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Dua Hazinesi
Ýnsan, Cenab-ý Hakk'a ihlâsla kul olursa, Cenab-ý Hak da her þeyi onun emrine musahhar
eder, hele iç inleyiþi ve hýçkýrýklarla süslü bir dua
kesinlikle cevapsýz kalmaz. Dilerseniz bunu, babamdan dinlediðim bir kýssa ile izah etmeye çalýþayým.
Adalet ve faziletiyle tanýnan Horasan Valisi
Abdullah Bin Tahir'in yasakçýlarý, akþam evine
dönmekte olan bir demirciyi hýrsýz zanlýsý olarak
içeri atarlar. Demirci suçsuzdur. Namazýný kýldýktan
sonra gözyaþlarýyla duaya yönelir: "Ey Mülkün Sahibi! Benim suçsuzluðumu sadece Sen biliyorsun!
Bana ancak Sen imdat edebilirsin!" Ayný gece, vali rüyasýnda dört güçlü kiþinin gelip sarayýný tahrip
ettiklerini gördü. Tahtý tersine döndürülürken
uyandý...
Hemen abdest alýp iki rekât namaz kýldý ve
tekrar uykuya daldý. Ayný hâdiseyi tekrar yaþadý ve
uykusundan fýrlayarak uyandý. Üzerinde bir mazlumun âhý bulunduðunu anlamýþtý. Derhal hapishane sorumlularýný çaðýrttý, içeride suçsuz kimse
9
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olup olmadýðýný soruþturdu. Sorumlu: "Pek bilemem Sultaným, yalnýz gece getirilen demirci, namaz ve dua kapýlarýný zorluyor. Ondan endiþe ederim." dedi. Vali, derhal demirciyi getirtip dinledi.
Durumu anladý. Kendisinden özür dileyip bir torba
gümüþ akçe hediye etti. Helâllik istedi, ardýndan
da herhangi bir sýkýntýsý olursa kendisine gelmesini
rica etti. Demirci: "Hakkýmý helâl ettim. Hediyenizi
de alýyorum. Allah kabul etsin. Fakat sýkýntýlarým
için size gelemem." dedi. Vali: "Niçin?" diye sorunca: "Benim gibi bir garip için, senin gibi bir Sultanýn tahtýný birkaç defa tersine çeviren Sahibimi býrakýp, baþka kapýya sýðýnmam asla yakýþýk almaz,
korkarým." dedi.
Dualarýn bu gücünden ve büyük hazinesinden
istifa etmeye bakalým. Hele hele mübarek günlerde...
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Benzinlik Mescitleri
Merhum Hacý Kemal amcam bir yolculuk sýrasýnda þoförden, namaz için bir yerde durmasýný rica eder. Þöför: "Olmaz bizim servisimiz ekspres
servis... Ekspres durmaz." der. Hacý Kemal amcam
da: "Durun ben ineceðim." der. Eþyalarýný alýr, yol
kenarýna çekilip namaza duracakken, hareket etmek üzere olan otobüsün tekeri patlar ve otobüs
de yol kenarýna çeker. Kemal amcam, namazýný kýlar, duasýný yapar, çantasýný sallaya sallaya þoförün
yanýna gelir ve birkaç defa: "Ekspres durmaz! Ekspres durmaz!" diye baðýrýr...
Dr. Hakký amcam Konya'dan Denizli'ye gelmektedir. Sabah namazýnýn vakti girmiþtir. Þoföre:
"Acaba bir yerde durmanýz mümkün mü?" diye sorar. Þoför: "Denizli'den önce hiçbir yerde duramayýz." der. Israrýn fayda etmeyeceðini görünce hemen
ilk benziklikte indirmesini ister. Þoför de indirir.
Hakký amcam benzinliðin önünde sandalyede oturan bir adam görür. Adama sabah namazý kýlmak
için indiðini namaz için müsait bir yer olup olmadýðýný sorar adam ona namaz kýlmasý için bir yer aya11
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lar. Namazdan sonra adam Hakký amcama sorar:
"Buralardan bir köyden misiniz?" Hakký amcam:
"Hayýr" der. Adam: "O zaman niçin indiniz öyleyse?" der. Peþinden de: "Sen namaz için otobüs durduruyorsun... Belki de iþine geç kalacaksýn... Ben
ne yapýyorum burada böyle boþ boþ oturuyorum.
Dur, vakit varsa ben de namaz kýlayým der ve abdest alýp namaza durur. Namazdan sonra: "Ben çok
iþler çevirdim ama artýk onlara tövbe etmiþtim. Onlarý býraktým ama namazlardan sadece cumalarý kýlýyorum, beþ vakte bir türlü baþlayamadým. Ama þurada, baþta Allah'a sonra da sana söz veriyorum, bir
daha namazlarýmý býrakmayacaðým." der. Sonra da
özel bir taksi ile Hakký amcamý Denizli'ye gönderir...
Uþak'tan Ýzmir'e doðru giderken uþak çýkýþýndan
on, on beþ kilometre sonra bir benzinlik vardýr. Babam Ýzmir'e giderken oraya mutlaka uðrar ve bazen
namazlarýný bu benzinliðin mescidinde kýlar. Bunu
yapmasýnýn bir sebebi var. Bakýn o mescidin
hikâyesini anlatayým size; bir gün Hüseyin amcam
arabasýyla benzin almak için bu benzinliðe uðrar.
Benzin aldýktan sonra namaz kýlmak ister ama benzinliðin mescidi olmadýðý için bir kenarda kartonlar
üzerinde namazýný eda eder. Namazdan sonra benzinliðin sahibiyle sohbete baþlarlar. Uzun bir sohbetten sonra benzinliðin sahibi: "Buraya bir mescid yapacaðým." der ve þirin bir yer yaptýrýr. Babam da ne
zaman yolu buraya düþse burada bir mola vermeden ya da namaz vakti ise namaz kýlmadan geçmez
bu þirin mescitli benzinlikten…
12

Ýki Güzel Hatýra
Stutgard Ýþ Hayatý Dayanýþma Derneði on altý
kasým pazar günü bir iftar yemeði verdi. Programýn
þeref konuklarýndan olan iþadamý Ýhsan Kalkavan
amcam yemekte bir konuþma yaptý, ama ne konuþma: "Ben ortaokuldan sonra Tarsus Amerikan
Kolejine giremediðim için annemin aðladýðýný bilirim. Þimdi bakýyorum da dünyada birçok Türk
Okulu var. Dilimiz ve kültürümüzün tanýnmasý ve
yayýlmasý açýsýndan bu okullar çok mühim. Barýþ
Manço'yla vefatýndan evvel, Kýrgýzistan'da bir programda beraberdik. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel de vardý. Onlar benden bir gün önce döneceklerdi. Beni bir Türk Kolejine davet etmiþlerdi.
Barýþ Manço eþyalarýný topluyordu, hava alanýna
gidecekti. Kolejleri çok sevdiðini biliyordum. "Gel
beraber gidelim." dedim. "Uçaðý kaçýrýrým." dedi.
"Yetiþtiririm." dedim. "Tamam gidelim." dedi.
Onun geleceðinden kimsenin haberi yok. Herkes beni bekliyor. Okul idarecileri ve öðrenciler
için müthiþ bir sürpriz oldu. Fakat asýl sürpriz benim ve Barýþ Manço için oldu. Çocuklar okulun sa13
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lonunda hep bir aðýzdan güzel bir Türkçe ile onun
þarkýlarýný söylüyorlardý. Baktým Barýþ aðlýyor:
"Olamaz... Bu kadar güzel nasýl söyleyebiliyorlar!"
diyordu. Bir coþtu, bir coþtu çok mutlu oldu... Bu
sefer ben: "Uçak kaçacak." diyorum. O: "Kaçarsa
kaçsýn." diyor. Arkadaþlar uçaðý beklettiler de öyle
yetiþtirdik. Tabi bekleyenler arasýnda Cumhurbaþkaný Demirel de var...
Size baþka bir hatýra daha anlatayým. Ýþte böyle bir toplantýda Ali Rýza Binboða bu okullar hakkýnda þu deðerlendirmeyi yaptý: "Yetmiþ sente
muhtaç olduðumuz günlerde devletimizden bir heyet kalkýp Dünya Bankasýna gidiyor. Uzun uðraþmalardan sonra randevu alýp içeri giriyorlar. Bir de
bakýyorlar ki kredi iþleri müdürü Dawar isminde
bir Hintli. Adamýn huzuruna çýkýyorlar. Onun Ýngilizce sorularýna cevap verirken bir ara kendi aralarýnda Türkçe: "Þimdi bu herifin 'davarlýðý' tutarsa,
elimiz boþ olarak nasýl döneriz." diye konuþuyorlar.
Fakat birden Ýngilizce’yi bir tarafa býrakan Dawar
bizimkilere Türkçe diyor ki: "Hiç telaþ etmeyin bu
Dawar sizlere öyle bir 'davarlýk' yapmayacak. Ýstediðiniz krediyi bulacaðým. Çünkü ben tahsilimin
mühim bir bölümünü Türkiye'de yaptým." Demek
ki dil, kültür yakýnlýðý ve eðitim, çok mühim.
Bu güzelliklerin çoðalmasý ve insanýmýzýn bunlardan haberdar olmasý dileklerimle...
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Paskalya Pazarý ve Müslümanlýk…
Bin dokuz yüz seksenli yýllarda Müslüman
olan Ýngiliz Hüda Hattab diyor ki: "Çocukluðumda
Allah'a inanýyordum. Her fýrsatta kiliseye giden birisi olarak ergenlik çaðýma girdiðimde dindar biri
idim. Kilisede öðrendiklerimi kalbime yerleþtirdiðim için birçok akranýmýn müptelasý olduðu sigara,
içki ve uyuþturucu gibi þeylere bulaþmadým. Ama
bazý meselelerde kafam karýþýktý. Mesela eðer Ýsa
Mesih, kabirde üç gece ve üç gündüz kalmýþsa ve
Ýncil'in de anlatýmlarý Hz. Ýsa'nýn vefatýnýn cuma
günü ikindi vakti, yeniden diriliþinin ise Pazar gününün ilk saatleri vuku bulduðunu tasvir ediyorsa,
ortada karýþýk bir durum var demekti. Aradaki süre üç gün, üç gece deðil; iki gece ve bir gündü. Öyleyse neden bütün Hýristiyan dünyasý bu üç gün
üç gece hatasýný görmezden geliyordu? Hem niçin
Paskalya bu þekilde kutlanýyordu? Paskalya pazarýnýn hâdiseleri, benim devam ettiðim kilisenin itikatlarý arasýnda merkezî bir özelliðe sahipti. Paskalya pazarýna dair anlatýlanlar bir mana ifade etmiyorsa, gerisi nasýl doðru olabilirdi ki? Bu, zih15
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nimdeki þüphelerden yalnýzca biriydi. Kilisenin
görmüþ geçirmiþ, sözüne itibar edilen büyüklerine
bu ve buna benzer þeyleri sorduðumda cevap veremiyor, sadece inanmam gerektiðini söylüyorlardý. Bunu kabul edemezdim. En önemli akide, dikkatli bir inceleme neticesinde açýk vermiþti. Bu temel üzerine daha ne bina edilebilirdi ki?
Mýsýrlý saygýdeðer bir hanýmefendiyle dinî müzakereler yapýyorduk. Dinin hayatlarýnda bir fark
husele getiren insanlarýn tanýþtýðým ve dinlerini yaþayan Müslümanlar olduðunu fark etmiþtim. Sonra da Ýslamiyet'in sadece Araplara mahsus bir din
olmayýp Avrupalý, Amerikalý ve Japon Müslümanlarýn varlýðýný öðrenmiþtim. Ýslamiyet beni cezp etmiþti. Bütüncül, incelikli, bedenin ve kalbin Cenab-ý Hakk'a kulluk ettiði bir küllî ibadet olarak namaz; ramazan orucundaki disiplin; tesettür emrinde tecessüm ve vakar; Ýslam'ýn üzerine kurulduðu
beþ esas, Ýslam'ýn en sade ve buna mukabil en
esaslý öðretisi olarak tevhid... Hepsi de beni Ýslam'a çeken unsurlardý. Yaþadýðým toplumun ýrkçý
tutumunu farketmem açýsýnda þunu söyleyebilirim
ki Müslüman olmak, gözümün açýlmasý demektir.
Bu toplumdaki önyargýlardan ve ýrkçýlýk gerçeðinden hemencecik haberdar oluyorsunuz. Bir kere
tesettüre girdiniz mi artýk bir yabancý sayýlýyor ve
çoðu insan tarafýndan öyle muamele görüyorsunuz. Buna karþýlýk tesettür beni aktif bir hayat sürmekten, çalýþmaktan, yazmaktan, araba kullanmaktan, çocuklarýmý gezdirmekten ve haftalýk alýþ16
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veriþlerimi yapmaktan alýkoymadý. Ýslam'ý kabul
etmeden önceki ve sonraki hayatýmý karþýlaþtýrdýðýmda, doðru bir karar almýþ olduðumun farkýna
varýyorum. Bu büsbütün kolay bir iþ deðil. Hayatýn her vechesinde iniþler ve çýkýþlar vardýr; ancak,
imaným hayatýma bütünlük veriyor. Büyük bir geleneðe ait olduðumdan eminim. Ýslam'a inanmak
için gerekçelerim var. O, benim þu âleme bir mana
vermeme yardým ediyor. Yoksa, imansýz bakýldýðýnda, þu kozmoz bir kaos olup çýkar."
Hüda teyzeme Cenab-ý Hak yardýmcý olsun,
onu insanlara güzel örnek kýlsýn...

17

Ýsimler ve Alaka
Ýnsanlar önemsedikleri þeylerle ilgili olarak,
deðiþik ifade þekilleri buluyorlar. Mesela atalarýmýz,
atlarý çok mühim gördükleri için atlarla ilgili birçok
kelime türetmiþlerdir. Aynen bunun gibi bu hakirfakir Abdurrahman da çok önemli bir þahsiyet olsa gerektir ki Yýldýzlara Taþ Atan, Bücür, Bacaksýz,
Somali Pehlivaný E. (EBU yani en büyük uzman)
gibi isimlerle yâd edilir... Her neyse bugün size
ABD'li mühtedi Christina Dodge'nýn hikâyesini
anlatmak istiyorum...
Ýnsanlýk için yüreði küçük yaþlarda çarpmaya
baþlayan bu yardýmsever kýz, kiliselerin gençlik
gruplarýnda, kamplarýnda, yardým toplama servislerinde çalýþýrken, tabiatla baþbaþa kalýp tefekkürün deðerini kavramýþ... Kendisi tefekkürlerini anlatýrken diyor ki: "Boþ zamanlarýmda çimenlik bir
alana giderdim veya bir köprüye oturur suyu seyreder ve yalnýzca düþünürdüm. Etrafýma, dereye,
aðaçlara, bulutlara, böceklere bakardým. Suyu,
kuþlarýn cývýltýlarýný, cýrcýr böceklerinin cývýltýlarýný
dinlerdim. Bu yer bana gerçekten huzur verirdi ve
18
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bu güzel yaratýlýþ için Allah'a hayranlýk duyar, O'na
teþekkür ederdim. Açýk havada, tek baþýma, yalnýzca Allah'ý, hayatý ve benim onun içindeki yerimi
düþünerek vakit geçirmeyi çok severdim. Okula
döndüðümde Ýngilizcelerine gönüllü olarak yardýmcý olduðum sohbet grubuna Müslüman biri katýlmýþtý. Onun hayat hikâyesi ve inancý beni çok etkiledi. Ýslamiyet'e büyük ilgi duymaya ve araþtýrmaya baþladým.
"Din Araþtýrmalarý Bölümü"nde, "Ýslam'a Giriþ"e kayýt yaptýrdým. Hz. Âdem'in ilk günahý yüzünden hepimizin cezalandýrýlmayacaðýný öðrendik. Cenab-ý Hak Hz. Âdem'in tövbesini kabul edip
onu affetmiþti. Hz. Ýsa, Tanrý deðil; diðer peygamberler gibi bir peygamberdi... Her þey fýtrî görünüyordu. Kafa karýþtýrýcý deðildi. Ailemin yanýna geldiðimde hep beraber oturmuþ Eskimolar hakkýnda
bir televizyon programý izliyorduk. Belgeselde Eskimolarýn kar hakkýnda iki yüzden fazla kelimesi olduðunu söylediler; bunun sebebi karýn onlarýn hayatýnda oldukça mühim bir yerinin olmasýydý. Ayný gecenin ilerleyen saatlerinde, biz de evde deðiþik
insanlarýn kendileri için önemli olan þeyler hakkýnda ne kadar çok kelimeleri olduðunu konuþuyorduk. Babam Amerikalýlarýn para için kullandýðý
money (para), dough (hamur), bread (ekmek) v.s.
bütün deðiþik kelimeler üzerinde yorumlar yaptý.
Ben de þu yorumu yaptým: "Biliyor musunuz,
Müslümanlarýn inancýnda Allah için doksan dokuz
isim var. Herhalde onlar için Allah her þeyden da19
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ha önemli!" dedim. Yaz sonunda okula dönünce
ilk yaptýðým iþ, Þehadet getirip Müslüman olmak
oldu. Daha sonra Müslüman bir haným bulup nasýl namaz kýlacaðýmý öðretmesini istedim. Beni bir
akîka (yeni doðmuþ bebekler için verilen ziyafetin
adý) yemeðine davet ettiler. Kendimi Müslümanlar
arasýnda çok rahat hissettim. Topluluðun çoðu
Amerikalý Müslüman hanýmlardan meydana geliyordu. O akþam oradan ayrýlýrken kendimi yeni
bir hayata baþlamýþ gibi hissediyordum."
Cenab-ý Hak Christina ablamýn yardýmcýsý olsun ve o da baþkalarýna vesile olsun inþaallah.

20

Barla'nýn Yükseliþi
Hakan Yýlmaz amcamýn "Rise of the Barla" yani "Barla’nýn Yükseliþi" isimli yazý dizisini babam
incelerken gördüm ve bana çok enteresan geldi.
Aslýnda Hakan amcam bunu bir kitapçýk olarak
düþünmüþ ve Ýngilizce neþretmek istiyormuþ. Ýnþallah Ýngilizce bilenler için çok faydalý olur. Babam
incelemesini yaptýktan sonra dedi ki: "Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Ahmet Feyzi
Kul 'Gelecekten haber verenlerden bir adam,
Kur'aný öyle bir ders vererek anlatýr ki, ondan sonra hiç kimse öyle bir ders veremez.' (Ahmed b.
