cennete Götürür

Eskilerin eskimeyen þu sözleri ne gü-
zeldir: “Bana arkadaþýný söyle, sana kim
olduðunu söyleyeyim.” “Üzüm üzüme ba-
ka baka kararýr.” “Gül, güller arasýnda ye-
þerir.” “Ýyi arkadaþ, insaný cennete, kötü
arkadaþ da cehenneme götürür.” 

Evet, her insan, arkadaþlarýndan iyi
kötü mutlaka bir þeyler kapar. Öyleyse biz-
ler, kendisinden hep iyi þeyler kapacaðý-
mýz insanlarý arkadaþ edinmeliyiz.

Tebessüm Bir Sadakadýr

“Tebessüm bir güneþtir, insanýn yüzünden hüzün ve
keder kýþýný def eder.” (Victor Hugo)

Ýnsanýn ruh güzelliðinin en cazibeli belirtisi hiç þüp-
hesiz gülümsemesidir. Tebessüm, duygularýn huzura
kavuþmasýnýn sevimli bir ifadesidir. En sýkýntýlý ve öfkeli
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anlarýmýzda bile, gülen bir çehreyle karþýlaþtýðýmýz zaman is-

ter istemez duygularýmýzda bir durulma, yüz hatlarýmýzda bir

yatýþma olur. Çevremizdeki insanlarla güzel münasebetler

kurmada, cazip bir bað meydana getirmede ilk tesir tebes-

sümle baþlar. Gülümseyen bir sima insanlarda güven uyandý-

rýr.
Gülümseme bir aydýnlýktýr; farkýnda olmadan biz de onun

aydýn cazibesine kapýlýrýz. Manen bütün insanlarýn bu aydýn-
lýðýn sýcaklýðýna sýðýnma ihtiyaçlarý vardýr. Günlük hayatýmýzda
türlü sebeplerle birçok sýkýntýya uðrayabiliriz, ister istemez
duygularýmýza koyu bir karamsarlýk hakim olur. Ruhumuz bir-
takým buhranlarla çýrpýnýr durur. Eðer kendimizi býrakýverecek
olursak, iç dünyamýzýn bu karanlýðý yüzümüze akseder; ka-
ramsar kýrýþýklýklar, mânâsýz gölgeler çevremizi kaplar. Etrafý-
mýzda meydana gelen olaylardaki hikmetleri sezerek imanýn
aydýnlattýðý ruhumuzun yansýmasý, yüzümüze vursun... En çir-
kin görünen hadiselerin arkasýnda asýl kudret sahibinin elini
görelim, onun hikmetine râm olalým:

“Görelim Mevlâ’m neyler, neylerse güzel eyler” diyelim.

Nezaket Kurallarýna Uymalý! 

Müslüman, edepli, görgülü, nazik, kibar ve güler yüzlü ol-
malý. Karþýsýndaki insan kendinden küçük de olsa “efendim”
demeden konuþmamalýdýr! Edep; güzel terbiye, iyi davranýþ,
güzel ahlâk, hayâ, nezâket ve zerâfet demektir. Evlerimiz, bir-
birimize karþý nazik davranma noktasýnda önemsemediðimiz
yerler haline gelmiþtir. Oysa bu durum ne kadar da yanlýþtýr.
Yabancýya gösterilen nezâketin, hiç deðilse onda birini, eþler
evde birbirine göstermelidirler! Kabalýk, sevgiyi körelten ve hu-
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zursuzluða yol açan kötü bir huydur. Mesela yabancý birisine
“Sesiniz az geliyor, biraz yükseltir misin?” dediðimiz, hatta an-
lamamýþ olmamýza raðmen kafa salladýðýmýz halde, evimizde
eþimize “Yine sessiz konuþuyorsun, sesini yükseltsene be!” di-
yorsak, ölçüsü kiþilere göre farklýlýk arz eden bir kabalýk örne-
ði sergiliyoruz demektir. 

Evde bizi nezâketsizliðe itebilecek hususlardan biri, iþ-
yerlerindeki sýkýntýlar olabilir. Oysa iþyerlerimizdeki sýkýntý ve
stresimizi eve taþýmamalýyýz. Hiçbir þey evdeki mutluluða fe-
da edilmemelidir. Huzur ve saâdet, milyarlarý kazanmaktan
daha önemlidir. O hâlde, eþimizi takdir edici olmalý, onlara
karþý nazik ve güler yüzlü davranmalýyýz. Nezaket havasýnýn
estiði böyle bir evde de geçimsizlik diye bir þey olmayacak-
týr. Her konudaki biricik rehberimiz Peygamber Efendimiz (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem), eve gülümseyerek girer ve selâm verirdi. 
Evet! Üzüntülü de olunsa, tebessüm ihmal edilmemelidir!