Hanbel) hadis-i þerifini okur ve: 'Bu zat, Üstad
Hazretleri olsa gerek' derdi, doðruymuþ." Gerçekten ben de gazetede neþrini beklemeden hemen
bir solukta "Barla'nýn Yükseliþi" dizisini okudum,
çok hayret ettim ve Ahmet Feyzi Kul dedemin sözlerini tasdik ettim... Bazý bölümleri sizlere aktarmaya çalýþayým.
"1928 yýlýnda Bediüzzaman tarafýndan yazýlan
24. Söz'ün 2. Dal'ýnda, þöyle denilmektedir: 'Þimdi sen dahi, ey katre içine giren hakîm filozof! Se21
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nin fikir katrenin dürbünü ile felsefenin merdiveni
ile ta Ay'a kadar yükseldin. Ay'a girdin. Bak, Ay,
kendi varlýðý itibariyle katý ve karanlýktýr. Ne ziyasý
var, ne hayatý. Senin çalýþman beyhude, ilmin faydasýz gitti.' Bediüzzaman Said Nursi, 1960'da vefat
etmiþtir. Hâlbuki Ay'a 1969'da gidilmiþtir. Bu ifadeler ise 1928 yýlýna aittir."
Bediüzzaman, 1914'te yazmaya baþlayýp
1915'te tamamladýðý 'Ýþârât'ül- Ý'caz' isimli tefsirinde þöyle der: "Hasta halimde, uyku ve uyanýklýk
arasýnda ihtar edilen bir nüktedir; Güneþin yerinde, Mevlevî gibi yaptýðý semavî hareketi, çekim
kuvvetini doðurmak içindir, çekim kuvveti de Güneþ Sistemi ile anýlan Güneþe baðlý gezegenleri
düþme tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek,
Güneþin mihverinde daireye, benzer cereyaný ve
hareketi olmasa, gezegenler düþecekler." Bediüzzaman diðer bir risalesinde (25. Söz, 2. Þua, 1.
Lem'a) tarihe þu notlarý düþer: "Güneþ, nuranî bir
aðaçtýr, gezegenler ise onun hareketli meyveleridir.
Aðaçlarýn aksine, Güneþ silkinir, ta ki meyveleri
düþmesin. Eðer silkinmezse, düþüp daðýlacaklar.
Hem hayalde canlandýrýlabilir ki Güneþ, bir zikir
halkasýnýn meczup idarecisidir. Bu halkanýn merkezinde cezbeli bir zikir eder ve ettirir. Evet, güneþ
bir meyvedardýr, silkinir; ta düþmesin seyyar olan
yemiþleri. Eðer sükûnuyla sükûnet eylese, cezbe
kaçar; aðlar fezada muntazam meczuplarý." Güneþin silkinme hareketi 1914'ten 80 yýl sonra fark
edilmiþtir.
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Bediüzzaman, 29. Söz, 1. Maksad 1. Esasta:
"Balýk suda yaþadýðý gibi güneþin ateþinde dahi, o
nuranî sekeneler bulunur. Nar, nuru yakmaz. Belki ateþ ýþýða meded verir." diyor. ABD'li ilim adamlarý da cehennemi andýran bir ortamda yaþayan
mikro organizmalarý keþfetmiþlerdir. 'Pyrolobus'
adý verilen mikroorganizmalarýn, 113 satigrat derecede yaþayabildiði, ýsý 121'e çýkarýldýðýnda büyüme hýzlarýnýn arttýðý ve oksijen veya kükürt yerine
demir soluduklarý da elde edilen bulgular arasýnda. Bu bulgu ile dünya yüzeyinde çok farklý þartlarda da hayat olabileceði görüþü pekiþmiþ oldu ki
Üstad bu konuda da adres göstermiþtir.
Bir-iki örnekle bu dizinin önemine iþaret etmek
istedim... Dizinin tamamý dikkatlice incelendiðinde
çok enteresan bilgilere ulaþýlmýþ olacaktýr. Bu seneki Berat Kandilinde, bir grup Müslüman haným
bir araya gelmiþ mübarek geceyi ihya etmeye çalýþýyorlardý. Bunlarýn çoðu yeni Müslüman olmuþtu.
Yetmiþ yaþýnda mühtedi olmuþ Leyla Haným Fransýzca mealden Yasin suresini okuyordu: "O gün
cennet halký, bir zevk ve eðlence ile meþguldürler.
Kendileri ve eþleri, gölgelerde ve koltuklarda yaslanmýþlardýr. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her þey vardýr. Çok merhametli Rab'den onlara (sözle) selam (vardýr). Ey suçlular, bugün þöyle
ayrýlýn (bakayým)." (Yasin suresi, 55-59) ayetlerinin sonuna gelince hýçkýrýklarýný tutamadý. Katýla
katýla ve sarsýla sarsýla aðlýyordu. Onun aðlayýþýna
salonda bulunan herkes katýlýp aðlamaya baþladý.
23
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Onlar, ahirette sevdikleri insanlardan ayrýlacaklarý
düþüncesiyle aðlýyorlardý.
Birkaç hafta sonra yine biraraya geldiler. Kendilerini anlamayan ve dinlemeyen hatta evlerinden kovan yakýnlarýndan yakýnýyorlardý. Ýþte bir
genç kýzý babasý evden kovup sokaða atmýþtý. O da
teyzesinin yanýna gitmiþti. Bazý akrabalarý onlara
hor bakýyordu. Medenî Avrupa'nýn göbeðinde
böyle þeyler olur muydu? Oluyordu iþte! Ama onlar hala o yakýnlarýný düþünüyor, inançsýz bir þekilde öbür tarafa gidip edebî saadetten mahrum kalmalarýnýn üzüntüsünü yaþýyorlardý. Onlara duanýn
gücü anlatýldý. Bilhassa Kadir Gecesi gibi mübarek
gecelerde yapýlacak ismen duanýn tesirinden bahsedildi. Bilhassa ismen yapýlan dualarýn çok büyük
önemi olduðu vurgulandý. Her þeye raðmen damara dokunacak karþýlýk vermelerden sakýnmalarý, hatta eðer aksi tesir ediyorsa, susmalarý tavsiye
edildi. Çektikleri çile ve sýkýntýlar için de: "Bütün
büyükler çile çekmiþtir. Hatta Mekke döneminde
çok büyük iþkencelere maruz kalan Müslümanlar
bilhassa köle ve kimsesiz garip Müslümanlar, Habeþistan'a hicret etmeye mecbur kalmýþlardýr. Ama
iþte þimdi, yetmiþ milyon nüfusa sahip olan Habeþistan'ýn yarýsý Müslümandýr. O gün oralara gidilmeseydi bugün bu kadar Müslüman olmayacaktý.
Atýlan tohumlar birgün meyve verdiði gibi, o günkü sýkýntýlý ortamda, ortaya konan gayretler sonucunda bugün bu kadar büyük neticeler hâsýl oldu."
denildi.
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Onlara ayrýca Ýslâmiyet'in yan tesiri olan bir ilaca benzemediði de hatýrlatýldý. Yani: "Ýslâmiyet, aileleri parçalamaz, dostlarýn ve yakýnlarýn arasýný açmaz. Bunun için Müslümana sabýr düþer. Kalpler
Allah'ýn elindedir. Hayat bir imtihandýr. Cenab-ý
Hak, istediði zaman kalpleri güzelliklere yönlendirir. Yeter ki biz, bize düþeni en güzel þekilde yerine
getirelim." denildi.
Evet, iþte görüyorsunuz çok kýsa zamanda
böyle bir seviyeye ulaþmýþ baþkalarý için dertlenen,
çareler arayan, onlarýn içinde bulunduklarý durumdan dolayý onlar adýna hüzün duyan güzel insanlar var...

25

Müslüman Olan Kadýnlar
Ýslam'ýn kasýtlý düþmanlarý hep Ýslamiyet'in kadýnlarý ezdiðini, onlarýn haklarýný ellerinden aldýðýný söylüyorlar. Bin dokuz yüz doksanlý yýllarda
Müslüman olan Fransalý Leyla Raffin de bu iddiaya karþý: "Peki öyleyse, medyanýn çizdiði negatif
imaja raðmen neden bu kadar çok kadýn Ýslam'a
giriyor? Önce bu sorunun cevabýný versinler." diyor. Kendisi de Hristiyan kökenli olmasýna raðmen
bu meseleyi araþtýrmýþ. Ama nasýl? Dinleyelim:
"Ben sadece Ýslam'da kadýnýn konumunu araþtýrmak yerine, kadýnýn üç semavî dindeki konumunu
araþtýrdým. Bu dinlerin þimdilerde nasýl uygulandýðý hususuna pek bakmadým. Daha ziyade bu üç
dinin ana kaynaklarýyla ilgilendim.
Üç dinin mukayesesini yapan bazý enteresan
makaleler okudum. Bu makalelerden biri sayesinde, resmen kendi dinim olan Hristiyanlýða dair bazý þeyler öðrendim. Nihayetinde Ýslamiyet'in, kadýnlara Hristiyanlýk ve Yahudiliðin verdiðinden daha fazla hak ve özgürlük verdiðini öðrenmiþ oldum. Fransýz kadýnlarýnýn ancak son elli yýlda elde
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ettiði bazý haklarý Ýslamiyet 1400 yýl önce vermiþti.
Miras konusuna takýlmýþtým. Sonra, Ýslam'ýn bir
bütün olarak ele alýnmasý gerektiðini fark ettim. Ýslam'ý anlamak için, onu bir bütün olarak ele almak
zorundasýnýz. Zira Ýslam, mantýklý bir bütünlük arz
ediyor. Bütün bu araþtýrmalarýmý çok kýsa bir zaman aralýðýnda, üç hafta içinde yaptým. Ýslamiyet
bir mýknatýs gibi beni kendine çekti. Artýk gecelerim de gündüzlerim de onu düþünmekle geçiyordu. Bu merak ve heyecaný yenmenin yeðane yolu, Ýslam'a girmekti. Bazý geceler Ýslam'ý düþünmekten, din deðiþtirmenin sonuçlarý üzerinde kafa
yormaktan gözüme uyku girmiyordu. Bilhassa
Fransýz toplumunda karþýlaþabileceðim güçlükleri
düþünüyordum. Ancak beni ötesi ilgilendirmiyordu. Önemli olan Ýslam'dý. Nihayet Ýslam'a girmeye
karar verdim.
Bin dokuz yüz doksan sekizde ülkemi terk edip
Fas'a yerleþtim. Burada yaþamaktan memnunum.
Dinimi yaþama bakýmýndan kendimi özgür hissediyorum. Günün beþ vaktinde ezaný dinlemekten
keyif alýyorum. Namaz vakitlerine tamý tamýna riayet ediyorum. Ramazaný bir Müslüman ülkesinde
geçirmek ise eþsiz bir nimet. Bin dokuz yüz doksan
dokuz haziranýnda bir haftalýðýna Fransa'ya gittim.
Ailemin bazý üyeleri tesettürlü halime radikal bir
tepki gösterdi. Sadece yaþça benden küçük olan
kardeþlerimle ve büyük annemle münasebetlerim
iyi... Ýki bin yýlýnda hacca gittim. Bu, tarif edemeyeceðim kadar güzel bir tecrübe idi, çok feyizli bir
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ibadetti. Elhamdülillah, hac insanýn imanýný daha
da güçlü kýlýyor. Kâbe'nin karþýsýnda ve Arafat'ta
büyükannemin hidayeti için dua ettim. Hac'dan
sonra Fransa'ya gittiðimde büyük annemi ziyaret
ettim. Bana, artýk kendisinin de Ýslam'ý seçtiðini
söyledi. Elhamdülillah!"
Leyla teyzeme Cenab-ý Hak yardým etsin ve
bütün aile üyeleriyle inþaallah ayný güzellikte buluþsunlar.
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Aðaç Dalýyla Gelen Cennet
Küçük iyiliklerin nasýl büyük kapýlar açtýðýný
bilelim ve iyilik yaparken küçük-büyük demeyelim. Bakýn bir hadiste Peygamberimiz (s.a.s.) ne
anlatýyor:
Ebu Hureyre (r.a.) naklediyor; Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: "Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalýna rastladý. Onu
alýp yolun kenarýna attý. Cenab-ý Hak, bu davranýþýndan memnun kalarak, ona maðfiret etti."
(Buhâri, Mezalim 28)
Müslim'de Ebu Zer (r.a.) Hazretlerinden kaydedildiðine göre, Efendimiz (s.a.s.) buyurmuþtur ki:
"Bana ümmetimin, hayýr ve þer, bütün amelleri arz
edildi. Ýyi ameller arasýnda, insanlara rahatsýzlýk veren bir þeyin yoldan atýlmasý da vardý. Kötü amelleri arasýnda yere gömülmeden mescide býrakýlmýþ
tükrük de vardý." (Müslim, Mesâcid 58) Ebu Berze
(r.a.) anlatýyor: "Ey Allah'ýn Resulü bana faydalý
olacak bir þey öðret, dedim bana þu tavsiyede bulundu: "Müslümanlarýn yolundan rahatsýzlýk veren
þeyleri kaldýr." (Müslim, Birr 131) Baþka bir hadis29
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te: "Hiçbir hayýrlý ameli olmayan bir adam, yoldan
geçenleri rahatsýz eden bir aðaç dalýný oradan kaldýrýp attý. Allah, onun bu amelinden memnun kalarak onu cennetine koydu." buyurulmaktadýr.
Bu hususta babam bir çocukluk hatýrasýný þöyle anlatmýþtý. Ýlkokul yýllarýmda köyümüzde Kasým
Hoca isimli bir imam vardý. Kasým Hoca, ramazanda her akþam vaaz ederdi. Ben de camimizin
sermahfilinden bu nasihatleri can kulaðý ile dinler
ve eve gelip anneme anlatýrdým. Kasým Hoca, birgün vaazda insanlarýn geçtiði yollarda oturup, oradan gelip geçenlere rahatsýzýlýk vermenin kötülüðünden, yoldaki taþ, diken ve aðaç parçalarý gibi
mânilarý kaldýrmanýn ne kadar sevap oluþundan
bahsetmiþti. Ben de ondan sonra elimden geldiði
kadar bu nasihatý tutmuþtum. O sene köyümüze
gezici bir vaiz gelmiþti. Yaþlý ve þiþman bir hoca idi.
Bizim köyden Yeþildere köyüne gidecekti. Bir ata
bindirdiler. Ben de atý yederek ona eþlik ediyordum. Yolda taþ, aðaç ya da herhangi bir nesneye
rastlayýnca onu ayaðýmla kenara itiyordum. Yeþildere'nin insana haþyet ve ürperti veren o çok yüksek aðaçlý, Erenler Mezarlýðýna yaklaþýrken hoca
bana sordu: "Evladým, sen ne diye yolda ne bulsan kenara atýyorsun?" Ben de: "Camimizin imamý böyle yapmamýzý söyledi ve bunun çok sevap
olduðunu anlattý." dedim. Bunun üzerine bana kocaman bir aferin verdi.
Demek ki bu iþlerde küçük yaþlardaki telkin ve
eðitim çok mühim. Ayný þekilde, Fethullah Gülen
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Hocaefendiye göre trafik kaidelerine uymak da
farzdýr. Çünkü binlerce deneyin neticesi ve bu iþin
uzmanlarýnýn bilgileriyle tesbit edilen kaidelere uymak gerekir. Aksi takdirde mal hatta can kaybý söz
konusudur. Bir de bunlara yolun týkanmasýyla yüzlerce insanýn vaktinin boþu boþuna öldürülmesi eklendiðinde meselenin vahameti daha iyi anlaþýlýr.
Efendimizin (s.a.s.) önemle üzerinde durduðu
bu hususlara bizim daha titizlikle dikkat etmemiz
gerekiyor. Lüzumsuz korna çalmalar, baþkasýna
yol vermemeler hiçbir zaman bizden sudur eden
davranýþlar olmamalýdýr.
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Zekât ve Sadaka
Kur'an-ý Kerimde sadaka, zekât ve diðer yardýmlarý engelleyenler hakkýnda þöyle buyuruluyor:
"Muhtacý doyurmayý hiç teþvik etmez. Vay haline
þöyle namaz kýlanlarýn ki onlar namazlarýndan gafildirler. (Kýldýklarý namazýn deðerini bilmez, namaza gereken ihtimamý göstermezler.) Ýbadetlerini
gösteriþ için yaparlar, zekât ve diðer yardýmlarý
esirger, vermezler." (Mâun suresi 3-7)
Ebu Musa (r.a.) naklediyor, Resulullah (s.a.s.):
"Her Müslümanýn sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Kendisine 'Ya bulamayan olursa?' diye soruldu.
"Eliyle çalýþýr, hem þahsý için harcar, hem de tasadduk eder" cevabýný verdi. 'Ya çalýþacak gücü yoksa?'
diye soruldu. "Bu durumda, sýkýþmýþ bir ihtiyaç sahibine yardým eder." dedi. 'Buna da gücü yetmezse?' denildi. "Marufu, iyiyi, hayrý emreder" dedi.
'Bunu da yapmazsa?' diye tekrar sorulunca: "Kendisini, baþkasýna kötülük yapmaktan alýkor. Zira bu
da bir sadakadýr." buyurdu. (Buhari, Zekât 30)
Efendimiz (s.a.s.) bir baþka hadislerinde þöyle
buyurmuþtur: "Güneþin doðduðu her yeni günde ki32
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þiye her bir mafsalý için bir sadaka vermesi gerekir. Ýki
kiþi arasýnda adaletle muamele etmek de bir sadakadýr. Kiþiye hayvanýný yüklerken yardým etmen bir sadakadýr. Güzel söz sadakadýr, namaza gitmek üzere
attýðýn her adým sadakadýr. Yoldan rahatsýz edici bir
þeyi kaldýrýp atman sadakadýr." (Buharî, Cihad 72)
Kur'an-ý Kerimde þöyle buyuruluyor: "Hayýr!
Siz Allah'tan hep ikramý devam ettirmesini istersiniz ama yetime deðer vermezsiniz! Muhtaçlarý doyurmaya teþvik etmezsiniz!" (Fecr suresi, 17-18)
Ýslamiyet iman esaslarýný tesbit ettiði gibi sosyal
hayat için de prensipler ortaya koymuþtur. Zekât,
sadaka, adak, vakýf gibi müesseselerle toplum
problemlerine çözümler sunmuþtur. Bediüzzaman
Hazretlerinin tabiriyle: "Zekâlar, zekâtlarla çiçek
açacaktýr." Bunun için Ýslâmiyet'in bu prensibinin
uygulanmasý þarttýr.