Çünkü hareketlerimiz ve tavýrlarýmýz sözlerimizden daha fazla
tesir eder. Tebessüm de sözü fiile döken önemli bir aracýdýr.
Tebessümden yoksun davranýþlar hep kýrýcý olmuþ ve zarar
getirmiþtir. Kalplerin fethi gülümsemekten geçer. Bir tebes-
sümle gönüller fethedilebildiði gibi asýk yüzün sebep olduðu
ne virâneler vardýr. Müslüman güler yüzlü olmalýdýr. Tebes-
süm karþýlýðýnda bir þey vermemiz gereken bir þey olmadýðý
için, alaný mutlu ettiði gibi vereni de üzmez. Bazen bir tebes-
sümün hatýrasý ömür boyu unutulmaz. Saâdetin anahtarý te-
bessümdür. Tebessüm etmek bir bahtiyarlýk, edememek ise
zavallýlýktýr. Gülümsemesini bilmek ayýný zamanda dünya ve
ahiret saâdetine de sebep olur.

Bakýn Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne buyuruyor,

“Kardeþine karþý göstereceðin tebessümün bir sadakadýr.
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Emri bi’l mâ’rufun ve nehyi ani’l münkerin sadakadýr. Yolunu

kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadýr; gözü sakat

kimse için görüvermen sadakadýr; yoldan taþ, diken, kemik

(gibi þeyleri) kaldýrýp atman sadakadýr; kovandan kardeþinin

kovasýna su boþaltman sadakadýr.” (Tirmizi, Birr, 36)

Öldürücü Ýhtiraslar Küçük Alýþkanlýklarýn Neticesidir

Doðulu bir düþünür, ihtiraslarla (ihtiras; aþýrý hýrs, þiddetli

arzu, kuvvetli eðilim, tutku) ne þekilde mücadele etmek

gerektiðini soran bir gence, oradaki bir fidaný göstererek

sökmesini istedi. Genç hiçbir zorluk çekmeden tek elle fi-

daný topraktan çýkardý. Bunun üzerine düþünür, ona biraz

daha kalýn bir fidaný gösterdi. Genç bunu da sökmesine

söktü; ama iki elini de kullanarak ve biraz daha fazla güç

harcayarak... Daha kalýnca üçüncü bir aðacý sökmek için

gencin, bir arkadaþýnýn yardýmýna ihtiyacý oldu. Düþünür

bundan sonra çok daha kalýn bir aðacýn sökülmesini iste-

di. Fakat orada bulunan birçok insan yardým etmesine

raðmen aðacý yerinden oynatamadýlar. Bunun üzerine

düþünür onlara, “Ýþte ihtiraslarýmýz da böyledir.” dedi.

“Baþlangýçta, henüz kökleþmelerine fýrsat olmamýþken ye-

nilmeleri kolaydýr. Fakat uzun bir alýþkanlýk devresi boyun-

ca, köklerini kalbe salmalarýna meydan verildikten sonra

zor olur onlarý sökmek.”

Alýþkanlýklar ihtiras halini aldýðýnda, artýk onlardan kurtul-

mak çok zordur. Ýnsanda kötü alýþkanlýklar bazen öyle

köklü olabiliyor ki, iyiliðe yönelmiþ irade bir türlü faaliyette

bulunamýyor. Kötü bir alýþkanlýðýn kucaðýna düþen kimse,

kýzgýn ateþe ayaðýný basýncaya kadar, hiçbir þeyin farkýn-

da olmaz. Ýnsan, alýþkanlýklarýn ihtiras halini almaya baþ-

ladýðýný fark etmelidir. Bu yüzden çok okumalýdýr. Devam-
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lý hatýrlamalýdýr. Müzakerelerde bulunmalýdýr. Fark ettiðin-

de de onunla savaþý yarýna býrakmamalýdýr. Hayat dediði-

miz þey içinde yaþadýðýmýz þu andýr. Yarýn yoktur hayatta.

Alýþkanlýklarý terk etme yarýna býrakýldýðýnda onunla sa-

vaþmak mümkün olmayacaktýr. Bunun sonucu öyle bir

duygusuzluða düþülecektir ki günah iþlendiðinin farkýnda

bile olunmayacaktýr. 

Bir gün Eflatun sokakta maskaralýk eden bir çocuðu azar-

lamýþ. “Beni çok önemsiz bir þey için azarladýnýz.” demiþ

çocuk. Eflatun þöyle cevap vermiþ: “Ama alýþkanlýk önem-

siz bir þey deðildir.” Ýnsan güçlü olduðu devirde fena alýþ-

kanlýklarýný býrakmalýdýr. Gazali der ki: “Ýnsan kuvvetliyken

güçsüze karþý vermediði savaþý; kendi güç kaybedip,

güçsüz olan kuvvetlendiði zaman nasýl kazanabilir?” (Ke-

mal Ural, Küçük Þey Yoktur'dan)

Nerede Nasýl Davranmalý?

KKoommþþuulluukkttaa:: Ýyi geçim, yardýmlaþma, dert ve sevinçlerine
iþtirâk, her karþýlaþtýklarýnda selâmlaþma, hal hatýr sorma, bir-
birinden isteklerini imkân ölçüsünde temin etme önemli gör-
gü kurallarýndandýr. Gürültü, çöp, pislik, rahatsýz edici koku
ve benzeri þeylerle komþularý rahatsýz etmek hiç hoþ karþýlan-
maz. 

HHaassttaa zziiyyaarreettiinnddee:: Ziyarete giderken meyve, çikolata ve-
ya çiçek gibi bir hediye götürmek iyi olur. Hastanýn yanýnda
asýk suratlý durmamalý, güzel konulardan bahsetmeli, iyileþ-
mesi için duâ etmelidir!

TTeelleeffoonnddaa:: Telefon eden, karþý taraf ahizeyi kaldýrýnca,
önce kendini tanýtmalý. Maksadý kýsaca anlatmalý, konuþmayý
fazla uzatmamalý, dakikalarca sohbet etmemeli ve bir saygý
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ifadesi olan “efendim” gibi sözlerle konuþmasýný sürdürmeli-
dir. Telefon kulübelerinde de nazik ve kibar olmalý, argo ve
nâhoþ sözlerle konuþmamalý, sýradakiler mümkün mertebe
bekletilmemelidir. 

KKoonnuuþþuurrkkeenn:: Konuþanýn sözünü kesmek nezaketsizliktir.
Hadis–i þerifte, “Arkadaþý konuþurken susmak mürüvvettendir.”
buyurulmuþtur. (Mürüvvet; insanlýk, yiðitlik, iyilik, cömertlik, fay-
dalý olmak gibi mânâlara gelir ki, hallerin en güzeline riayet et-
mek demektir.) Dolayýsýyla o konuþurken susmalý ve konuþma-
yý bitirmesini beklemeliyiz. Ayrýca yüksek sesle konuþmak da
bir kabalýktýr.

MMeekkttuupp vveeyyaa ee––mmaaiill yyaazzaarrkkeenn:: Mektup veya e–mail, kýsa
ve öz olmalý, maksat en kýsa ve en iyi bir þekilde anlatýlmalý.
Büyüklere ve ilim sahiplerine mektup yazarken daha edepli
ve dikkatli olunmalý.

SSookkaakkttaa:: Sokaða tükürmek, etrafa çöp atmak, geliþ geçi-
þe ve trafiðe mâni olmak görgüsüzlüktür. Yollarda ihtiyar, ka-
dýn ve hastalara her zaman öncelik verilmeli. Ýhtiyaçlarý varsa
yardýmcý olunmalý. Yoldaki çalý–çörpü, diken ve taþ gibi hem
insanlarýn hem araçlarýn akýþýný engelleyen ve eza veren þey-
lerin yoldan kaldýrýlmasý da görgü kurallarýmýzdandýr. Kendi-
miz araç kullanýyorsak geçiþ hakký olanlara yollarýný vermeli,
yayalara nazik davranmalý, park etmenin yasak olduðu yerle-
re park etmemeli, trafiðin yoðun olduðu anlarda bile aðzýmýz-
dan nâhoþ kelimeler dökülmesine fýrsat vermemeliyiz. Ayný
þekilde bize de davranýlabileceðini düþünüp ona göre dav-
ranmalýyýz. 