Bediüzzaman dedem zekât ve faiz meselesi ile ilgili olarak diyor ki: "Yardým nevilerini ihtiva eden
zekât hakkýnda sahih olarak Resul-ü Ekrem aleyhissalâtü vesselamdan: 'Zekât, Ýslamýn köprüsüdür' hadis-i þerifi rivayet edilmektedir. Yani, Müslümanlarýn
birbirine yardýmlarý ancak zekât köprüsü üzerinden
geçmekle yapýlýr. Zira yardým vasýtasý, zekâttýr. Ýnsanlarýn ictimai heyetinde intizam ve asayiþi temin eden
köprü, zekâttýr. Ýnsanlýk âleminde, içtimai hayatýn
hayatý, yardýmlaþmadan doðar. Ýnsanlarýn terakkiyâtýna engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin ilacý yardýmlaþmadýr. Evet; zekâtýn farz kýlýnýþý ile faizin haram ký33
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lýnmasýnda büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat,
geniþ bir rahmet vardýr. Evet, eðer tarihi bir nazarla
âlemin sayfasýna bakacak olursan ve o sayfayý lekelendiren beþerin kötülüklerine, hatalarýna dikkat
edersen, içtimai heyetle görünen ihtilâller, fesatlar ve
bütün rezil ahlâklarýn iki kelimeden doðduðunu görürsün. Birincisi: 'Ben tok olayým da baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne.' Ýkincisi: 'Sen zahmetler
içinde boðul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat
edeyim.' Ýnsanlýk âlemini zelzelere maruz býrakmakla yýkýlmaya yaklaþtýran birinci kelimeyi sildiren, ancak zekâttýr. Ýnsanlýðý umumî felâketlere sürükleyen
ve bolþevikliðe sevk edip terakkiyatý, asayiþi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan faizin haram kýlýnmasýdýr. Arkadaþ! Ýctimâi heyetin hayatýný
koruyan intizamýn en büyük þartý, insanlarýn tabakalarý arasýnda boþluk kalmamasýdýr; zenginler kýsmýnýn avam halktan ve fakirlerden ulaþma hattýný kesecek derecede uzaklaþmamalarý lâzýmdýr. Bu tabakalar arasýnda ulaþmayý temin eden zekât ve yardýmlaþmadýr. Hâlbuki zekâtýn farz kýlýnmasý ile faizin haram kýlýnmasýna riayet etmediklerinden, tabakalar
arasý gittikçe gerginleþir, irtibat hattý kesilir, sýla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aþaðý tabakadan yukarý tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadalarý, haset baðýrtýlarý, kin ve nefret feryatlarý yükselir. Ayný þekilde yüksek tabakadan merhamet, ihsan
taltif yerine zulüm ateþleri, tahakkümler, þimþek gibi
tahkirler yaðýyor." (Ýþârâtül- Ý'caz)
Görüldüðü gibi mesele çok açýktýr.
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Hz. Ýsa'yý Tanýmak ve "Çaðrý"ya
Kulak Vermek
Sizlere: "Ben gerçekten Ýsa'yý Ýslam'da buldum.
Ýslam onu benim için sevimli kýldý." diyen Gregor
Shepherd'in serüvenini, "Ýslamý Seçenlerin Öyküsü"nden aktarmaya çalýþacaðým. Bakýn Gregor dine bakýþýný nasýl anlatýyor: "Din tahammül edebildiðim en son þeydi. Kilise kurumunun bâtýllýðýndan
nefret ediyorum. Tanrýnýn varlýðýný reddediþimden
bir yýl sonra din dersinde öðretmenimiz, kilisenin
bizim için ne manaya geldiðini sormuþtu. Ben, kilisedeki sunaðýn önünde durup da insanlara içkinin
kötü bir alýþkanlýk olduðunu söyleyen sarhoþ bir
papaz tasviri yaptým. Allah beni affetsin, hangi
mezhebi veya tarikatý olursa olsun, hýristiyanlýðýn
sunduðu Hz. Ýsa imajý bende nefret uyandýrýyordu.
Ýsa aleyhisselam kuzu gibi zayýf bir adam, hatta
âdeta bir hippi gibi takdim ediliyordu. Bizden de
Hz. Ýsa'yý, insaný hidayete götüren bir önder olarak
görmemiz isteniyordu. Oysa deðersiz ve faydasýz
bir Ýsa portresi çizdikleri için, gerçek Ýsa imajýný kendileri mahvediyorlardý! Ben müminlerin önderi ve
gerçek bir insan, bir nümûne-i imtisal, takipçisi ol35
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makla övünülecek bir sevgi peygamberi olarak gerçek Ýsa'yý Ýslam'da buldum. ...Çin'de bir öðrenci gezisine katýldým. Yolculuk esnasýnda bizimle beraber
olan Nepalli Hindularla din konusunda tartýþtýk.
Araplar haþin bir üslupla ve ýsrarla yalnýzca bir tek
Allah olduðunu söyleyip duruyorlardý. Nepalli ise,
her çocuða bir Hindu rahip tarafýndan doðum sýrasýnda milyonlarca ilah verildiðini övüne övüne anlatýyordu. ... Ýki büyük bavulum olduðu için onlarý
taþýmakta güçlük çekiyordum. Suriyelilerden biri,
New Yorklu bir Ýtalyan mafya patronu gibi duruyordu. Kendisi Arap olduðundan, onun tehlikeli bir
terörist olabileceðini düþünüyorduk. Bu tehlikeli
adam, yardým etmek için yanýma geldi ve bana
hiçbir þey sormaksýzýn aðýr bavullarýmdan birini
alýp otobüse kadar taþýdý. Ben otobüse ondan biraz
sonra ulaþtým. Otobüse bindiðimde bana baktý ve
yanýndaki boþ yere eliyle vurarak, Çince 'King zuo!'
yani 'Lütfen otur!' dedi.
Gezi sýrasýnda Sincan'da bir camiyi ziyaret ettik. Duvarda çok hoþ bir desen gördüm ve resmini
çektim. Yýllar sonra fotograf albümümün tozlu
sayfalarýný karýþtýrýrken bu desene dikkatle baktýðýmda, onun Kelime-i Tevhid levhasý olduðunu
fark edecektim! Ýki hafta sonra Çin'den ayrýldým.
Suriyeli arkadaþtan ayrýlýrken, gözlerimden yaþ
akýyordu. Onunla tanýþalý yalnýzca üç hafta olmuþtu ama onu dünyadaki herkesten çok sevmiþtim.
...Geziden döndükten sonra, üniversitedeki
"Ýslam Cemiyeti" tarafýndan “Çaðrý” filmini izle36
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mek için davet edildim, filmi izlemeye gittim, ama
fýrtýna yüzünden elektrikler kesildiði için filmi sonuna kadar izleyemedim. Ama buna raðmen aðlýyordum. Hz. Muhammed'in sahabelerinin imanlarýný ilân etmek üzere Kâbe'ye giriþlerini temsil eden
sahneden çok etkilendim. Ertesi gece bir rüya gördüm; uyandýðýmda aynen sahabelerin telaffuz ettiði þekilde, dudaklarýmdan: 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedür Resûlullah' sözleri dökülüyordu. Melbourn'de davet edildiðim bir gençlik toplantýsýnda
erkeklerin namaz kýldýðýný gördüm. Kýlýnan namazý kilisede yapýlan ibadetle mukayese ederek, namazýn Allah'a kulluk için doðru bir yol olduðu kanaatine vardým. Namazdan sonra bir kitap okundu. Duyduklarým imanýmý perçinledi. Kitapta özetle þöyle deniliyordu: 'Ýmansýz biri, hayatý boyunca,
kendisine yardým edip koruyan, rýzkýný veren, kullarýna þefkatli, Vedûd bir Rabbin varlýðýndan gafildir.' Bu sözleri duyduðumda, vücudumun atom
atom parçalanýp, kâinatýn her tarafýna yayýldýðýný
hissettim. O an kendimi öylesine boþ ve yalnýz hissettim ki baþýmýn ümitsizlikten geriye doðru eðildiðini fark ettim. Ýfadeler þöyle devam ediyordu:
'Müminin ise, ona her an yardým ederek onu koruyan ve ona rýzýk veren, þefkat eden, Vedûd bir
Rabbi vardýr.' Ýþte o noktada bütün o daðýlmýþ
atomlar kâinatýn her tarafýndan koþup geldiler ve
tekrar vücudumda toplandýlar. Allah'ýn var olduðuna gerçekten kanaat getirdim! 21 Ocak 1992'de
Kelime-i Þehadet getirip Ýslam'ý kabul ettim…"
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Vatana Yolculuk
Ýbn-i Mesud (r.a.) anlatýyor: "Hz. Peygamber
(s.a.s.) birgün yere çubukla, kare biçiminde bir þekil çizdi. Sonra, bunun ortasýna bir hat çekti, onun
dýþýna da bir hat çizdi. Sonra bu hattýn ortasýndan
bu ortadaki hatta istinad eden bir kýsým küçük çizgiler çizdi. Resulullah (s.a.s.) bu çizdikleri þöyle
açýkladý: 'Þu çizgi insandýr. Þu onu saran kare çizgi
ise eceldir. Þu dýþarý uzanan çizgi onun emelidir.
Bu emel çizgisini kesen þu küçük çizgiler de musibetlerdir. Bu musibet oklarýndan biri; deðmese bir
diðer deðer. O da deðmezse ecel oku deðer." (Buharî, Rikak 3) Ýbn-i Ömer (r.a.) anlatýyor: "Resulullah (s.a.s.) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir
garip veya bir yolcu gibi ol." buyurdu. Yine ibn-i
Ömer (r.a.), Efendimizden naklediyor: "Akþama
erdin mi, sabahý bekleme, sabaha erdin mi akþamý
bekleme. Saðlýklý olduðun sýrada hastalýk için hazýrlýk yap. Hayatta iken ölüm için hazýrlýk yap."
(Buhârî, Rikak 2)
Þu halde kula: "Garib bir yolcu gibi ol" tavsiyesinde: "Dünyaya baðlanma, ölümden sonrasý için
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hazýrlýk yap, ebede giden yolculukta sana gerekli
olan azýðý yani ibadeti hazýrla, zühdü elden býrakma" anlamlarý gizlidir... Nevevî merhum bu hadisle ilgili olarak þöyle demiþtir: "Hadisin manasý þudur; dünyaya dayanma, ona sabit kalacaðýn bir
vatan gözüyle bakýp baðlanma, dünyada baki kalacaðýn fikri, içinden geçmesin, yolcunun vatanýnda olmadýkça baðlanmadýðý þeylere sakýn fâni
dünyada baðlanýp kalma."
Hadisi þöyle anlayan da olmuþtur: "Yolcu, vatanýna giden, onun peþinde olan kimsedir. Kul,
dünyada, efendisi tarafýndan bir ihtiyacý görmek
üzere yabancý bir yere gönderilmiþ kimse gibidir.
Ona düþen, verilen hizmeti bir an önce görüp dönmektir, kendisine verilen hizmet dýþýnda bir þeye
baðlanýp kalmaz. Öyle ise mümin, vatan-ý aslîsi
olan âhireti düþünmeli, ibadet ve kulluk hizmetiyle geldiði dünyada bu hizmetin dýþýna çýkarak dünyaya baðlanýp kalmamalý, gönlünden ve fikrinden
asýl yurdunu çýkarmamalýdýr."
Uzun bir yolculuða çýkan bir insan yolda yorulup bir aðaç gölgesinde dinlendikten sonra ne yapar? Arkasýna bakmadan çeker gider... Hem dünya hayatý, "ebedi hayat romanýmýz"ýn sadece birinci sayfasýdýr. Sonsuz sayfasý olan bir kitapta tek
sayfanýn ne önemi olabilir ki?
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O Ýman Gerçek Ýman Olsa Gerek
Vehb ibn-i Münebbih'e: "Lâ ilâhe illallah, cennetin anahtarý deðil mi?" denildi Münebbih: "Evet,
öyledir ama diþsiz anahtar olur mu? Diþleri olan
anahtarýn varsa kapýn açýlýr, yoksa kapalý kalýr,
açýlmaz." cevabýný verdi. (Buhari, Cenâiz 1)
Prof. Dr. Ýbrahim Canan amcam bu meselenin
izahýnda diyor ki: "Vehb ibn-i Münebbih "diþ" teþbihiyle, ibadet ve dolayýsiyle "zahmet"i kasdetmiþtir. Ýbadet olmadan, zahmet çekmeden sadece "Lâ
ilahe illallah" demekle cennete gidilemeyeceðini
ifade etmek istemiþtir. Diðer tarftan Hz. Peygamber (s.a.s.): "Lâ ilâhe illallah cennetin anahtarýdýr."
buyurduðu üzere bu kelimeyi samimiyetle benimseyen kimsenin de kurtuluþu söz konusudur." "Lâ
ilahe illallah" bir lâmba gibi hidayet ýþýðýdýr. Ama
onu bir mahfaza içine almak gerekir. Bu da ancak
ibadet ve takva ile mümkündür.
Bediüzzaman dedem Emirdað, Lahikasýnda:
"Herkes Allah'ý bilir. Adi bir adam, bir veli gibi Allah'a iman eder. Hâlbuki Allah'ý bilmek, bütün
kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yýl40
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dýzlara kadar cüzi ve külli her þeyin Onun tasarrufunda, kudret ve iradeside olduðuna kati iman etmek ve mülkünde hiçbir þeriki olmadýðýna ve "Lâ
ilâhe illallah" kelime-i kudsiyesine, hakikatlarýna
iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa:
"Bir Allah var" deyip, bütün mülkünü sebeplere
verip tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek
-hâþâ- hadsiz þerikler hükmünde sebepleri merci
tanýmamak ve sýfatlarýný ve gönderdiði elçilerini,
peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette
Allah'a iman hakikatý onda yoktur. Belki mutlak
küfür ve inkârdaki manevî cehennemin dünyevî
azabýndan kendini bir derece teselliye almak için o
sözleri söyler. Evet, inkâr etmemek baþkadýr, iman
etmek bütün bütün baþkadýr. Evet, kâinatta þuur
sahibi hiçbir varlýk, kâinatýn bütün eczasý kadar þahitleri bulunan Yaradaný inkâr edemez... Etse, bütün kâinat onu tekzip edeceði için susar, lâkayt kalýr. Fakat O'na iman etmek, Kur'an-ý Azimüþþân'ýn
ders verdiði gibi o Yaradaný, sýfatlarýyla, isimleriyle, umum kâinatýn þehâdetine istinaden kalben
tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiði emirleri tanýmak, günah ve emre muhalefet ettiði vakit, kalben
tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahlarý serbest iþleyip istiðfar etmemek ve aldýrmamak, o imandan hissesi olmadýðýna delildir." der.
Demek o iman, gerçek iman olsa gerek.
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Komþularla Tanýþmalý
Büyük dayýmýn: "Tanýþmakta acele ediniz." tavsiyesini hep duyardým. Babamýn da komþularýmýzla iyi geçinme hususundaki tavsiyelerini, hatta Alman ailelere, aþure günlerinde aþure götürüp vermemi ve bunun Nuh Tufaný ile olan alakasýný anlatmamý isteyiþini. Kurban bayramýnda ise kurban
eti götürüp bunun Hz. Ýbrahim'den kalma bir ibadet olduðunu izah etmemi isterdi.
"Ýslamý Seçenlerin Öyküsü" isimli kitabý okurken bakýnýz ne ile karþýlaþtým: "Tipik bir Amerikan
kýzý olarak yetiþtim... Bir akþamüstü köpeðimi gezdirmeye çýkmýþtým. Yeni komþumuz Ümmü Ali evlerinin önünden geçtiðimi görür görmez yanýma
geldi. Beni çok kibar bir þekilde evlerine akþam yemeðine davet etti. Önce kesinlikle reddettim. O, ýsrar etti. Neden ýsrar ettiðini sorunca: 'Ýslam, komþularýmýza hürmet ve nezaket göstermemizi öðütlüyor.' dedi. Bu cevap karþýsýnda þaþýrýp kalmýþtým,
ama dini adýna böyle bir þey yapýyor olmasý beni
rahatlattý. Bu kadýný çok samimi bulmuþtum. Zamanla iyi arkadaþ olduk. Bu hanýmýn iyi bir espri
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kabiliyeti vardý. Ara sýra dini konularý konuþurdu
ama asla zorlayýcý olmazdý. Oruç tutmadýðým halde beni her akþam iftara davet ederdi... Ona büyük bir saygý duymaya baþladým. Kendisi ile barýþýk olduðu apaçýk ortadaydý. Ýçimde bir þeylerin kýpýrdadýðýný hissediyordum.
Üniversiteye baþladýðýmda ciddi ciddi düþünmeye baþladým. "Hayattaki gayem ne?" Hristiyan
köklerime yöneldim, bana yabancý geldiler. Museviliðe, Budizm, Hinduizm ve pek çok 'izm'e baktým, hiç birinde de huzur bulamadým. Ümmü Ali
bu sýkýntýlý dönemimde hep yanýmdaydý, fakat beni hiçbir þeye zorlamadý. O çalkantýlý zamanýmda
bir gece bir rüya gördüm. Her yaným karanlýklarla
kaplýydý. Uzakta büyük bir ýþýk vardý, altýnda sevgili arkadaþým Ümmü Ali vardý. Ümmü Ali beni yanýna çaðýrýyordu, ama gidemiyordum. Uyandýðýmda hayretler içindeydim. Bunun manasý ne diye düþünürken anladým ki; karanlýk yaþadýðým hayattý, ýþýk ise Ýslam'dý. Þehadet getirip Müslüman
olmaya karar verdim. Müslümanlýktan sonra hayatýmda inanýlmaz bir deðiþme oldu. Artýk hayal
kýrýklýðýna uðramýyor veya çeliþkiye düþmüyordum. Hayatýn ne manaya geldiðini, dünyadaki
hedefimin ne olmasý gerektiðini biliyordum. Zamanýmý boþ yere gezerek, sahile giderek, sinemada, tiyatroda uzun saatler geçirerek harcamýþtým.
Bunun ne kadar boþ olduðunu þimdi anlamýþtým.
Þimdi gayem Allah'ý tanýmak ve Ona ibadet etmekti." Ýþte samimi bir ilgi her þeyi hallediyor.
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Anne Baba Hakký
Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor, Allah Resulü'nün
yanýna bir adam geldi ve: "Ey Allah'ýn Resulü iyi
davranýp hoþ sohbette bulunmama en ziyade kim
hak sahibidir?' diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.s.):
'Annen!' diye cevap verdi. Adam: 'Sonra kim?' dedi, Resulullah (s.a.s.): 'Annen!' diye cevap veredi.
Adam: 'Sonra kim?' dedi. Resulullah (s.a.s.) yine:
'Annen!' diye cevap verdi. Adam tekrar sordu:
'Sonra kim?' Resulullah bu dördüncü soruyu: 'Baban' diye cevap verdi." (Buhari, Edeb, 2) Resulullah (s.a.s.) baþka bir hadislerinde: "Muhakkak ki Allah size annelerinizi vasiyet etmektedir. Sonra yine
annelerinizi vasiyet etmektedir, sonra yine annelerinizi vasiyet etmektedir. Sonra babalarýnýzý vasiyet
etmektedir. Sonra yakýnlýk derecelerine göre akrabalarýnýzý vasiyet etmektedir." diye buyurmaktadýr.
Evet, bu hususa þu ayet-i kerimede de iþaret edilmektedir: "Biz, insana, anne-babasýna karþý iyi
davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Zira annesi onu
karnýnda, zorluða uðrayarak taþýmýþ ve güçlükle
doðurmuþtur. Taþýnmasý ve sütten kesilmesi otuz ay
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sürmüþtür." (Ahkâf suresi, 15) Anne, babasýna iyi
davranmayanlarýn durumu kötüdür. Ebu Hureyre
(r.a.) anlatýyor. Peygamberimiz (s.a.s.) birgün:
"Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu Sürtülsün!" dedi. 'Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ýn Peygamberi?' diye sorulunca da: "Anne-babasýndan
her ikisi veya biri yanýnda yaþlýlýða ulaþtýðý halde
cennete giremiyenin.' buyurdu." (Müslim, Birr 9)
Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) kýzý Hz. Esma (r.a.) anlatýyor: "Henüz Müslüman olmamýþ olan müþrik
annem yanýma geldi. Ona nasýl davranmam gerektiði hususunu sormak üzere Hz. Peygamberin
(s.a.s.) yanýna gidip: 'Annem yanýma geldi. Benimle görüþüp konuþmak arzu ediyor, anneme iyi
davranayým mý?' dedim. 'Evet, ona gereken hürmeti göster.' dedi." (Buhari, Hibe 28) Ýbn-i Ömer
(r.a.) anlatýyor: "Bir adam, Resulullah'a (s.a.s.) gelerek: "Ben büyük bir günah iþledim, buna tevbe
imkâným var mý?" dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.):
"Annen var mý?" diye sordu. Adam: "Hayýr yok"
dedi. Peygamber (s.a.s.): "Peki teyzen de mi yok?"
dedi. Adam: "Var" deyince Resulullah (s.a.s.): "Öyle ise ona iyilik yap!" diye emretti." (Tirmizî, Birr 6)
Hizmetlerimizde aslan payý, devamlý anne ve
babamýza ait olmalýdýr. Bu gerçeði hiçbir zaman
unutmamamýz lazým. Anne ve babanýn duasý çok
tesirlidir. Peygamberlerin ümmetleri hakkýndaki
dualarý veya beddualarý ne kadar mühim ise anne
ve babalarýn da dua ve beddualarý çocuklarý öyle
mühimdir.
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Men Sebete Nebete
Derler ki; Nasreddin Hoca, bahçesine bir aðaç
dikmiþ. Hoca bu aðaçtan meyve alacaðý günün
hayali ile yaþar olmuþ, ancak aðacýný herkesten
sakýndýðý ve çalýnmasýndan korktuðu için aðacý,
söküp geceleri evinde saklýyor sabahleyin de tekrar dikiyormuþ. Böyle olunca da bir müddet sonra aðaç kurumuþ. Hoca da hayal ettiði meyvelere
kavuþamamýþ...
"Men sebete nebete." Yani; "Sebat eden; nebat
bulur, yetiþir ve meyve verir." diye bir söz vardýr.
Çok doðrudur. Ýyi bir yer bulunca orada sebat edip
geliþmek lâzýmdýr. Oradan oraya gezenler, Nasreddin Hocanýn aðacý gibi çürümeye mahkûmdurlar.
Yer beðenmeyenler, kabiliyetlerinin üstünde arzulara kapýlanlar her þeyden mahrum olurlar. "Burada
kalýrsam kabiliyetime göre bir elma veya bir erik
aðacý olurum ve meyve veririm. Belki hurma olamam ama meyve veren bir aðaç olurum." demek
aklýselim bir davranýþtýr. Sebat etmeyip oradan oraya dolaþanlar, ekseriyetle eksik gedik ve kusur arayanlardýr.
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Ne olur yerimizde sebat edelim, baþkalarýnýn
eksik, kusur ve ayýplarý ile uðraþmayalým. Zaten
herbirimizin kendi kusurumuz -bilhassa benimboyumuzdan aþkýn. Ne diye baþkalarýyla uðraþýyoruz? Kendi güzel iþlerimizin muhabbetiyle hareket
edelim, her yeni gün için: "Bu gün ben ne yapabilirim?" sorusunu kendimize sorup bu soruya en
güzel cevabý bulmaya çalýþalým. Evet: "Men sebete, nebete." Benim çok meþgul arýlarým, herkes nöbete... diyorum. Biz güzel iþlerimize bakalým; her
an bir nöbetçi hassasiyeti ile yapýlmasý gereken ve
üzerimize düþenleri yapalým. Nöbet yerinde, gelecek tehlikeleri gözetleyip onlarý bertaraf etmek için
çareler arayan göz sahiplerinin hiç cehennem ateþi görmeyeceðine dair müjdeler var. Yerimizi, konumumuzu iyi bilelim.
Þu Avrupa ülkeleri içinde yaþayan nesillerimizin önünde öyle büyük tehlikeler ve onlarý yutmaya hazýrlanan öyle müthiþ girdaplar var ki bunlara
karþý ne kadar çalýþsak azdýr. Bizim esas iþimiz bu...
Buradaki varlýðýmýzý korumak ve diðer insanlara
güzel örnek olmak için iyi ve faydalý nesiller yetiþtirmeliyiz. Bunu asla unutmayalým.
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Bu yazýmda sizlere, birkaç sene önce Orta Asya'da, bir kurban bayramýnda yaþanan bir olayý
anlatmak istiyorum; iki öðretmen bir arabaya binip ellerindeki listeye göre bazý adreslere uðrayýp
kurban býrakýyorlar. Biri listeyi takip ediyor, diðeri
ise þehri daha iyi tanýdýðý için hem þoförlük yapýyor hem klavuzluk. Kurban bayramýnýn birinci günü on dört ev dolaþýyorlar, sýra; listedeki son isim
ve adresin kapýsýný çalmaya geliyor. Hem karþýlaþtýklarý ilgiden hem de iþlerini bitirmiþ olmanýn verdiði rahatlýkla -yorgun da olsalar- tebessüm ile karþýlýk veriyorlar kendilerine kapýyý açan adama. Ev
sahibi, aðabeyleri misafir sanýp: "Buyrun hoþ geldiniz." deye içeri davet ediyor. Bir yandan da ellerindeki listeye ve poþete bakýyor. Gelenler: "Bey
amca bu paketi size gönderdiler lütfen kabul buyurur musunuz?" diyorlar. Adam kendisine uzatýlan
poþeti merakla alýyor ve hemen oracýkta açýyor.
Paketi açtýðýnda paketin üstündeki küçük kart
dikkatini çekiyor, kartta: "Mübarek kurban bayramýnýzý tebrik eder mutluluklar diler, bu küçük hedi48

Ýhtiyaç Sahibi Ýnsanlarý Hatýrlamak

yeyi kabul buyurmanýzý rica ederiz." (Uluslararasý
M.S.T. Kýz Lisesi Müdürü.) yazýsý varmýþ.
Ev sahibi þaþkýnlýðýný gizleyemeyip soruyor:
"Yani müdürünüz bunu bana mý gönderdi? Hem
de kendi özel arabasý ile hem de kamera, fotoðraf
çekimi yapmaksýzýn, hem de tören gösteriþ falan
olmadan?" Öðretmenlerden biri: "Evet bey amca
mübarek kurban bayramý dolayýsýyla okulumuzda
birkaç kurban kesildi, bir vesileyle sizin de adresinizi aldýk bayramýn ilk günü size de ulaþalým istedik." deyince yaþlý adam duygularýný þöyle ifade
ediyor: "Bunu ancak siz yaparsýnýz. Hem zaten
böyle yapmanýz gerekirdi. Size böylesi yakýþýr. Sizi
ayakta tutan ve yücelten bu hareket ve davranýþlar, Allah sizden razý olsun, emeðinizi boþa çýkarmasýn. Bizim gibileri sýk sýk hatýrlayýn." Evet, böyle hatýrlanmasý gereken çok insan var.
Cenab-ý Hakk'ýn Hz. Ýbrahim aleyhisselam ile
baþlatýp öðrettiði kurban ibadetinin elbette çok
hikmet ve sýrlarý vardýr. Bizler Kur'an-ý Kerimin
Kevser suresindeki: "Venhar" (Kurban kes) hükmüne uyarak üzerimize düþeni yapmaya çalýþýrýz. Bazý amcalar, Orta Asya, Afrika ve Etiyopya gibi yerlerde kurbanlarýnýn kesilip öðrencilere daðýtýlmasýný istiyorlar... Elbette bu çok güzel, ama bazýlarý
bulunduklarý yerde bir kurban kesseler de bir veya
birkaç kurbaný da o muhtaç yerlere gönderiyor. Bu
ise daha da güzel...
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Kur'an-ý Kerime Saygý
Babam, sabah namazýnýn vakti girince eskiden
beri, ezan okur ve bizleri cemaate davet ederdi.
Namazý kendisi kýldýrýrdý. Fakat bu fistül rahatsýzlýðýndan sonra (Allah acil þifa versin) sâhib-i özür oldu. Özürlü olunca da imamlýk yapamýyor. O zaman ne yapsýn, bizim imam olmamýzý istiyor. Yaþ
onbeþ olunca bizim de kaçacak mazeretimiz kalmýyor. Tabi, öðlen ve ikindi namazlarýnda öne geçmek kolay. Çünkü ne okuduðunu bir sen biliyorsun, bir de Allah biliyor. Ama akþam, yatsý ve sabah namazlarý öyle deðil. Hem babam Kur'an kursu hocalýðý ve liselerde meslek dersleri öðretmenliði yapmýþ bir insan. Benim kýldýrdýðým namazlarda
sonra baþlýyor: "Þu harfi tam çýkaramadýn, þunu
çekmedin, þunun tecvidini doðru yapmadýn..." demeye... Tabi öyle tenkit oklarý ile ilistir gibi olacaðýma ben de: "Senin önünde imamlýk yapýlmaz ki;
insaný periþan ediyorsun. Öyleyse ben de sana
imamlýk yapmam." deyip kaçýyorum.
Geçen gün baktýmki aldýðý bazý notlarý masanýn önüne yýðmýþ... Ne de olsa, pedegoji biliyor.
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Yani ben dersimi alayým diye onlarý serpiþtirmiþ.
Baktým, büyük dayýmdan dinlediði sözler... Eh benim için de bir yazý konusu... Hemen incelemeye
baþladým. Belki bizim ki dilencinin çanaðýndan para çalmaya benziyor ama ne yapalým, bunlar kalp
(sahte) para gibi kalp sözler deðil, bilakis sýcak
kalbden çýkmýþ mücevherler... Efendim masadaki
bazý notlar þöyleydi.
Kur'an düzgün okunmalýdýr. O muallâ kitap,
tecvid kaidelerine uygun okuyan güzel aðýzlardan
alýnýp öðrenilmelidir. Kur'an-ý Kerime karþý çok
saygýlý olmalýyýz. Kur'an-ý Hakîme abdestsiz el süremeyeceðimize göre her konuda ona çok büyük
ihtiram duymamýz gerekmektedir. Bazýlarýnýn yaptýðý gibi sanki çocuðumuz gibi onu sallaya sallaya
taþýyamayýz. Ýnsanýn deðer verdiðine saygýda kusur etmemesi lâzýmdýr. Kur'an-ý Kerim ise bizim
için deðerler üstü bir deðerdir. O'nu elimize aldýðýmýz zaman, orada sanki Cebrail Aleyhisselam var,
sanki Resulullah'ýn ruhaniyeti var gibi ürpermeliyiz. Maalesef kimimizin, Kur'an'ýn muhtevasýna
saygýsý yok; Rabbim, bana ne buyurmuþ, diye bir
meraký da yok. Evet, Ýlahî Kelama ciddi manada
saygý yok. O, Allah kelamý. Allah'ýn kelamýna saygýlý olmalýyýz. Ýkrime, Kur'an'ý eline, yüzüne sürüp
aðlýyordu.
Kur'an'a karþý tazimi telkin etmeliyiz. Yoksa bereketinden istifade edemeyiz. Elimize aldýðýmýzda
göðsümüzde tutmalýyýz. Göbeðimizden aþaðýda
tutmayý saygýsýzlýk saymalýyýz. Saygýsýzlara Allah,
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bir þey ilham etmez. Þekil insaný olmayalým. Allah
bizim Kelamýna nasýl baktýðýmýza bakar ve ona göre bize muamalede bulunur. Osmanlýyý Osmanlý
yapan, Kur'an'a olan saygýsýydý. Kur'an-ý Kerim
okumaya baþlamadan evvel, herkes üzerine güzel
kokular sürmeli. Kur'an ayetleri aðzýmýzdan döküldüðü için, aðzýmýza bile güzel kokular almalýyýz.
Kimbilir, belki de aðzýmýzdan çýkan o Kur'an kelimelerini melekler emiyordur. Aslýnda biz farkýnda
olmasak bile bilmediðimiz âlemlerle içli dýþlýyýz. Biz
Kur'an'a ne kadar teveccüh edersek, Cenab-ý Hak
da bize o kadar teveccühte bulunur. Bunlarý sizlere aktarmakla her hâlükârda iyi ediyorum, deðil
mi? Öyleyse aferin bana...
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Ruh ve Aklýn Özgürlüðü
Ýsmail Özgen amcamýn hazýrladýðý "Ýhtida Öyküleri -2" isimli kitabý okuyordum. "Özgürlüðe Açýlan Kapý" baþlýklý yazýda bin dokuz yüz doksan birde yirmi altý yaþýnda ihtida eden ABD'li Kerime
Slack Razî'nin hatýrasý karþýma çýktý. Kerime diyor
ki: "Þerif, ilgimi çeken ilk Müslümandý. Eðitim programýnda çalýþan yaþlýca bir adamdý. Ýþinden bir þey
kazandýðý söylenemezdi. Lâkin öðrencilere bir þeyler öðretmekten aldýðý hazzýn her þeye bedel olduðunu söylerdi. Yumuþak edayla ve samimi bir biçimde konuþurdu. Beni sözlerinden ziyade hâli cezbetti. "Umarým, onun yaþýna eriþtiðimde ben de
onun kadar huzurlu bir ruha sahip olurum." diye
düþünür oldum. Bu düþünceleri taþýmaya baþladýðým da yýl; bin dokuz yüz seksen yedi idi. Zaman
içinde daha fazla Müslümanla karþýlaþmaya baþladým, onlarýn iç huzurlarýnýn yanýnda, inançlarýnýn
gücü de beni ziyadesiyle etkiledi.
Bu asil ruhlar, Ýslam hakkýnda evvelce edindiðim þiddet taraftarýdýr, cinsiyetler arasýnda ayýrýmcýlýk yapar, gibi imajlarla örtüþmüyorlardý. Sonra
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erkek kardeþimin Müslüman arkadaþý olan Ýmran'la karþýlaþtým ve kýsa bir zaman sonra onun
tam da evlenmeyi istediðim tip de bir insan olduðunu fark ettim. Zeki, samimi, baðýmsýz ve kendisiyle barýþýk biriydi. Kendisi Hristiyan biriyle evlense bile çocuklarýný Müslüman olarak yetiþtirmek istediðini açýk açýk söylemiþti. Cevabým þu olmuþtu:
"Eðer onlar da senin gibi samimi, huzurlu ve nazik
birer insan olacaklarsa, bunda bir problem yok."
Kendimi Ýslam'ý daha iyi anlama yükümlülüðü altýnda hissediyordum. Geçmiþe baktýðým da bu huzurlu ruhlarýn beni, kendi iç huzurum olmadýðý
cezbettiklerini fark ettim. Ýçimde akademik baþarýnýn ve beþerî iliþkilerin doyurmaya yetmediði bir
boþluk vardý. (...) Ýslam'a dair okumalarým esnasýnda keþfettiðim bir þey beni oldukça þaþýrttý. Ýslam, bizim bu ülkede, kadýnlar olarak, ancak yüz
yýl önce edindiðimiz haklarý daha altýncý yüzyýlda
vererek, gerçekte kadýnlarý özgürleþtiriyordu. Kocasýndan ayrý olarak kendine ait mal ve servet
edinme hakký, evlilikten sonra kendi soy ismini koruma hakký, oy verme hakký, boþanma hakký...
(Nikâh kýyýlýrken konulan bir þartla) ...Kur'an sayesinde yolumu yavaþ yavaþ netleþtirdikçe, entellektüel faaliyetlerim giderek azaldý ve gitgide artan
bir biçimde, kendimi þahsî bir mücadelenin içinde
buldum. Her sözü reddeder olduðum, her sözde
suçlayacak bir yol bulduðum, hiçbir sözün doðru
olmasýna izin vermediðim günler oldu. Fakat bunun ardýndan, doðrudan doðruya bana konuþan
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bir cümleyle karþýlaþtým. Bu hâdise bir sürü iç karmaþa ve þüphe içerisine boðuþtuðum bir zamanda
gerçekleþti.
Bakara suresinin sonuna doðru, bir ayet okumuþtum: "Allah hiç kimseye taþýyamayacaðý yükü
yüklemez." (Bakara 286) Bu ayeti okuduðumda,
henüz Allah'a iman ettiðimi açýklamýþ bir durumda
olmadýðým halde, kalbimden bir yük kalkmýþ gibiydi. O güne kadar, seküler hümanizmin hayata
dair en açýk fikirli yaklaþým olduðuna inanýrdým.
Herkesin kendi ideolojisine sahip olduðunu ve benim de bilinçli bir þekilde tercihimi ortaya koymam
gerektiðini anladým ya inanç diyecektim ya da ideoloji. ...Ýki buçuk yýl sonra Kur'an'ý bitirmiþ, onun
tabiat tasvirlerine hayran kalmýþ ve sýk sýk Kur'an
ayetlerinin ihtiva ettiði hikmetle sükûn ve emniyet
bulmuþ bir haldeydim. Bir öðle sonrasý, Müslümanlarýn yaptýðýný sýk sýk gördüðüm þekilde diz
çöktüm, baþýmý yere dayadým (secde ettim) ve Allah'tan bana yol göstermesini istedim. Secde de
müthiþ bir huzur hissettim. Birkaç gün sonra þehadet getirdim. Allah'ý tanýyýp kabul etmekle, ruhun
ve aklýn özgürlüðüne açýlan kapýyý bulmuþtum."