TToopplluu ttaaþþýýmmaa aarraaççllaarrýýnnddaa:: Vasýtalara binip inerken itiþ-
mek ve kakýþmak, sýra olan yerlerde sýrasýný beklememek çir-
kin davranýþlardandýr. Araçlarda gençler; yaþlýlara ve hasta-
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lara yer vermeli. O’nun ümmetinden olmak büyüklere saygý
göstermeye, onlara hürmet etmeye baðlýdýr. Bazý gençlerin
yaþlýlara yer vermemek için uyuyor numarasý yapmasý veya
yaþlýyý görmemiþ gibi davranmasý da hiç doðru bir davranýþ
deðildir. 

TToopplluu yyeerrlleerrddee:: Düðün, cenaze ve bayram gibi insanlarýn
toplu olarak bulunduðu yerlerde daha hassas, daha nazik ve
daha kibar olunmalý. Yere ve zamana göre uygun tavýr takýnýl-
malý. Cenazede, cenaze sahiplerinin üzüntüsü paylaþýlmalý,
maddî ve mânevî anlamda üzerine düþen yardým yapýlmalý,
teselli edici söz ve davranýþlarda bulunulmalý. Yakýnlarýný kay-
bedenlere daha yakýn davranýlmalý. Düðün ve bayramlarda
her zamankinden daha fazla güler yüzlü, neþeli, nazik, ikram
edici olmak, büyüklere ve küçüklere uygun hediyeler vermek,
gönüllerini ve duâlarýný almak, görgülerimiz arasýndadýr. Ayrý-
ca görgüde, eliyle ve diliyle baþkalarýný incitmemek esastýr. 

EEvvee ggiirreerrkkeenn:: Evimize Besmele çekip sað ayakla içeriye
girip hâne halkýna selâm vermeliyiz. Baþka birisinin evine gi-
rerken, izin istemek gerekir. Kapýnýn zilini çalarak veya sesle-
nerek izin istenmelidir. Ýzin üç defa olur. Üç defa zile basýldýðý
halde ses yoksa, belli bir müddet bekledikten sonra gitmelidir.
Ayrýca kapý aralanýrsa, ne istediðini söylemeden önce kendini
tanýtmalýdýr. (Ayþenur Kurtoðlu, Günlük Hayatýmýzda Nezaket ve Görgü, Ti-

maþ Yayýnlarý)

Adil ve Dengeli Olun!

Deðersiz gibi görünen bazý þeyler vardýr ki aslýnda çok

önemlidir. Mesela, dengeli davranmak gerekir her zaman ve

her yerde. Adalet ve dengeden çýkýlýrsa her þey altüst olur.
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Osmanlý padiþahý Fatih Sultan Mehmet, Hýristiyan mi-
marla mahkeme salonunda bulunuyordu. Kadý Hýzýr bi-
raz öne geçmeye çalýþan Fatih’i uyarmýþ ve: “Begüm,
geç þuraya, hasmýnýn yanýnda dur.” demiþtir. Hazreti
Ömer zamanýnda bir mescit yapýlmýþ; fakat bu mescit
bir Yahudi’nin evine gölge yapýnca Hz. Ömer hemen
mescidin yýkýlmasýna karar vermiþti. Ýþte adalet, iþte
denge.

Hikmeti Kimden Öðrendin?

Lokman Hekim’e, “Hikmeti kimden öðrendin?” de-

nince, o da cevap olarak þunu söylemiþtir: “Körler-

den öðrendim; çünkü bir yeri deðnekleriyle yokla-

yýp iyice anlamayýnca adým atmazlar.”

Evet! Tecrübe ve deney birçok durumda bilginin

anasýdýr. Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) ashabýyla otururken huzuruna bal getirilmiþti.

Hz. Peygamber orada bulunanlara “Bu nedir?” di-

ye sorduðunda, herkes, “Baldýr, ey Allah’ýn

Resûlü.” demiþ. Hz. Ali ise ancak tattýktan sonra

“baldýr” cevabýný vermiþ. Bu durum Peygam-

ber’imizin hoþuna gitmiþ ve “Doðrusunu Ali söyle-

di.” buyurmuþtur.

Küçük Olumsuzluklara Karþý Büyük Uyarý

Fatih Sultan Mehmet’in yükselttiði bir öfke vardýr ki,
küçük olumsuzluklara karþý müthiþ bir uyarýdýr: “Orman-
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larýmdan bir dal kesenin baþýný keserim.” Ormaný korumak

dalý korumakla olur. Bu yüzden feryat edercesine baðýrýyordu

Fatih. Çünkü bugün dalý kesen yarýn gövdeyi keser. 

Eðer insanýn bir karýncanýn hayatýna saygýsý yoksa, eðer

karýncayý küçümserse, asýrlýk aðacý da devirmekten çekin-

mez o. Bu nedenle henüz ortada suç yokken Fatih’in bu þe-

kilde sert tepki gösterip kükremesi ne kadar manidardýr. Tür-

kiye’de 2002’de yapýlan bir istatistiðe göre 8.800 hektar or-

man yanmýþtýr. Bu aðaçlarýn kaç senede yetiþtiði düþünülür-

se durumun vahameti ortaya çýkacaktýr. Daha önceleri yapý-

lan bir istatistiðe göre Türkiye’de ortalama 150 bin dönüm,

dünyada da 25 milyon dönüm ormanýn ormanlýk özelliðini yi-

tirmesi, Fatih’i ne kadar da haklý çýkarmaktadýr. (Kemal Ural, Kü-

çük Þey Yoktur'dan)

Sefahat Nereye Girerse Orayý Yýkar

Bir memlekete sefahat ve sefalet girdiyse orayý yýkmýþtýr.

Tarih boyunca böyle olmuþ ve böyle devam ettiði müddetçe

de bu þekilde olmaya devam edecektir. Nefislerinin esiri ol-

ma, ruh sefaleti ve sefahat Endülüs’ü bir canavar gibi yutmuþ-

tur. Ýþte ibret sayfalarýyla Pompei! Ýþte eski Mýsýr! Ýþte Roma!

Ýþte Endülüs! Ve iþte koca Osmanlý Ýmparatorluðu... 

Evet, hep ayný kader çizgisinde ve birbirine yakýn felâket-

lerle hem de geriye dönmemek üzere silinip giden bu mede-

niyet ve bu milletler, zevkin, safânýn; rahat ve rehâvetin öldü-

rücü cazibesiyle evvelâ mahmurlaþýp kendilerinden geçtiler.

Sonra da birer enkâz yýðýný hâline geldiler. Ayný düþünce, 6

asýr devam etmiþ olmasýna raðmen koskoca, canlý ve muhte-
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þem Osmanlý’yý da yutmuþtur. Bugünkü Türkiye’miz gibi 20

büyüklükteki koca bir memleketi yutmuþtur. 

Osmanlý’nýn çöküþü, aslýnda “çöktü” denilen tarihin çok

öncesinde baþlamýþtý. Osmanlý, sarayda rahat etme arzusu

belirince, rahatlarýný milletleri için feda etme ulvî düþüncesini

kaybedince erimeye baþlamýþtýr. Saraylarda altýn ve gümü-

þün çoðalmasý, paranýn ve servet hýrsýnýn çoðalmasý, çalýp çý-

ðýrýp oynamanýn artmasý, koca bir imparatorluðu yerle bir etti

ve bitirdi. Onlarýn Ýslâm dinine yaptýðý büyük hizmet ve bay-

raktarlýðýndan dolayý þakirâne iftihar ederiz; ama ibret almadý-

ðýmýz takdirde ayný olaylarýn bizim de baþýmýza gelmeyece-

ðinden emin olmak bir aldanmýþlýk ifadesi olmalýdýr. Bunlar-

dan ibret almalý ve ümidimizi yitirmemeliyiz. 

Bakýn büyük bir mânâ eri ne demektedir: “Evet! O zevke

dalýp özden uzaklaþmalar, fîruze ve zeberced yaldýzlý tavan-

lar altýnda çalým satmalar, zümrüt gibi bað ve bahçelerde,

lâle ve zambaklar arasýnda mest olarak mahmûr bir þekilde

rahata ve rehâvete teslim olmalar!.. Eyvah ki, bütün bunlarýn

hepsi oldu! Ne çýkar!.. Söðüt’ün gök rengi tomurcuklarýnýn

dudaklarýnda yeni bir günün muþtusu var!..”

“Dostlarým! Zevk Bizi Mahvetti...”

Çok þeyden korkarýz, birçok þeyi arzuladýðýmýz gibi. Ama

bu hususlarý bir incelemeye tabi tutarsak göreceðiz ki, kork-

tuðumuz þeylerdeki tehlike, arzu ettiðimiz þeylerdeki tehlike-

den daha azdýr. “Hedonistler” (zevkperest, gününü gün

edenler) gibi hayatýn zevkini çýkarma düþüncesi, büyük bir al-

danýþ. Her arzu ettiðimiz þeyi yapma çýlgýnlýðý içine girersek
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bunun neticelerine katlanmak durumunda kalýrýz. O zaman

da karanlýk saatler kapýmýzý çalar, anlamsýz neþe ve sevinçler

sonunda öyle acý verir ki, insaný çiçekler arasýnda korkutur. 2.