Teyzeciðim Cenab-ý hak seni iki cihanda azize
kýlsýn.
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Bekir Berk Amca
Geçen gün baktým ki babam kafasýný sallayýp
duruyor. Anladým ki caný sýkkýn. Ne olduðunu sorunuca, arkadaþý Kenan Beyin kendisine: "Ýhsan Bey,
Avukat Bekir Berk için bir dosya hazýrlýyor. Sizden
de hatýralarýnýzý yazmanýzý istiyor." dediðini, fakat
onun telefonunu vermeyi unuttuðunu söyledi. Kýsa
bir þey yazmýþtý. Ben hemen cinlik yapýp: "Babacýðým, yazýyý bana ver. Ben hemen ulaþtýrýrým inþallah." dedim. Tabi, hiç yoktan, bir yazý avuçlarýmýn
içine kadar gelmiþti, yazýyý Ýhsan amcaya ulaþtýrmadan önce onu köþeme taþýyacaktým, ama bir maksada binaen, yazý þöyleydi: "Merhum Bekir Berk ile
fazla bir hatýram yok. Ama o, 163. maddenin en tanýnmýþ avukatý idi. Bilhassa Nur Risalelerini okuyanlar mahkemeye düþünce, Bekir Berk hemen
oraya koþardý. 1971 Martýnýn son günü arkadaþlarla Ýzmir Karþýyaka'da sohbet ediyorduk. Polisler baskýn yaptý. Hâkim: "Said-i Kürsî'nin Çuvallar isimli kitabýný okurken..." diye baþlayan ithamlarý yüzümüze karþý, kekeleyerek okumaya baþlayýnca hepimiz
de gülüþmeye baþladýk. Hâkim, adýný dahi bilmedi56
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ði bir zatýn "Þualar" isimli kitabýný "Çuvallar" diyerek
telaffuz ediyor bizi de bu zatýn kitaplarý etrafýnda,
gizli bir örgüt kurmakla itham ediyordu. Hâkime:
"Bir kere ismi, Kürsî deðil, Nursî; kitabýn adý da Çuvallar deðil Þualar" deyince: "Demek ki hakkýnýzda
söylenenler doðru, bu iþi çok iyi biliyorsunuz." diye
hakkýmýzda tutuklama kararý verdi. Bizi Buca Cezaevi'ne attýlar. Bekir Berk avukatýmýz oldu. Ziyaretimize gelmiþti. O gün Zübeyr Aðabeyin vefatýný öðrendi ve hemen Ýzmir'den Ýstanbul'a hareket etti.
Nur toplantýsý yapýyor diye tutuklanýp Balýkesir'den Ýzmir'e getirilmiþti. Onu ve yanýndakileri sýkýyönetim hapishanesine almýþlardý. Savcý Nureddin
Soyer daha sonra bin dereden su getirircesine oradan buradan topladýðý 54 kiþiyi bir araya getirip hepimizi askerî mahkemeye sevketti. Çok yanlýþ þeyler
oluyordu. Bediüzzaman Hazretlerinin: "Risale-i
Nur'un manevî avukatý" dediði Ahmet Feyzi Kul teselli için: "Ýzâ esâbethüm..." ayetinin cifri yorumunu
yaparak: "Ýnþaallah bu sene yani 1971'de artýk bu
musibetler sona erecek." diye bir pusula yazýp Bekir
Berk'e göndermiþti. Bu pusula kendisine verilirken
Nureddin Soyer'in casuslarý bunu görmüþler ve Soyer'e haber vermiþler. Soyer, Bekir Beyin üzerini
aratýp pusulayý ortaya çýkardý. Öbür gün Cumhuriyet gazetesi "1971'de Nurcular Devlet Kuracakmýþ"
diye manþet atýp habere delil olarak da bu pusulayý
gösterdi. Bekir Berk mahkemede buna itiraz etti.
Ben mahkemede ifade verirken hep "Bediüzzaman" dediðim için Savcý Soyer, hâkimlere: "Bakýnýz
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bu sanýk, mahkeme huzurunda bile Bediüzzaman
diyerek propaganda yapýyor. Çünkü Bediüzzaman'ýn manasý, "Zamanýn Harikasý" demektir. Bu
hususun böylece zabta geçmesini istiyorum." dedi.
Bekir Berk'in avukatý Lâtif Ýslam da "Bediüzzaman;
ism-i hastýr (özel isim). Özel isim, övgü ve propaganda vesilesi olamaz. Mesela sayýn savcýnýn ismi
Nureddin, þimdi kendisi "Dinin Nuru" mu olmuþ
oluyor?" dedi. Ama savcý her fýrsatta "bölücü Said"
ve "Kürtçü Said" deyip duruyordu. Sanýklar arasýnda yer almasýna raðmen Bekir Berk dayanamayarak: "Bediüzzaman'a böyle ifadeleri lâyýk görenler,
ya komünistlerdir veya onlarýn propagandalarýna
kanmýþ gafillerdir!" diyerek çok sert bir konuþma
yaptý. Nureddin Soyer, kýzardý, bozardý ama bir þey
diyemedi. Bir daha da o ifadeleri aðzýna almadý.
Bekir Bey, hapishanede müdafaa hazýrlarken,
savcýnýn iftiralarýna karþý, daktilosunun baþýnda
yumruklarýný sýkar ve havaya savururdu. Bunu da:
"Yalan ve yanlýþlar zihnimde kötü bir iz býrakmasýn, diye yapýyorum." diye izah ederdi. Kendisini
1989'da Umreye gittiðimde Cidde'de ziyaret etmiþtim. Daha sonra vefatýndan önce Ýstanbul'da
hastanede ziyaret ettim. Allah rahmet etsin.
Þimdi de Kenan amcama bir ihtarda bulunmak istiyorum. Eðer bu yazýyý Ýhsan amcama ulaþtýrmazsan, ben de senin hapishaneye giderken
kardeþin tarafýndan eline tutuþturulan paketlerin
içindekilerden bahsederim. Ona göre…
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Kimleri Neler Kurtarýr
Efendimiz Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki: "Dün gece acib bir rüya gördüm. Gördüm
ki ümmetimden bir adamý azap melekleri kuþattý...
Bir de baktým o adamýn dünyada iken aldýðý abdest geldi onu bu durumdan kurtardý. Yine ümmetimden bir adam gördüm kabir azabý onu sýktý.
Hemen, onun namazý geldi ve bu durumdan onu
kurtardý. Yine ümmetimden bir adama þeytanlar
musallat oldu. Hemen Allah'a yaptýðý zikirler gelip
onu onlardan kurtardý. Yine ümmetimden bir
adam gördüm susuzluktan dilini sarkýtýp soluyordu, hemen onun ramazan orucu gelip onu suladý.
Yine ümmetimden bir adam gördüm önünde bir
zulmet ve altýnda da bir zulmet vardý. Hemen
onun haccý ve umresi geldiler ve onu bu karanlýktan kurtardýlar. Yine ümmetimden bir adam gördüm, ölüm meleði gelip onun ruhunu aldý. Hemen
o kiþinin anne ve babasýna yaptýðý iyilik gelip ondan ruhunu geri alarak kendisine iade etti.
Yine ümmetimden bir adam gördüm. O, müminlere konuþuyordu fakat onlar konuþmuyorlar59
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dý. Hemen yaptýðý sýla-i rahim geldi ve: "Bu kiþi,
akrabalarýný ziyaret eder, sýla-i rahmi yerine getirirdi." dedi. Bunun üzerine o konuþtu, onlar da konuþtular ve artýk müminlerle beraber oldu. Yine
ümmetimden bir adam gördüm, halka halka olan
nebilerin yanýna gitmek istiyordu fakat herhangi
bir halkaya uðradýðýnda da tard ediliyordu. Bunun
üzerine yaptýðý gusül abdesti gelip onun elinden
tutarak onu benim yanýma oturttu.
Yine ümmetimden bir adam, eliyle cehennem
ateþinin þiddetinden korunmaya çalýþýyordu. Hemen sadakasý gelip onun baþý üzerine gölge ve yüzüne karþý da örtü oldu. Yine ümmetimden bir
adama cehennem zebanisi geldi. Hemen yaptýðý
emr-i bilmaruf (iyilikle emir) ve nehy-i anil-münker
(kötülükten vazgeçirme) gelip onu bu durumdan
kurtardý. Yine gördüm ki ümmetimden bir adam
cehenneme atýldý. Hemen, dünyada Allah korkusundan aðlayýp akýttýðý gözyaþlarý gelip onu cehennem ateþinden çýkardý. Yine ümmetimden bir
adam gördüm amel defteri sol eline verildi. Hemen onun, Allah korkusu, gelip amel defterini solundan alarak sað eline verdi. Yine ümmetimden
bir adam gördüm. Mizaný hafif geldi. Hemen kendinden önce küçükken ölen evlatlarý geldiler ve
mizanýný aðýrlaþtýrdýlar.
Yine ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin kenarýndaydý. Hemen Allah'tan olan ürpertileri gelip onu bu durumdan kurtardý. Yine ümmetimden bir adam gördüm. Hurma sazýnýn titre60
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diði gibi titriyordu. Onun Allah'a olan hüsn-ü zanný gelip onun titreyiþini teskin etti. Yine ümmetimden bir adam gördüm. Sýrat üzerinde bazen düþe
kalka, bazen sürünerek, bazen da tutunarak gidiyordu. Benim üzerime okuduðu salâvatlarý gelip
onu elinden tutarak, sýrat üzerinde ayaða kaldýrdý
ve üzerinden geçirdi. Yine ümmetimden bir adam
gördüm. Cennetin kapýlarýna kadar gitti fakat kapýlar ona kapandý. Hemen, Lâ ilahe illallah, þehadeti geldi, elinden tutarak cennete soktu." (Tabaranî)
Görüldüðü gibi Efendimiz Muhammed Aleyhisselam, yapýlan amellerin bizleri birer birer nerelerde nasýl kurtaracaklarýný anlatmýþ. Böylece de
dünyada neler yapmamýz lazým geldiðine iþaret
buyurmuþtur. Gereðince amel edenlere ne mutlu!
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Müslüman Yumuþak Huylu Olmalýdýr
Babam Amerika'da iken New York'ta Araplarýn idaresinde olan büyük bir camide karþýlaþtýðý
bir olayý ve bu olaydan duyduðu üzüntüyü þöyle
dile getirmiþti. Müslümanlarýn nasýl ibadet ettiklerini gözlemlemek için gelen bir papaz adayýna, cemaatten bazý kimselerin, güzel þeyler anlatmak yerine, Orta Doðu'daki çatýþmalarýn hesabýný sorup
sýkýþtýrmalarý hem adamýn hem de babamýn çok
canýný sýkmýþ.
Benzer bir þey bin dokuz yüz doksanlý yýllarda
hidayete eren Lübnanlý Fuad Haddad'ýn da baþýna
gelmiþ. Bu tip davranýþlarýn yanlýþlýðýný gözler önüne sermek için size onun sözlerini aktarmak istiyorum: "New York'taki Columbia Üniversitesinde lisansüstü bir çalýþma yapýyordum. Bu sýrada çok
okudum, tefekküre daldým ve hidayet bulmam için
içimden gele gele dua ettim. Hayatým kiliseyle kütüphane arasýnda geçiyordu. Bursiyer öðrenci olarak gittiðim Paris'te, Kur'an-ý Kerimin hatim setini
almýþtým. Seti ilk defa New York'ta dinledim müthiþti. Çok etkilendiðim için Kur'an meali okumaya
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baþladým. Hristiyanlarla ilgili ayetlere özel bir dikkat gösterdim. Bu ayetleri okurken onlarda beni
cezbeden bir aþinalýk hissediyordum. Bir müddet
sonra Kur'an'ýn semavî kaynaklý olduðuna kani oldum ve o zaman, benim yolumun Ýslam olduðunu
anladým.
Mahallemizdeki bir papaza Ýslam'ýn beni cezbettiðinden bahsettiðimde, bir papaz olarak vermesi gereken cevabý verdi. Ama sözlerini 'Allahü
Ekber' diyerek bitirdi. Papaz, Ýtalyan asýllý bir Amerikalý olarak 'Allahü Ekber' diyordu. Hayret! Bir süre sonra New York'daki iki camiyi de ziyaret ettim.
Ne var ki bu camilerin imamlarý, benimle Ýncil'i ve
Orta Doðu'daki çatýþmalarý konuþmak istediler.
Hâlbuki ben onlarýn benimle nazik bir sohbette
bulunacaklarýný sanýyordum. Bu konuþmalara ragmen kalkýp eve gidince kendi kendime þöyle dedim: "Bir gün daha geçti ve sen hâlâ Müslüman
deðilsin!" Nihayet Columbia Üniversitesindeki bir
Müslüman öðrenci grubuna gittim ve onlara niyetimi açýkladým. Bu öðrenciler bana abdesti ve namazý öðrettiler. Onlarýn arasýndan deðerli bir arkadaþ edindim. Bu günler benim hayatýmýn nurlu
harflerle yazýlmýþ günleri oldu. Müslüman oldum.
Zaten Allah birisine bir nimet verecekse onu kimse engelleyemez. On iki yaþýndayken Cizvit okulunda, tuhaf bir din dersi öðretmeni bizden ödev
olarak Fatiha suresini ezberlememizi istemiþti. Eve
gittim. Ödevimi yaptým. Bu hâdise hayatým boyunca beni býrakmadý. Gerçi veliler: "Biz çocukla63
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rýmýzý Hristiyan okuluna Müslümanlarýn dinini öðrensinler diye göndermiyoruz" diyerek þikâyet edip
o öðretmeni attýrdýlar. Ama tohum ekilmiþti. Ýþte
þimdi Lübnan'dan uzakta Amerika'da, Peygamber
Muhammed aleyhisselamýn kapýsýný çalýyordum."
Arkadaþlar sakýn siyasî meselelerle imanýn yolunu kapamayalým. Ýman her þeyin üzerindedir.
Ýmanýn; maddî, dünyevî, siyasî veya ticarî hiçbir
þeyle kirletilmemesi gerekmektedir.
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Maksat; Dikkatler Uyanýk Olsun
Bazý amcalar, benim yazýlarýmý: "Acaba bu yaramaz yine kime takýlacak?" diye merakla takip
ediyormuþ. Yahu takýlma kýsmý iþin garnitürü...
Esas mesele; bu fakir, sizlere ne demek istiyor ona
dikkat edin. Acaba ben bu üslûbu niye seçtim, diye merak ediyorsanýz size bir örnek vereyim: Prof.
Süheyl Ünver Hoca, "ebrû" konusunda bir konferans veriyormuþ. Kapalý salon aðzýna kadar dolu
imiþ. Ama herkesin alakasýný çekmeyen konularda
yazmak, konuþmak elbette zordur. Onun için hoca, daha konferansýn baþýnda: "Muhterem dinleyiciler, beni dikkatle dinleyin. Konuþmamýn bir yerinde, birisine küfredeceðim!" demiþ. Tabi iki saatlýk konuþmayý pür dikkat, hiç çýt çýkarmadan dinlemiþ gelenler. Konuþma bitince, dinleyenlerden
birisi Süheyl Ünver'e yaklaþýp: "Hocam, birisine
küfredecektiniz, herhalde unuttunuz!" diye uyarmaya kalkmýþ. Süheyl Hoca: "Teessüf ederim! Nasýl oluyor da bana küfretmeyi yakýþtýrýyorsunuz?"
deyip adamýn aðzýnýn payýný vermiþ. Hocanýn
maksatýný anladýnýz deðil mi, amcalar? Evet, in65
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sanlarýn dikkatini çekmek için mutlaka bir teþvik
kamçýsýna ihtiyaç oluyor. Ýnsanlarý alýþtýklarý yeknesaklýktan, býkkýnlýktan kurtulmak için, irkilmelerine sebep olacak bir þeyler bulmak lâzým.
Namaz kýlmaya, Kur'an okumaya baþlamadan
önce abdest alýyoruz, böylelikle kendimize gelip tazeleniyoruz, deðil mi? Bu tazelenme her sahada olmalýdýr. "Her gün yeniden doðarýz, bizden kim usanasý?" diyen Yunus Emre dedemiz gibi, her iþimize
þevkli ve uyanýk gözlerle bakmamýz gerekiyor.
Bizim iþler her zaman aþk ve heyecanla sahip
çýkýlacak cinsten. Eðer bizzat kendimizden motorlu
deðilsek, bizi gayrete getirecek bir lokomotifin peþine takýlalým. Hatta: "Ýþte sana açýk çek, beni istediðin yere çaðýrabilirsin. Peþinden gelir sana arkadaþlýk yapar, destek olurum." diyelim. Elbette herkes bir fýtratta olmaz. Ama topluluk ruhu, hayýrda
yarýþma, bizi motive edecek, ölgün ve solgun hâlimizi canlýlýða çevirecektir. Yoksa yorgun askerler
gibi ayak sürümekle bir yere varýlmaz. Haydi, iþe
koþturmak zamanýdýr, yola çýkalým.
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Kalbi Öldüren Þeyler
Peygamber Efendimiz (s.a.s.): "Çok gülme, zira gülmenin çoðu kalbi öldürür." "Bildiðimi bilseydiniz, az güler, çok aðlardýnýz." "Aðlayýn! Aðlayamazsanýz, kendinizi aðlamaya zorlayýn!" "Ýnsanlarý
güldürmek için konuþup (bin bir) yalan (ve maskaralýklar) uyduranlara yazýklar olsun! Yazýklar olsun!
Yazýklar olsun!" "Kiþi, arkadaþlarýný güldürmek için
bazý sözler sarf eder de bunlar sebebiyle Arz'la Süreyya yýldýzý arasýndaki mesafe kadar ateþin derinliklerine düþer." buyurmaktadýr.
Demek ki insanýn bir kelime bile olsa yalan veya zararlý söz söylememesi, bir lokma da olsa haram yememesi, bir pýrýltýya, bir iþarete kapýlýp gitmemesi gerekir...
"Yirmi Birinci Söz" de Bediüzzaman dedem
kalp, ruh ve ince duygular için þöyle demektedir:
"Ey iþkembesini düþünen nefsim! Acaba hergün
hergün ekmek yersin, su içersin, havayý teneffüs
edersin; sana usanç veriyor mu? Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekrarlandýðýndan, usanç deðil
belki lezzet alýyorsun. Öyle ise: Hane-i cismimde
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senin arkadaþlarýn olan kalbimin gýdasý, ruhumun
ab-ý hayatý ve lâtife-i râbbaniyemin hava-yý nesimini cezb ve celbeden NAMAZ dahi seni usandýrmamak gerektir."