Dünya Savaþý’nda Paris ele geçirilip de Fransa, Alman ordu-

larý tarafýndan iþgal edildiði zaman, üzgün Fransýz milletine

radyodan hitap eden o zamanýn devlet baþkaný Mareþal Pe-

tain’in ilk sözleri þu olmuþtur: “Dostlarým! Zevk bizi mahvetti.”

Allah, Tevazu Sahiplerini Yüceltir

Büyük cihangir Yavuz Sultan Selim, günde 3 saat uyuyup

tahta kaþýkla tek çeþit yemek yerdi. Ve herhangi bir saray hal-

kýndan ayýrt edilmeyecek kadar sade giyinirdi. Bunu soranla-

ra: “Vezirlerin ve beylerin süslü giyinmeleri, padiþahlarýna

saygýdan ileri gelir. Biz kime þirin görünmek için süslü giyine-

lim ki? Bizim padiþahýmýz ALLAH (celle celâluhû) vücudun dýþý-

na deðil içindeki cevhere (imana) bakar.” diye veciz bir ce-

vap vermiþtir.

IV. Murad’ýn Mütevazý Hayatý

Fetihlerde bulunanlar, ülkeleri ve gönülleri fethedenler

mütevazý bir hayat yaþamalý. Osmanlý padiþahlarýnýn en ci-

hangirlerinden olan Sultan lV. Murad savaþa giderken sefer-

lerde, neferler gibi pek sade bir hayat yaþardý. Yemek husu-

sunda bile askerinin karavanasýna kaþýk sallar ve çok defa

kýrlarda atýnýn eðerini baþýnýn altýna yastýk yaparak uyku ihti-

yacýný giderirdi.
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Sözümüzün Eri Olalým!

Mehmet Akif Ersoy sözünün eri bir insandý. Ve söz verdi-
ði þeyi yerine getirmek için ölümü bile göze alýrdý. Ýstanbul
Yeniköy’de oturan bir dostu ile öðleden bir saat önce buluþ-
mak için sözleþtiklerinde o gün yaðmurlu–fýrtýnalý bir gün ol-
masýna ve her tarafý sel basmasýna raðmen Mehmet Akif, bin-
bir zorlukla sýrýlsýklam bir vaziyette söz verdiði yere vaktinde
gelmiþ; fakat arkadaþýnýn gelmemesi üzerine çekip gitmiþtir.
Ertesi gün özür dilemek için gelen arkadaþýný dinlemeyip, “Bir
söz ya ölüm veya ona yakýn bir felaket sebebiyle yerine geti-
rilmezse mazur görülebilir.” diyerek tam 6 ay arkadaþýnýn o
hareketine tavýr almýþtýr...

Birbirimize Selâm Vermeden Ayrýlmayalým

Ebu Davud ve Tirmizi’nin kitaplarýnda zikrettiklerine göre

Ebu Hureyre þöyle demiþtir: “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sel-

lem) buyurdu ki:

“Sizden biriniz bir meclise vardýðýnda selâm versin. Ayrý-

lýrken de yine selâm versin. Bu ikinci selâm da birincisi kadar

önemlidir.” Hadisi nakledenlerden biri þu ilaveyi yapar: “Kim,

bir meclisten selâm vererek ayrýlýrsa, ayrýldýktan sonra da o

mecliste kazanýlan hayýr ve sevaba ortak olmaya devam

eder.”

Ýslâmiyet, selâmlaþmayý, toplumda sevgi ve saygýnýn yay-

gýnlaþmasý için en önemli vasýtalardan biri olarak kabul etmiþ-

tir. Bu sebeple onu, sadece insanlar birbirleriyle karþýlaþtýkla-

rýnda verilen bir âdet olmaktan çýkarmýþ; insanlarýn birbirlerin-

den ayrýlýrken de birbirlerine söyledikleri bir veda sözcüðü
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haline getirmiþtir. Mü’minler birbirlerine karþý âdeta selâm ýr-

maðý gibidir. Karþýlaþtýklarýnda da, vedalaþtýklarýnda da de-

vamlý selâmlaþýrlar. Ýlk sözleri gibi, son sözleri de selâmdýr.