Küstüm çiçeði gibi hafif bir dokunmakla kapanan çiçekler, ezan çiçeði gibi ezanlarla açýlýp kapanan ince yapýlý çiçekler var; insanda da günahlarla kapanan, körelen duygular var. Dünyevî ve uhrevî âlemleri radar gibi tarayarak hassasiyet ve güzellikte yaratýlan ince duygu ve cihazlar, isyan, þer
ve azgýnlýklarla küflenip gider. Her günah, kalpte
siyah bir nokta olarak belirir. Kalp, bir nevi, pas
çözücü olan tevbe ve istiðfar ile temizlenmezse zaman içinde karara karara mühürlenmeye kadar gider. Baþta namaz olmak üzere; ibadetler, dualar,
gözyaþlarý ve hayýr iþlerinde koþturmak insaný bu
tehlikelerden kurtarýr. Müþterek ibadet, dualar ve
maneviyat atmosferleri bizler için koruyucu seralar
hükmündedirler.
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Abdest Uzuvlarý
Ýbrahim Erdinç Þumnu amcam, Tevfik Samancýoðlu eniþtesinden bazý hatýralar naklediyor.
Galiçya, Trablusgarb, Yemen, Kafkasya, Çanakkale ve diðer cephelerde çarpýþan bu mübarek gazi
diyor ki: "Arabistan çöllerinde kaktüs meyvelerini
incir gibi yerdik. Susuz çölde ne yapardýk bilir misiniz? Sabah erkenden kalkar, gece yaðan çið ile
ýslanmýþ otlara mendillerimizi bastýrýrdýk. Sonra da
ýslanan mendillerimizi mataralarýmýza sýkardýk. Ýþte
o tuzlu birikintilerle bütün gün idare ederdik... Çatýþma biter, top tüfek susar, barut dumanlarý daðýlýr, sesler iniltiler kesilirdi. Bazan düþman cesetleriyle bizim þehitlerimiz birbirine karýþýrdý. Defnetmek için cesetleri toplardýk... Bütün kalmýþ vücutlarý tanýmak kolaydý... Ama ya kopmuþ tek bacak
tek kollar? Onlarýn bizim arkadaþlarýmýza ait olup
olmadýðýný nasýl anlayacaktýk? Ýþte böyle parçalanmýþ kol ve bacaklar için, hazin ve ibretli bir inceleme yapardýk: Müslümana ait bir bacaðýn ayak bileðine yakýn bir yerde namaz nasýrý vardýr. Bu niþan, bir ulvî paroladýr, þehitlik iþaretidir. Tek kola
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gelince... Hani abdest alýrken veya su yokluðunda
teyemmüm ederken, kollarýmýzý hep bilekten dirseðe doðru sývazlarýz ya; iþte bu sebeple kollarýmýzdaki kýllar, biraz yukarýya doðru yatmýþ olur... Silah
arkadaþlarýmýzýn kopmuþ kollarýný da böylece ayýrýr, gözyaþlarýmýzla öper ýslatýr, defnederdik."
Ebu Hureyre (r.a.) abdest aldý, yüzünü yýkadý.
Kollarýný neredeyse omuza kadar yýkýyordu. Sonra
ayaklarýný yýkadý. Ayaklarýný da neredeyse dizkapaðýna kadar yýkadý. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah'ýn (s.a.s.): 'Ümmetim Kýyamet günü abdest organlarýndaki parlaklýkla gelir. Öyleyse kimin
imkâný varsa, parlaklýðýný artýrsýn.' buyurduðunu
duydum."
Zaten hadis-i þeriflerde Efendimiz (s.a.s.): "Temizlik imandandýr." "Namazýn anahtarý temizliktir."
"Temizliðe dikkat et ki rýzkýna geniþlik verilsin." "Abdest üzerine abdest nurdur." "Her kim emrolunduðu gibi abdest alýr ve emrolunduðu þekilde namaz
kýlarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr." buyuruyor.
Düþünelim bir kere, vatan müdafaasýnda savaþ meydanlarýnda savrulan kollar ve ayaklar bile,
abdest ve namazýn izleri ve iþaretleri ile ayrýlýp seçiliyor. Kýyamet gününde de insanlar abdest organlarýnýn nurlar saçan parlaklýðý ile herkesin içinde ayrýlýp seçilecekler. Bu görevimizi asla ihmal etmememiz gerekmektedir.
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Gayret ve Sabýr
Aðabeyler, amcalar, ablalar, teyzeler, gördük ki
ne zaman bir iþ için gayret etsek, emek sarfetsek
Cenab-ý Hak, bu emeði ve gayreti boþa çýkarmýyor. Bazen en güvendiðimiz kimselere bir iþ için
gittðimiz halde boþ dönmemize raðmen, ihtimal ki
mükafaat olarak, bu sefer hiç ümit edilmedik bir
yerden emeðimizin karþýlýðýný kat be kat görüyoruz. Gayret içinde olursak görüyoruz ki sanki bir
kapý kapatýlýrken birçok kapý da açýlýyor.
Mademki Avrupa'dayýz Batýlýlardan birkaç örnek verelim: Thomas Mann diyor ki: "Her gün balýða çýkýlabilir. Fakat her seferinde balýk tutulmaz."
Axel Munte: "Baþarýnýn þartlarý þunlardýr: "Bilmek.
Ýstemek. Cüret etmek. Susmak." diyor.
Benjamin Disraeli: "Baþarý, cüretin çocuðudur." diyor.
Sir Samuel Brown, yaþadýðý Tweed Irmaðý civarýnda ucuza bir köprü kurmak maksadýyla araþtýrmalara baþladý. Bahçede gezinirken gördüðü örümcek aðý ona, demir ipler ve zincirlerle bir asma
köprü kurma fikri verdi. Neticede onun buluþu bir
asma köprü olmuþtur.
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Baþarýlý olmada aktif sabýr içinde bulunma ve
dirençli olma çok mühimdir. Bir de unutmayalým,
müminin niyeti amelinden hayýrlýdýr. Hem nice
büyükler hayýr hizmetlerinde gayret göstermiþler
ama peþlerinden bir-iki kiþi gitmiþ. Bazýlarý o bir-iki
kiþiyi bile bulamamýþ ama Cenab-ý Hak onlara, diðer baþarýlýlar gibi hadsiz sevaplar vermiþ. Çünkü
onlar Allah rýzasý için kendilerine düþeni yapmýþlar.
Bizim bu hususta düþüncemiz bu olmalýdýr. Yani:
"Ben vazifemi, iþimi en güzel þekilde yapmaya çalýþýrým ama Cenab-ý Hakk'ýn iþine karýþmam. O nasýl dilerse, öyle bir netice alýrým. Ondan gelen her
þeyde bir nevi hayýr vardýr." demeliyiz...
Cenab-ý Hak yardýmcýnýz olsun.
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Kur'an Okumak ve Bakara Suresi
Peygamber Efendimiz bir iþe bir adam tayin
edeceði vakit, en çok Kur'an en çok okuyaný ve o iþte en tecrübeli olaný seçerdi. Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor: "Resulullah (s.a.s.) kalabalýk bir orduyu sefere çýkardý. Askerlere Kur'an okumalarýný tenbihledi.
Her bir askere, Kur'an'dan bildikleri yerleri okumalarýný tenbih ediyordu. Derken sýradan birisine:
"Kur'an'dan ne biliyorsun?" diye sordu. O: 'Ben falan falan sureleri ve bir de Bakara suresini biliyorum.' dedi. Resulullah (s.a.s.): "Yani sen, Bakara suresini biliyor musun?" diye sordu: 'Evet' cevabý üzerine: "Haydi yürü, seni askerlere komutan tayin ettim." buyurdu. Askerlerin ileri gelenlerinden biri atýlýp: 'Yemin olsun ki Bakara suresini ezberlememe
engel olan þey, hükümleriyle amel edememek korkusundan baþka bir þey deðildir.' dedi. Resulullah
(s.a.s.) þu tenbihte bulundu: "Kur'an'ý öðrenin ve
okuyun. Kur'an-ý Kerimin onu öðrenip okuyan ve
onunla amel eden kimse için durumunu, içi aðzýna
kadar misk dolu bir kaba benzetebiliriz. Bu kap her
tarafa koku neþreder. Kur'aný öðrendiði halde, ezbe73
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rinde olmasýna raðmen okumayýp yatan kimse de
aðzý, sýkýca baðlanmýþ, hiç koku neþretmeyen misk
kabý gibidir." (Tirmizi, Sevabul- Kur'an 2 )
Nevvâs ibn-i Sem'an anlatýyor. Resulullah'ýn
þöyle söylediðini iþittim. "Kýyamet günü Kur'an-ý
Kerim ve dünyada iken ona sahip çýkýp onunla
amel edenler getirilirler. Bu geliþ de Bakara ve Âli Ýmran sûreleri Kur'an-ý Kerimin önünde yer alýrlar." Resulullah (s.a.s.) bir iki sure için üç benzetmede bulundu ki bir daha onlarý unutmadým. Þöyle demiþti: "Onlar sanki iki bulut veya aralarýnda
nur ve aydýnlýk olan iki siyah gölgelik veya sahiplerini müdafaa vaziyeti almýþ saflar hâlinde iki kuþ
sürüsü gibidirler." (Müslim, Müsâfirin 253)
Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.)
buyurdu ki: "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suersi okunan evden þeytan kaçar."
(Müslim, Müsafirin 212) Ýbn-i Mesud (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.) þöyle buyurdular: "Bakara
suresinin sonundaki iki ayeti, geceleyin kim okursa, o iki ayet ona kâfi gelir." (Buhari, Meðazi, 12)
Prof. Dr. Ýbrahim Canan amacamýz bu hususla ilgili olarak diyor ki; Bakara suresinin sonundaki iki ayet halkýmýzca Âmenerresulü diye adlandýrýlan aþr-ý þeriftir. Resulullah'a (s.a.s.) Mirac esnasýnda vahyedilmiþtir. Peygamberimiz (s.a.s.) Mirac
sýrasýnda Cenab-ý Hakk'a ümmetinin tahiyyat, tesbihat ve salâvat nevinden ibadetlerini hediye olarak takdim etmiþ, mukabilinde de bu iki ayeti getirmiþtir. "O Peygamber de kendisine Rabbinden
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indirilene iman etti, müminler de. Onlardan her
biri: ‘Allah'a, meleklerine, kitaplarýna, Peygamberlerine iman etti. Allah'ýn Peygamberlerinden hiçbirini diðerlerinden ayýrmayýz. Dinledik, itaat ettik.
Ey Rabbimiz, maðfiretini isteriz. Son varýþýmýz ancak Sanadýr.’ dediler. Allah hiç kimseye gücünün
yeteceðinden baþkasýný yüklemez. Herkesin kazandýðý hayýr kendi faydasýna, yaptýðý þer de kendi
zararýnadýr. "Ey Rabbimiz unuttuk veya yanýldýysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden
evvelki ümmetlere yüklediðin gibi üstümüze aðýr
bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, tâkat getiremeyeceðimizi bize taþýtma. Bizden sâdýr olan günahlarý
sil, baðýþla, bize maðfiret et, bizi esirge. Sen Mevlamýzsýn. Artýk kâfirler güruhuna karþý da bize yardým et." (Bakara suresi, 285-286)
Bilhassa yatsý namazýndan sonra bu iki ayeti
okumayý unutmayalým.
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Bir Bilgeye Sorayým
Geçen gün aklýma, insanýn fýtrî ömrünün azami yüz yirmi sene olmasýnýn hikmeti takýldý. Hatta yüz yirmi yaþa ulaþmak da çok az kimseye nasip olmuþ. Ne dersiniz üzerinde düþünmeye deðer
bir konu deðil mi? Ýsterseniz hayvanlar âleminde
kimin ne kadar yaþadýðýna bir bakalým. Hayvanlar arasýnda filler yüz seneden fazla yaþýyormuþ.
Zamanýnda dinazorlar üç yüz, dört yüz yýl yaþýyorlarmýþ ama neticede yine ölüyorlarmýþ. Zamanýmýzýn dinazorlarý da eski akrabalarý gibi daha
çok yaþayabilmek için hýrs içindeler. Daha çok yaþayabilmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Ama
yine de ölüyorlar. Akibet belli. Mühim olan, burada elde etmemiz gereken þeyi elde etmek ve öbür
tarafa öyle gidebilmektir. Bunun için bazýlarýna
beþ dakika bile yeter. Ebedi saadet için beþ dakika yettikten sonra az yaþamýþýz ya da çok yaþamýþýz bu çok da mühim deðil. Önemli olan oradaki
durumumuz.
Aslýnda çok yaþama arzusu, tamamen þeytanî
bir arzu. Ýnsaný içten içe kemiren 'tul-u emel'den
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(dünyada sonsuza kadar kalma arzusu) baþka bir
þey deðil. Rabýta-i mevte (ölümü düþünme) önem
vermeli ve bunun üzerinde durmalýyýz. Ölümü hatýrlamaya çok ihtiyacýmýz var. Bu iþ bizimle baþlamadý, bizimle de bitmez. Kendimizi kandýrmayalým. Bilge amcaya uzun zamandýr kafama týkýlan
bir hususu sordum, dedim ki:
-Mukabele okumanýn hikmeti nedir? Herkes
kendi baþýna okusa daha iyi deðil mi?
Bana þöyle cevap verdi:
-Mukabelede otuz kiþi varsa, otuz kiþilik sevap
kazanýlýr. Kimin aðzýndan çýkanýn kabule karin olacaðýný bilemeyiz. Bu gibi durumlarda, iþtirak-i
amal-i uhreviye dûsturu ile hareket etmenin çok
bereketini görürüz. Ýþlerimizi, ibadetlerimizi tek baþýmýza yapmayalým. Tek baþýmýza dünyanýn altýný
üstüne getirecek güce sahip olsak bile iþlerimizi etrafýmýza alacaðýmýz beþ on kiþiyle birlikte yapmalýyýz. Birlik ve beraberlik, bereket sebebidir. Kollektif þuur, kollektif hareket ve kollektif mantýkla, kollektif hedefe yürüyebilmeliyiz. Mukabele iþte böyle bir nimettir. Mukabele; Efendimizin (s.a.s.) Cebrail aleyhisselamla yapmýþ olduðu ve sahabe efendilerimizin de benimseyip günümüze kadar taþýmýþ
olduðu güzel bir âdettir.
Bu güzel cevaptan sonra bilgeye baþka bir soru daha sordum:
-Ýnançsýzlýktan kurtulan insanlar var. Ýlk zamanlar heyecanlý oluyorlar. Sonra gevþiyorlar hep
aþk ve þevk içinde olmalarý için bizim üzerimize
düþenler nelerdir...
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-Her aile elindeki ýþýkla etrafýna ýþýk tutmalýdýr.
Kadýnýyla erkeðiyle, çoluðuyla çocuðuyla bütün aile
kendilerindeki güzel imajý çevrelerine aksettirebilmeli, imrendirici olmalýdýr. Etrafýnýzdaki insanlar, sizin vesilenizle sizin deðerlerinize saygý duyup, sizin
hayat tarzýnýzý tercih noktasýna gelmelidirler. Buraya
kadar gerçekleþen þey, aynen kontaðý çevirip arabayý çalýþtýrmak gibidir. Kontaðý çevrilmiþ arabaya hareket imkâný verilmezse, olduðu yerde çalýþýr ama
hiçbir yere ulaþamaz. Yepyeni bir tercihle, hayat felsefesini bütünüyle deðiþtiren bir insan, bunu yapmakla iradesinin gücünü ortaya koyuyor demektir.
Ýþte tam bu noktada o kimsede bir de irþad ruhu
uyarýlýrsa o kimse, o zaman canlý kalýr ve meyve
vermeye baþlar. "Bu tercihimi ifade edebilmeliyim."
diyerek aksiyon içinde yoðrulanlar hep baþarýdan
baþarýya koþacaklardýr. Böyle bir duyguya uyarýlamayanlar, kendilerini atalet ve tenbelliðe atarlar.
Kendini rehavete salanlardan hiçbir þey olmaz.
Ýþin doðrusu, kendi tercihleri ile bu iþe giriþen
bu insanlar için irþad daha kolaydýr. Ama bu yolun
gösterilmesi ve irþad etme duygusunun sýcaðý sýcaðýna hemen uyarýlmasý gerekmektedir. Zaten sahabe efendilerimizin büyüklüðü buradadýr. Sahabelerin hepsi de tercihin hakkýný veriyor, irþad ruhunu hiç çekinmeden ifade edebiliyor, bunun için de
her türlü fedakârlýk ve cefaya katlanýyorlardý. Kontaðý çevrilmiþ arabayý harekete geçirmek gibi tercih
sýcaklýðýnýn yaþandýðý ilk anlarda da insanlarý harekete geçirmeli ve tercih sýcaklýðý soðumadan önceki o büyülü zamaný iyi deðerlendirmeliyiz.
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Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor: "Hz. Peygamber
(s.a.s.), Ubey Ýbnu Kab'a (r.a.) uðradý. Kab, namaz
kýlýyordu. Ona: 'Sen mescidden çýkmadan önce, sana Kur'an-ý Kerimin (sevapça) en büyük suresini öðreteyim mi?' dedikten sonra þöyle devam etti: 'O sure, Elhamdülillahi Rabbil âlemin'dir ki yedi ayettir.
Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki
Allah, Fatiha'nýn bir mislini ne Tevrat'ta, ne Ýncil'de,
ne Zebur'da, ne de Furkan'da (yani Kur'an'da) indirmemiþtir.' (Tirmizi, Sevabul- Kur'an, 1) buyurdu."
Ýbn-i Abbas (r.a.) anlatýyor. Cebrail Aleyhisselam, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yanýnda otururken
gökten kapý sesine benzer bir ses iþitti. Baþýný göðe
doðru kaldýrdý ve dedi ki: "Ýþte gökten bir kapý açýldý, bugüne kadar böyle bir kapý asla açýlmamýþtý."
derken oradan bir melek indi. Cebrail aleyhisselam tekrar: "Ýþte arza bir melek indi, bu melek þimdiye kadar hiç inmemiþti." Melek selam verdi ve
Hz. Peygamber'e (s.a.s.): "Sana verilen iki nuru
müjdeliyorum. Bunlar, senden önce baþka hiçbir
peygambere verilmemiþlerdi. Onlarýn biri Fatiha
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suresi, diðeri de Bakara suresinin son kýsmýdýr. Onlardan okuduðun her harfe mukabil sana mutlaka
büyük sevap verilecektir." (Müslim, Müsafirin 254)
Ebu Ümâme (r.a.) buyurdu ki: "Hz. Peygamber'in
(s.a.s.) þöyle dediðini iþittim: Kur'an-ý Kerimi okuyun. Zira Kur'an, kendini okuyanlara kýyamet günü þefaatçi olarak gelecektir. Bakara ve Âl-i Ýmran
surelerini okuyun! Çünkü onlar kýyamet günü, iki
bulut veya iki gölge veya saf tutmuþ iki grup kuþ
gibi gelecek, okuyucularýný müdafaa edecektir."