Hz. Enes (radýyallâhu anh) anlatýyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu

vesselâm) bana buyurdular ki: “Ey oðulcuðum, evine girdiðin

zaman ailene selâm ver ki, selâmýn, hem senin üzerine hem

de aile halkýna bereket olsun!” (Tirmizi, Ýsti’zan, 10)

Efendimiz’den Üç Tavsiye

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ha-

dislerinde ashabýndan birine þu tavsiyede bulunuyor: “Di-

line sahip ol, evini geniþ tut, günahýna aðla.” Birinci tavsi-

yede günaha girmeme, üçüncü tavsiyede ise günahtan

kurtulma dile getiriliyor. Ýnsaný günaha sokan en büyük

amillerden birisi dildir. Dili tutma hakkýnda sahih baþka

hadisler de vardýr. Meselâ, Peygamber Efendimiz (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) dil ve iffetin muhafazasý karþýlýðýn-

da bizzat cennete kefil olacaðýný buyururlar. Aðlama ise

günahlarýn affýna vesile olacak en kuvvetli bir yoldur. Ýkin-

ci tavsiyede, mecazî bir mânâ kast olunmuþ olabilir. Evi

geniþ tutma, çok misafir kabul etme mânâsýna gelebilir.

Misafire izzet ve ikram ise sadakadýr. (M. Fethullah Gülen,

Fasýldan Fasýla, 1/256)

Hürmet Edelim, Hürmet Beklemeyelim!

Bir þahsýn hürmet beklememesi bizim ona hürmet etme-
mize mani deðildir. Meselâ, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

kendisi için kýyam edip ayaða kalkan sahabeyi her defasýnda
ikaz etmiþ ve “Acemlerin büyüklerine ayaða kalktýðý gibi aya-
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ða kalkmayýn.” (Müsned, 5/253; Beyhaki, Þuabü'l–Ýman, 6/469) buyur-
muþtur. Ama, sahabi de her defasýnda, O’na hürmeten aya-
ða kalkmýþtýr. Biz bu tabloda her iki tarafýn kendine ait vazife-
yi nasýl dengede tuttuklarýný görmekteyiz. Ve yine Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), hakemlik için gelen Sa’d b. Muaz’ý
kastederek yanýndakilere, “Efendiniz için ayaða kalkýn.” (Ebu

Davud, Edeb, 144) buyurmuþlardýr. Bu, bir edep öðretisidir. Ne
var ki, kendisine hürmet edilen þahýs da mutlaka kendine dü-
þeni yerine getirmelidir. Yani, insanlardan katiyen hürmet et-
melerini beklememelidir. Zaten Allah Resûlü; “Kim kendisi
için kýyam edilmesini arzu ederse cehennemde yerini hazýrla-
sýn.” buyurarak bu hususa da ýþýk tutmuþtur. Ancak, bu mev-
zuda da biz, bize düþen görevi yerine getirmek zorundayýz..
Zorundayýz, zira büyüklerin iç muhasebesini saðlamak bir
mânâda bizim vazifemiz deðildir.

“Bir Topluluða Benzeyen Onlardan mýdýr?”

Bir hadis–i þerifte, “Bir topluluða benzemeye çalýþan onlar-
dandýr.” (Heysemî, Mecmau’z–Zevâid, 10/271; Münâvî, Feyzu’l– Kadir,

6/104) buyurulmaktadýr. Her þeyden önce, bu hadisin, hadis kri-
terleri açýsýndan bu ifadesiyle zayýf bir senedi vardýr. Ýkinci ola-
rak, hadiste benzemeyi ifade eden “teþebbehe” fiili, Arap gra-
merinde tefe’ul kalýbýndandýr. Bu kalýbýn bir özelliði de; zorlama
(tekellüf) ifade etmesidir. O halde burada insanýn kendini, sü-
rekli baþkalarýna benzemeye zorlamasý kastedilmektedir. De-
mek ki, böyle bir zorlanma içine girmeyenler için tehlike bahis
mevzûu deðildir. Üçüncü olarak, insan yüce bir dava uðruna,
üzerine farz olan vazifeyi eda ederken, “giyim ve kuþamýmla
toplum dýþý olmayayým”, düþüncesi ve niyeti ile toplumun telâk-
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ki, örf, âdet, gelenek ve göreneklerine göre giyiniyorsa, bunda

bir mahzur yoktur. Hattâ böyle bir düþünce, takdir ve hürmete

lâyýk sayýlýr.

Kardeþimizin Hayret Ettiðine Biz de Hayret Edelim!