(Müslim, Müsafirin 252)
Muhyiddin-i Arabî baþýndan geçen bir olayý
þöyle anlatýyor. Çok hastalanmýþtým. Babam baþýmda Kur'an okuyordu. Bir ara dalýp kendimden
geçtim. Rüyaya benzer bir hal gördüm. Silahlý
düþmanlar üzerime saldýrýyorlardý. Beni öldürmek
istiyorlardý. Tam o sýrada bir atlý gelip düþmanlarý
darma duman edip daðýttý. Onlar kaçýp gittikten
sonra yanýma geldi. Çok güzel bir yüzü vardý. Bana: "Ben Yasin suresiyim." dedi. Muhyiddin-i
Arabî, buna dayanarak her bir Kur'an suresinin bir
müvekkelinin yani onu temsil eden manevi bir
þahsiyetinin olduðunu söylüyor.
Bazýlarý da dualar ve salâvatlar için dahi öyle
þeylerin olabileceðini iddia ediyorlar. Hatta ilham
ve sünuhat ile yazýlmýþ Kur'an tefsirlerinin dahi birer þahs-ý manevisinin olabileceðini söylemiþler,
hatta onlarla görüþtüklerini, beraber ders yaptýklarýný iddia edenler olmuþtur. Netice itibariyle, herbir
ibadet ve sevabýn, hatta günahýn da bir þekli var80
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dýr. Mesela Elhamdülillah kelimesi bir cennet meyvesi þeklinde, gýybet günahý da bir leþ þeklinde
olur. Daha kabirde iken insanlarýn amelleri yanýna
gelir ve insana: "Biz senin iþlediðin amelleriz" derler. Okuduðumuz Fatiha, Bakara ve Al-i Ýmran gibi sureler de hem kabirde hem de Kýyamet gününün o dehþetli anýnda yani Güneþin beyinleri eriten sýcaðýnýn bastýðý anda, koyu bir gölgelik veya
saf tutmuþ kuþlar halinde bizleri korumaya gelirler.
Ýþte bu gerçekleri bilerek küçük yaþlarda çocuklarýmýza Kur'an-ý öðretmeliyiz.

81

Efendimiz Aramýzdayken
Hz. Hatice validemizin Peygamberimize hediye ettiði Zeyd bin Harise, Peygamberlikten önce
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kölesiydi... Aslýnda
o, soylu bir aileden idi ama savaþlar sýrasýnda kabilesinden kaçýrýlýp köleleþtirilmiþ ve parayla satýlmýþtý. Babasý, onu bulmak için amcasýyla beraber
her tarafý dolaþmýþ ve büyük gayretler sonunda
oðlunu Mekke'de bulmuþtu. Sevgili oðlunun kölelikten kurtulmasý için her ne istenirse vermeye hazýr idi. Nübüvvetten önceydi. Ama nebi namzedi,
öyle asil davranýþlar içindeydi ki onlara: "Ýþte oðlunuz... Eðer sizinle gelmek istiyorsa buyurun alýp
götürün." dedi. Fakat Zeyd, Hz. Muhammed'i
(s.a.s.) býrakýp babasý ile gitmek istemiyordu. Ondan öyle þeyler görmüþtü ki ondan ayrýlmamak
için köle olarak kalmaya razý idi... Amcasý ve babasý Hz. Zeyd'in, Peygamberimizi (s.a.s.) tercih etmesi karþýsýnda ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý.
Hz. Muhammed (s.a.s.) onu azat etmiþ ve evlatlýk edinerek mirasçýsý yapmýþtý. (Evlatlýk edinip
mirasçý yapma henüz Ýslamiyet tarafýndan yasak
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edilmemiþti.) Böyle bir güzellik baba ve amcasýnýn
gönlünü hoþ etmiþti. Sevinerek ve huzur içinde ayrýlýp gittiler. Ýþte bu tutum Muhammedî ahlâkýn bir
neticesidir. Müslümanlardan ve insan olan gerçek
insanlardan beklenilen de budur. Hatta: "Sen onlarýn içinde bulunduðun müddetçe; Allah, onlarý azaba uðratmaz. Eðer onlar istiðfar ederlerse, Allah, bu
takdirde de onlara azap etmez." (Enfal suresi, 33)
"Evet, nasýl ki hayat bu kâinattan süzülmüþ bir
hülasadýr. Þuur ve his dahi hayattan süzülmüþ,
þuurun hülasasýdýr. Ruh dahi hayatýn halis ve safi
bir hülasasýdýr. Belki maddi ve manevi hayat-ý Muhammediye dahi eserlerinin þehadetiyle kâinat hayatýnýn hayatýdýr. Muhammed aleyhisselamýn peygamberliði ise kâinat þuurunun þuurudur ve nurudur. Kur'an'ýn vahyi dahi hayatlý hakikatlarýn þahitliðiyle, kâinat hayatýnýn ruhudur ve kâinat þuurunun aklýdýr. Evet, evet, evet! Eðer, kâinattan Muhammed aleyhisselamýn Risâletinin nuru çýksa gitse, kâinat vefat edecek. Eðer Kur'an gitse, kâinat
divane olacak ve küre-i arz, kafasýný, aklýný kaybedecek. Belki þuursuz kalmýþ olan baþýný, bir seyyareye çarpacak bir kýyameti koparacak." (Bediüzzaman, Onuncu Söz, Zeylin Ýkinci Parçasý)
Bunlarýn olmamasýnýn çaresi istiðfara devam
etmek ve en mühimi de Muhammedî ahlak ile ahlaklanmaktýr. Ayrýca rahmet hazinesinin mühim bir
anahtarý olan Hz. Muhammed aleyhisselama salâvat getirmeyi asla ihmal etmemek gerektir.
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Kur'an Öðrenmenin Yaþý
Babam, bu günlerde ýsrarla Kur'an üzerinde
duruyor. Sanki her iþi býrakmalý ve Kur'an öðrenip,
Kur'an okumalýyým gibi gelmeye baþladý bana. Küçük aklýmla bu iþin içinden çýkamadýðým için bu iþi
bir bilgeye arz edeyim dedim, ona içinde bulunduðum durumu anlamttým, bana dedi ki: "Kur'an,
çok küçük yaþlardan itibaren öðrenmeye ve öðretilmeye baþlanýlmalýdýr. Bir hocanýn aðzýna bakýlarak çok küçük yaþlarda öðrenilen Kur'an, doðru
öðrenilmiþ olur, harfler de aðýzdan doðru çýkar.
Tecvitle Kur'an öðretme iþi, küçük yaþlardan itibaren baþlanmalý ve asla ihmal edilmemelidir. Eðer
çocuk yaþlarda bunlara dikkat edilmezse, ileri yaþlarda, harfler aðýzlarýna tam oturmaz."
Bilgeye namazla ilgili de soru sordum o soruma da þöyle cevap verdi: "Hadis-i þerifte; çocuða,
yedi yaþýna girince namazýn teklif edilmesi tavsiye
ediliyor. Demek ki, çocuk dokuz-on yaþýna gelince artýk beþ vakit namaz kýlmaya baþlamalýdýr.
Çocuklarýn düzgün þekilde yani verip veriþtirmeden doðru biçimde namaz kýlmalarý için, tabi ki en
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baþta bizlerin çocuða güzel misal olacak þekilde
namaz kýlmamýz þarttýr. Anne-babanýn namazý,
çocukta çok þey ifade eder. Telkin olmalýdýr ama
bizim güzel hâlimiz telkinden daha da önde olmalýdýr. Çünkü söylemekten daha çok yaþayýp göstermek tesir eder. Babalar, anneler doðru ve duyarak namaz kýlmalýdýrlar. Namazlar, erken yaþlardan itibaren doðru ve duyarak kýlýnmazsa, daha sonra o kadar yýðýlýp kazaya kalmýþ namazý, kýlýp ödemek imkâný da bulunamaz. Onun için çocuk, sizin Allah karþýsýnda durduðunuzun, açýk
iþaretlerini sizde görüp hissetmelidir. Bu hissi çocuða verecek bir duruþunuz olursa, çocuk bunu
kafasýnda deðerlendirir.
Keþke kreþlerde bile mürebbiyeler tarafýndan
bu duygu ve þuur çocuklara verilebilse... Evet, çocuk özel bir meþguliyet istiyor. Çocuklarýn psikolojilerine göre, onlarý sýkmadan, onlarla ihtimamla ilgilenmek lazým. Bilgisayar oyunlarý, aldatýcý ve köreltici bir tuzak, maalesef anne-babalar çocuðu
böyle þeylerle meþgul ederek onlardan kurtulmak,
rahat etmek istiyorlar. Aslýnda, çocuklarýn geliþmesi için hedefler koymak ve her hedefe ulaþanlara
mükâfat vermek lâzýmdýr. Mükâfatlar çocuk için
uyarýcý olmalýdýr."
Bu cevabý da beðenmiþtim sonra biraz da büyüklerimiz ders alsýn diye Kur'an konusundaki mirasyediciliði sordum. Dedi ki: "Kur'an'ý öðrenme,
Kur'an'ý doðru okuma, Kur'an'ýn mana ve muhtevasýna inebilme ve Kur'an'ý en renkli ve en cazip
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bir sesle seslendirebilme gaye olduðu halde, böyle
bir þeye eðer heves duyma ve her þeyden öte arzulama yoksa sorarým size bu durum mirasyedi bir
Müslümanlýk deðil de ya nedir?" Evet, amcalar
ben cevabý beðendim ya siz, beðendiniz mi?

86

Anne Babalar ve Öðretmenler
Bazý kimseler benim hakkýmda: "Bu Abdurrahman babasýnadan amma da korkuyor!" diyormuþ. Bizim temel deðerlerimizde, babanýn ve öðretmenin yeri çok ayrýdýr. Aslýnda bir zamanlar Batý'da da öðretmenin yeri çok farklýymýþ.
Napolyon Paris'te iken geçeceði güzergâh kordon altýna alýnýr. Napolyon'u görmek için toplanan
kalabalýðý yararak Napoyon'a ulaþmak isteyen bir
adam, halký yararak yolun kenarýna kadar gelir.
Fakat cadde kordon altýnda olduðu için Nayolyon'a ulaþmak isteyen adama askerler izin vermez.
Adamýn gayret ve çýrpýnýþlarýný fark eden Ýmparator Napolyon: "Býrakýn gelsin!" diye emir verir ve
adam gelirken de þeref kýtasýna: "Dikkat! Hazýr ol!
Fransa geliyor!" diye selâm durdurur. Gelen adam
Napolyon'un öðretmenidir.
Almanya'nýn meþhur devlet adamlarýndan Hindenburg, bir gezi sýrasýnda bir köyün yanýndan geçmektedir. Ýçinden köy ilkokulunu ziyaret etmek geçer. Bir sýnýfa girer, öðretmen ders anlatmaktadýr.
Fakat Hindenburg'un giriþine hiç aldýrýþ etmeden
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dersine devam eder. Hindenburg buna çok sinirlense de sesini çýkarmaz. Ders bitip de öðrenciler sýnýftan çýkýnca öðretmen, Hindenburg'a hak ettiði saygýyý fazlasýyla gösterir. Buna bir mana veremeyen
Hindenburg'a öðretmenin cevabý þu olur: "Efendim
biz çocuklara, öðretmenliði çok kutsal bir görev olarak anlatýyor ve Tanrý'dan sonra saygýda kusur edilmemesi gereken insanlarýn öðretmenler olduðunu
öðütlüyoruz. Eðer ben, onlarýn yanýnda dersi kesip
size þu anki saygýyý göstermiþ olsaydým, çocuklarýn
gözünde, öðretmenliðin deðerini düþürmüþ olurdum." Hindenburg'da bu açýklamadan sonra öðretmenin bu davranýþýný takdirle karþýlýyor…
Tarihten silindikten iki yüz sene sonra ayaða
kalkýp tekrar bir devlet olarak ortaya çýkmayý baþaran Polonya'nýn tarihi incelenirse, bu baþarýda
en güçlü dinamiðin eðitim ve öðretmenler olduðu
anlaþýlýr. Ümit Þimþek amcamýn "Yüzen Üniversite" veya "Uçan Üniversite" adýný verdiði ve bu hususta bir de kitap yazdýðý bu eðitim þekli Polonya'da gerçekleþmiþtir. Ýþgalci devletlerin her þey
üzerine baskýlarýný artýrýp kendilerini eðitimden
mahrum ederek cahil bir sürü haline getirme gayretlerine karþýlýk, eðitim gönüllüsü Polonyalýlar;
gizli eðitim fedaisi olan hocalarla anlaþarak, devamlý yer deðiþtiren okul ve üniversiteler açarlar.
Daha sonra bu okullardan birkaç defa Nobel ödülü alan meþhur insanlar yetiþmiþtir. Ýþte tarihe böylesine yön veren öðretmenlerin elleri öpülmeli ve
onlara gereken saygý her zaman gösterilmelidir.
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Ana-baba hakkýna gelince, zaten onlara aslan
payýný, Kur'an-ý Kerim vermiþtir. Ýsra suresinin 23.
ve 24. ayetlerinde bu husus çok açýk bir þekilde
ifade edilmektedir. Onlarýn evlatlarýna hem dualarý hem de -Allah korusun- beddualarý bir peygamberin ümmetleri için yaptýðý dua ve beddua kadar
tesirlidir. Kulaklarýmýza bu hakikatlar küpe olsun,
unutmayalým.
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Ateþe Koþan Pervaneler Gibi...
Ebu Musa (r.a.) anlatýyor. Hz. Peygamber
(s.a.s.) buyurdu ki: "Benim misalimle Cenab-ý
Hakk'ýn benimle göndermiþ olduðu þeyin misali,
þu adamýn misali gibidir. Bir adam kendi kavmine:
'Ben düþman ordusunu gördüm, tehlikeyi haber
veriyorum, tedbir alýn!' der. Kavminden bir kýsmý
tavsiyesine uyup, geceleyin, telaþa düþmeden oradan uzaklaþýr. Bir kýsmý da bu haberciyi yalanlar
ve yerinden ayrýlmaz. Ancak sabahleyin ordu onlarý yakalar ve imha eder. Ýþte bu temsil bana itaat
edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip Cenab-ý Hak'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanlarý göstermektedir." (Buhari, Rikak 26)
Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor. Hz. Peygamber
(s.a.s.) buyurdular ki: "Benim misalimle sizin misaliniz, þu temsile benzer: Bir adam var ateþ yakmýþ.
Ateþ, etrafý aydýnlatýnca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydýnlýðý seven bir kýsým hayvanlar bu ateþe kendilerini atmaya baþlarlar. Adamcaðýz onlarý
kurtarmaya (onlara mâni olmaya) çalýþýr. Ancak
hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateþe girerler.
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Ben týpký o adam gibi ateþe düþmemeniz için belinizden yakalýyorum ancak siz, ateþe ateþe koþuyorsunuz." (Buhari, Rikâk 26)
Efendimiz (s.a.s.) Kur'an-ý Kerimin ve kendisinin durumunu bu hadislerle iþte böyle izah ediyor.
Cenab-ý Hak, diðer canlý ve þuurlu varlýklardan
çok farklý olarak insanda pek çok istidat ve kabiliyet, hissiyat ve ince duygular yaratmýþtýr, onlarý
âdeta insan benliðine ekmiþtir. Bunlarý sulayýp
besleyecek, gýdalandýrýp büyütecek bir rahmeti de
semadan Kur'an olarak indirmiþtir. Ýþte insan, bu
ilâhî yaðmurdan istifadeye çalýþmalý, âhiretin tarlasý olan dünyada, ebedi saadet için gerekli olan
ürün ve mahsülleri almak için çalýþmalýdýr. Bu hususta, Bediüzzaman dedemin Sözler kitabýnýn bilhassa 23. Söz'ünde çok güzel izahlar var.
Birinci hadiste beyan edilen temsilin hakikati
þöyledir. Efendimiz (s.a.s.) peygamberilðinin ilk döneminde Kureyþ'ten en yakýn akrabalarýný çaðýrarak
bizzat onlar þöyle demiþtir. "Size, þu tepenin arkasýndan bir düþman ordusu geldiðini söylesem, bana
inanýr mýsýnýz?" demiþ. Onlar da: "Evet, inanýrýz. Senin hiç yalan söylediðini iþitmedik." demiþlerdir.
Ama daha sonraki sözlerini kabul etmeyerek kendi
kendileri ile çeliþkiye ve tenakuza düþmüþlerdir.
Ýkinci hadiste ise daha deðiþik bir temsille kendi vazifesini ve insanlarýn durumunu izah etmiþtir.
Doðduðu andan itibaren: "Ah ümmetim! Vah ümmetim!" diye inleyen þefkatli Nebi'nin (s.a.s.) durumu zaten ortadadýr. Son Kitabý getiren, zaman ve
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mekânýn son Peygamberi olmasý itibariyle, hangi
dinden olursa olsun hatta dinsiz olsun bütün insanlar, Hz. Muhammed aleyhisselamýn ümmetidir.
Onun derdi bütün insanlýðýn derdidir.
Bizler onun adýna bol bol salâvat getirerek,
sünnetlerini yaþayarak onunla irtibatýmýzý saðlamlaþtýrmanýn yanýnda gözyaþý döktüðü; dert ve davasýna da ortak olmak mecburiyetindeyiz. Ondan
bîhaber yaþayanlarý Hz. Muhammed'den (s.a.s.)
haberdar etmek ve o "Sonsuz Nur"u bütün insanlýða hakkýyla tanýtmak da bizim vazifemizdir.
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Mal ve Cömertlik
Ahnef ibni Kays anlatýyor: "Kureyþ'ten bir
grupla oturuyordum. Ebu Zerr (r.a.) bizim oturduðumuz yerden geçiyordu. Yanýmýza gelince þöyle
dedi: 'Mal biriktirenleri, cehennem ateþinde kýzdýrýlan taþlarla müjdele. Bu kýzgýn taþlar onlarýn her
birinin memelerinin uçlarýna konacak, ta kürek
kemiklerinden çýkacak... Böylece çalkalanýp duracaklar.' Bu sözleri duyanlar baþlarýný eðdi. Orada
bulunanlardan hiçkimsenin ona cevap verdiðini
görmedim. Bunun üzerine Ebu Zerr dönüp gitti.