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde buyur-

muþtur ki: “Mü’min kardeþlerinin iþiyle ilgilenmeyen ve ihti-

mam edip önem vermeyen onlardan deðildir.” (Heysemî, Mec-

mau’z–Zevâid, 10/248) Allah Resûlü’nün tavsiyelerinden biri de

kardeþlerimizin önem verdiði hususlara önem vermemiz, on-

larýn hayret sergilediði bir olay karþýsýnda da hayret göster-

memizdir. O olay bize her ne kadar hayret verici gelmese bi-

le mü’min kardeþimize olan saygý gereði böyle davranmalýyýz.

Münafýðýn Dört Özelliði Vardýr

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerin-

de þöyle buyurur: “Dört vasýf kimde bulunursa namaz ký-

lýp oruç tutsa ve kendini Müslüman bilse de halis müna-

fýktýr. Kendinde bu vasýflardan bir tanesi bulunursa, onu

terk edinceye kadar kendinde nifaktan bir parça var de-

mektir. Bunlar konuþtuðu vakit yalan söyleyen, vaad etti-

ði vakit sözünde durmayan, emanete hýyanet eden, ha-

sýmlaþtýðý vakit haksýzlýða kaçan kimsedir.”

Dilimize ve Ýffetimize Sahip Olalým!

Ýmam Buhari’nin Sahih’inde rivayet ettiði bir hadiste Allah

Resûlü, þöyle buyurmaktadýrlar: “Kim bana, iki çene ve apýþ
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arasý mevzuunda söz verip kefil olursa ben de ona cennet için
kefil olurum.” (Buhari, Rikak, 23) Bunu söyleyen, Allah Resûlü’dür.
O, bir insanýn neye kefil olup neye olamayacaðýný herkesten iyi
bilir. Cennet’e kefil olacaðýný söylüyorsa, mutlaka olacaktýr. Zi-
ra, ‘kardeþim’ deyip baðrýna bastýðý Osman b. Maz’ûn gibi bir
sahabi hakkýnda hanýmlarýndan birinin, “Cennet kuþu oldun
gittin.” demesine karþý çýkmýþ ve “Ben Allah’ýn Resûlü olduðum
halde bilmiyorum, sen onun cennetlik olduðunu nereden bil-
din?” demiþti. Demek oluyor ki, aðzýna ve iffetine sahip çýkaca-
ðýna dair söz veren ve verdiði sözde duran bir insana, Allah
Resûlü cennet sözü verirken, bunu hevâ ve hevesine göre söy-
lemiyor. Mutlaka Cenâb–ý Hakk’ýn bu mevzuda bildirdiði bir þe-
ye binaen böyle bir vaadde bulunuyor. (M. Fethullah Gülen, Sonsuz

Nur, 1/314)

Ýnsandaki Çamuru Deðil, Ýçindeki Cevheri Görmeli

Ýnsan çoðu kez deðerlendirmelerinde dikkatli olamýyor.

Hatta yanlýþ deðerlendirmelere girebiliyor. Mesela, bir top-

luluðun günahlar içinde yüzmesi onlara karþý kötü niyet

beslemeyi ve bedduâ etmeyi gerektirmez. Mü’min hoþlan-

madýðý bir manzarayla karþýlaþtýðý zaman onu hayýr yolun-

da deðerlendirmelidir. Büyük gönül adamý Kerhli Maruf; bir

gün, talebeleriyle Dicle kenarýnda oturmuþ sohbet ediyor-

du... Uzaktan bir kayýðýn gelmekte olduðu görüldü. Kadýn-

lý erkekli bir grup içmekte, saz çalmakta ve þarký söylemek-

teydiler. Bu manzara karþýsýnda bir talebe, Maruf’tan rica

etti: “Bunlar için bedduâ buyurun, bir daha böyle kötü ha-

rekette bulunmasýnlar”. Þeyh ellerini huþû ile kaldýrdý: “Yâ
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Rabbi! Sen bu kullarýný dünyada sevindirdiðin gibi ahirette

de sevindir.” Talebeler þaþkýn bir þekilde birbirlerine ba-

karken birisi cesaret edip sordu: “Efendimiz, ettiðiniz bed-

duâ deðil, en güzel duâ. Nasýl oluyor bu? ”Kerhli Maruf þu

cevabý verdi: “Eðer Hak, bunlarý affedip cennetine alýrsa si-

ze ne ziyan gelir?” 

Evet, bu dengeyi koruyabilmek için, bir köpek leþinin ya-

nýndan ashabýyla geçerken Hz. Peygamber gibi “Ne gü-

zel diþleri var!” diyebilmeli insan.
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