Ben de peþinden onu takip ettim. Nihayet bir direðin dibine oturdu. "Bu adamlarýn, senin kendilerine söylediklerinden hoþlanmadýklarýný görüyorum." dedim. Þu cevabý verdi: "Bunlarýn hakikaten
hiçbir þeye aklý ermiyor. Dostum Ebu'l- Kâsým
(s.a.s.), bir keresinde beni çaðýrdý. Yanýna varýnca
bana: "Uhud'u görüyor musun?" dedi. "Evet, görüyorum." dedim. Bunun üzerine: "Bunun kadar altýným olmasýný istemem. Olsaydý, üç dinarý hariç
hepsini fakirlere nafaka olarak daðýtýrdým." buyurdu. Ebu Zerr (r.a.) önceki sözünü kuvvetlendire93
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rek: "Bu Kureyþliler var ya dünyayý topluyorlar hiçbir þeye akýllarý ermiyor" dedi. Ben: "Seninle bu
Kureyþliler arasýnda ne var ki onlarýn yanýna uðramýyor, onlardan bir þey almýyorsun?" dedim. Ebu
Zerr: "Hayýr! Rabbime yemin ederim, taa Allah ve
Resulüne kavuþuncaya kadar ben onlardan ne
dünyalýk isterim ne de kendilerine din namýna bir
þey sorarým." dedi. Ben tekrar: "Þu ihsan meselesi
hakkýnda ne dersin?" dedim. "Sen onu al. Çünkü
bu gün onda bir nafaka var. Ancak, bu ihsan, dinin karþýlýðýnda yapýlýrsa, býrak alma." dedi." (Buhari, Zekât 4 )
Efendimiz: "Altýna tapanlar melundur." (Tirmizi, Zühd 42) buyuruyor. Ebu Saîd el- Hudrî (r.a.)
anlatýyor: "Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: "Ýki
haslet vardýr ki bir müminde asla ikisi beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk." (Tirmizi, Birr
41) Ka'b ibni Ýyaz (r.a.) anlatýyor: "Resulullah
(s.a.s.) þöyle derken iþittim: "Her ümmet için bir fitne vardýr, benim ümmetimin fitnesi de maldýr."
(Tirmizi, Zühd 26) Aslýnda bu ifadelerde altýn, gümüþ ve mal düþmanlýðý yapýlmamakta, bilakis onlara sahip olanlarýn, taparcasýna onlara baðlanmalarý ve sahip olduklarýný Allah için insanlýðýn faydasýna kullanmamalarý yerilmektedir. Dünyaya kalben baðlanmadan, istediðimiz kadar dünyalýðý helal ve meþru yoldan kazanabiliriz. Mühim olan onlarýn sarfedileceði yerlerdir. "Elimiz kârda ama gönlümüz Yâr'da yani Allah'ta olmalýdýr." Hz. Hatice
(r.a.) validemiz çok zengindi ama bütün malýný Al94
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lah yolunda harcadý. Cimrilik ve pintilik hadis-i þerifte kötü ahlâkla yanyana getirilip yerilmiþtir.
Müslümanýn her zaman eli, yüzü ve sofrasý
açýk olmalýdýr. Hayýrdan, hayýr doðar, cömertlikten
bereket. Müslümanlarýn bu gün her günden daha
fazla cömert olmasý gerekmektedir. Zaten amelleri
az dahi olsa cömertlerin cennete gideceðine dair
rivayetler vardýr. Hz. Osman'ýn (r.a.) cömertliði
karþýsýnda Efendimiz (s.a.s.): "Bundan sonra Hz.
Osman'a yaptýklarý zarar vermez." demiþ ve onu
cennetle müjdelenen on kiþinin arasýnda zikretmiþtir. Bu, bize çok açýk bir misaldir.
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Seher, Fatiha ve Kur'an
Bir gece hýrsýzýn biri, bir mürþid-i kâmilin evine
girmiþ. Ev sahibi olan zat ibadet ve dua ile meþgul
olmakta imiþ. Hýrsýz mahzende seher vaktine kadar
beklemiþ, fakat ev sahibi bir türlü uyumamýþ. Hýrsýz
artýk ümidi kesip gideceði sýrada, sabaha yakýn,
mürþidin evine bir grup gelmiþ, hýrsýz meraklanmýþ
ve olacaklarý izlemeye baþlamýþ, gelenler mürþide:
"Bizim kýrklardan bir kiþi eksildi, bize birisini ver de
sayýmýz tamamlansýn." demiþler. Mürþid, onlarýn
içine katacak bir aday bakmýþ, ancak uyanýk birini
bulamamýþ. Seherde uyanýk olmayan biri de kýrklara katýlamazmýþ. Bunun üzerine mürþit geceden
beri farkýnda olduðu hýrsýza baðýrmýþ: "Gel buraya."
Adam süklüm püklüm çýkmýþ saklandýðýný sandýðý
yerden. Mürþid; kýrklara dönmüþ ve: "Alýn bunu
götürün." diyerek, sýrf seherde uyanýk olduðu için
hýrsýzlýða gelen adamý kýrklar içine katmýþ. Adam,
adi bir hýrsýz olmaktan kurtulmuþ, kýrklara karýþýp
hýrsýzlýktan veliliðe terfi etme yolunu tutmuþ.
Anlatýrlar ki bir adam karýsýný yanýna çaðýrmýþ.
Kadýn: "Biraz bekle namaz kýlacaðým" demiþ.
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Adam: "Eðer yanýma gelmeden önce namaz kýlarsan, boþ ol." demiþ. Kadýn ýsrar edip namazýný kýlmýþ. Sonra da kocasýyla birlikte, “boþ” olup olmadýðýný öðrenmek için müftüye gitmiþler. Müftü: "Yapacak bir þey yok. Sen namaz kýlýnca, boþ düþmüþsün." demiþ. Üzgün bir þekilde müftünün yanýndan çýkýp aðlamaya baþlamýþlar. Tam o sýrada,
oradan geçmekte olan âlim bir zat, bunlarla ilgilenmiþ ve aðlamalarýnýn sebebini sormuþ. Onlar
da durumu anlatmýþlar. Bunun üzerine âlim, kadýna: "Sen bir Fatiha oku." demiþ. Kadýn, Fatiha'yý
okumuþ, ama harfleri çýkaramýyor düzgün okuyamýyormuþ. Bunun üzerine âlim: "Sen Fatiha'yý
okuyamýyorsun. Fatihasýz namaz olmaz. Bu yüzden sen namaz kýlmýþ sayýlmazsýn. Namaz kýlmadýðýn için de boþ düþmezsin. Siz hâlâ karý- kocasýnýz.
Gidin evinize." demiþ ve durumu bir kâðýda yazýp
imzalamýþ. "Bunu da müftüye verin." demiþ. Müftü yazýyý ve onun imzasýný görünce: "Tamam. Siz
boþanmamýþsýnýz." demiþ...
Benim bunlarý size aktarmamýn sebebini herhalde anlamýþsýnýzdýr. Seherlerde uyanýk olmalý ve
Kur'an-ý Kerimi düzgün okumalýyýz…
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Nasihat
Elhamdülillah çok güzel okuyucularýmýz var...
Bir okuyucumuz -Allah kendisinden razý olsunhoþuna giden bir nasihatin fotokopisini çektirip
bana göndermiþ. Aslýnda bu nasihat, bir gazeteye
durmadan mektup yazan bir öðrenci için verilmiþ,
ama olsun hepimiz öðrenciyiz. Hem hayatta biz insanlar için bir mektep... Ben nasihatý kendi üzerime alarak nasihat metnini aktarýyorum...
Bismillahirrahmanirrahîm. Ey Abdurrahman
dikkat et...
Paraný ver, gönlünü ver, selam ver, canýný ver
ama sýrrýný verme!
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say
ama yerinde sayma!
Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiçbir zaman boþ verme!
Satýcý ol, alýcý ol, kalýcý ol, bulucu ol, ama bölücü olma!
Eþini beðen, iþini beðen, aþýný beðen ama kendini beðenme!
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama kin
besleme!
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Davet et, hayret et, affet, tevbe et ama ihanet
etme!
Hedefe koþ, hizmete koþ, yardýma koþ ama Allah'a ortak koþma!
Elini aç, gözünü aç, kapýný aç ama aðzýný þerre açma!
Okumaktan zarar gelmez, oku ama lanet okuma!
Rakibini geç, sýnýfýný geç, ama gülüp geçme!
Ev al, araba al, abdest al ama beddua alma!
Zulmü devir, nefsi devir ama çam devirme!
Yaklaþ, konuþ, tanýþ, ama uzaklaþma!
Doðrul, devril, ama eðrilme!
Seslen, uslan ama tembelliðe yaslanma!
Ýtil, atýl ama satýlma!
Babam anlatýrdý, eskiden bizim köyde bir hoca varmýþ. Cuma ve bayram günleri vaaz ve nasihat ettikten sonra dermiþ ki: "Ey cemaat! Nasreddin Hoca Akþehir gölüne varýp yoðurt mayasý çaldýktan sonra göle þöyle seslenmiþ: 'Ey göl eðer niyetin varsa tutarsýn... Eðer niyetin yoksa ne yaparsam yapayým sen yine de tutmazsýn.' Ýþte sizler de
benim nasihatlerimi, eðer niyetiniz varsa tutarsýnýz
yoksa elimden bir þey gelmez." Bizim köylü Kasým
Hoca gibi ben de diyorum ki buyurun size nasihat... Artýk niyetiniz varsa... Ama bu nasihatlar da
tutulmayacak gibi deðil...
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Himmet ve Hedef
Japon sazan balýklarýnýn, enteresan özellikleri
vardýr. Bu balýk, yavru iken küçük bir kabýn içine
konulduðunda sadece sekiz santim büyümektedir.
Eðer konulduðu kap biraz daha büyük bir kapsa
kabýn büyüklüðü nisbetine göre bu balýk da on
beþ, yirmi santime kadar büyüyebilmektedir. Hatta bu balýk küçük bir havuza konulduðunda boyu
yarým metreye kadar ulaþabiliyor. Daha da enteresaný bu balýk, büyük bir göle býrakýldýðýnda boyunun bir metreye kadar ulaþmasýdýr...
Bu örnekten yola çýkarak þöyle düþünmeye
baþladým. Demek ki insanýn hedefleri büyük olur
ve o hedeflere göre himmeti de âli olursa, elde
edeceði neticeler de o kadar büyük olur. Onun için
"Kimin himmeti milleti ise, o kiþi tek baþýna bir millettir." denilmiþtir. Ýþte böyle yüce bir dava ve himmet sahibi olan Hz. Ýbrahim aleyhisselam hakkýnda Kur'an-ý Kerimde: "Gerçekten Ýbrahim, hak dine yönelen, Allah'a iteat üzere bulunan, tek baþýna
bir ümmet, bütün hayýrlý halleri kendinde toplayan
bir önder idi." buyurulmuþtur (Nahl suresi, 120).
Demek ki hedef ve himmetleri büyük tutmak
gerekiyor.
100

Önümüze Bakýp Vazifemizi Yapalým
Komiser Cevat amcam, Ýstanbul'un fethini anlatýrken demiþti ki: "Fatih gemileri karadan indirdi.
Bu iþ için binlerce manda kullanýlmýþtý. Düþünüyorum da bu kadar mandanýn baðýrmasý ve böðürmesi ortalýðý velveleye verir. Bu meseleyi, tereyaðýndan kýl çeker gibi sessizlik içinde nasýl halledilmiþtir acaba?"
Komiser Cevat amcam, on iki Eylül bin dokuz
yüz seksen öncesini anlatýrken: "Anarþist ve teröristleri yakalýyorduk, biz yakalýyorduk ama bakýyorduk ki birileri de salýveriyor. Bu yüzden içeri aldýðýmýz herkesi tek tek sorguluyor, gerekli nasihatleri verdikten sonra da baþkalarýna býrakmadan
ben salýveriyordum. Bir seferinde bir adamý içeri
aldýk, baktým ki adam tam bir haydut. Ve gördüm
ki ne Türk ne Müslüman ne de vatansever. Öbür
ahmaklara ibret olsun diye onu yanýma aldým,
hepsinin önünde adama kahve ýsmarlayýp: 'Aferin
sana, sen vazifeni yapýyorsun. Senin bu vatanla
düþmanlýktan baþka hiçbir baðýn yok. Seni aramýza sokanlar bu iþi yapmak için yetiþtirmiþler. Baþarýndan dolayý iþte seni böyle kutluyorum.' dedim.
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Öbürlerine de: 'Ahmaklar, hâlâ gözünüz açýlmadý
mý? Oynanan oyunlarý görmüyor musunuz? Eðer
komünizm rejmini bile getirseniz size laboratuvar,
araç-gereç, yol, hastane, okul vb. þeyler lazým deðil mi? Bunlarý niye kýrýp parçalýyorsunuz?' dedim.
Öyle sanýyorum ki bu manzaradan ve bu konuþmadan sonra bazýlarý daldýklarý derin gaflet uykusundan uyanmýþtý."
Þimdi olaylarýn üzerinden perde kalktý ve pek
çok þey ayan beyan anlaþýldý... Hem insanlarýmýzýn gözü açýldý. Artýk insanlar dünyaya daha geniþ
bir bakýþ açýsý ile bakýyorlar ve dünyada olup bitenleri daha iyi görebiliyorlar. Eðitimin önemi çok
iyi þekilde anlaþýldý. Ýnsanî evrensel deðerleri ön
plana çýkaran eðitime adanmýþ samimi ruhlar ülke
içinde ve dýþýnda büyük hizmetler yaptýlar. Ýnsan
mayasýndaki cevherleri ortaya çýkarýp, barýþ içinde
yaþanacak bir dünyanýn temellerini attýlar.
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Akýllý, Ýnsaflý Avukatlar ve Adil Hâkimler
Babam, Avukat Zafer amcamý çok sever o da
babamý çok sever. Zafer amcam avukatlýðý býrakmýþtý ama tekrar avukatlýða dönmeyi düþünüyordu. Babamla bu konuyu konuþuyorlardý, tabi ben de kulak
misafiyidim. Babam, Zafer amcaya þöyle bir þey sordu: "Günün þartlarýnda, bilhassa ayrýlýk ve cinayet
davalarýnda, hak hukuk nasýl korunacak?" Zafer amca þöyle cevap verdi: "Ben, boþanma davalarýný çok
önceleri býraktým zaten. Bak neden býraktýðýmý da
anlatayým sana. Birgün yaþlý bir kadýn yanýnda bir
kýz çocuðu ile yolumu kesti ve bana: 'Bunun annesi
ile babasýnýn davasýnda sen bunun babasýnýn avukatý idin. Onun sözlerine inanýp hâkimi de etikileyerek, bunlarýn ayrýlmasý yönünde karar çýkarttýrdýn.
Nafaka geliyor ama bu çocuk artýk öksüz.' dedi.
Kadýnýn anlattýklarý beni çok etkilemiþti, bunun
üzerinde çok düþündüm. Ertesi gün yine adliyedeydim tabi, baktým mahkeme avlusunda bir çocuk, elinden tutan kadýndan elini kurtarýp 'Baba!'
diye bir adama doðru koþuyor. Çocuk adama yaklaþýnca adam: 'Baban þimdi mi aklýna geldi?' diye103
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rek çocuðu azarladý. Annesi de: 'Niye o herifin yanýna gittin?' diyerek o parmak kadar çocuða bir tokat aþketti. Çocuk ortada kalakaldý. Ayrýlýnca ikisi
de çocuðu kabul etmemiþ. Çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmiþ… Bunlarý gördükten
sonra bütün boþanma davalarýný terkettim.
Hýrsýzlýk yapan bir çocuðun avukatlýðýný yapýyordum, hâkim çocuða son sözünü sordu. Çocuk,
hýrsýzlýk yapmadýðýný, bir þeyden haberi olmadýðýný
söyledi. Ben de son sözlerimde onun hýrsýzlýk yaptýðýnýn kesin olduðunu, fakat bir çocuk olduðunu, lehine bir karar verilmesi gerektiðini, aksi takdirde hapishanede kalýrsa, ileride azýlý bir kimse olarak topluma döneceðini söyledikten sonra ona, son bir fýrsat verilmesini istedim. Ben böyle konuþunca annesi: 'Sen nasýl avukatsýn, oðlumu savunacaðýna, onu
suçluyorsun!' dedi. Hâkim de: 'Biliyorsun ki avukat,
müvekkili hakkýnda aleyhte konuþamaz. Bu kanunen suçtur.' diye bana ikazda bulundu. Ben: 'Bu
sözlerim zabta geçebilir.' dedim. Hâkim benim istediðim gibi bir karar verdi. Karardan sonra çocuðun
annesine: 'Öp bakalým bu avukatýn elini.' dedi. Kadýn: 'Niçin?' deyince hâkim: 'Eðer böyle konuþmasa
idi bu çocuða iki sene ceza verecektim." dedi.
Bediüzzaman dedem: "Vaizler hem hâkim
(hikmet sahibi) hem de muhakemeli olmalýdýr."
demiþti. Ben de diyorum ki avukatlar hem basiretli hem de vicdanlý olmalýdýrlar. Yoksa baþarýya ve
kazanacaklarý paraya bakarlarsa, çok büyük aile
facialarýna sebep olurlar...
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Akýl ve Þuur Sahibi Olmak
Bazýlarý bu yaþta bu akla sahip olmama þaþýrýyorlar. Allah vergisi kardeþim... O verince, bakteriler bile
insanlarý þaþýrtacak iþler yapýyor. Bakteriler aslýnda ne
beyne ne de sinir sistemine sahipler. Protein, yað ve
sudan oluþan bir hücredir onlar. Yine bunlarýn akarabasý olan ve bir toz zerresinden bile daha küçük olmalarýna raðmen, amipler, bakterilere göre çok daha
karmaþýk bir yapýya sahiptirler. Eðer bir amipi alýp
onu, bir kedi boyutuna getirebilseydik, onun hemen
hemen de bu memeliyle ayný zekâya sahip olduðunu
görecektik. Peki, ama bu küçücük canlýlar nasýl olup
da bu denli iyi proðramlanmýþlar ve nasýl bu kadar
doðru kararlar alabilmektedirler? Bir amip yakalamak istediði avýný þuurlu olarak kovalar, avý yön deðiþtirdiðinde o da onun ardýndan yön deðiþtirir. Avýný
uzun müddet takip edebilir. Bu davranýþlar moleküler seviyede açýklanamamaktadýr. Bu canlýlar, þuurlu
bir þekilde, karar alýp vermektedirler…
Ciddi bir akýl, zekâ ve þuur gerektiren bu çeþit
davranýþlarýn ne beyni, ne de sinir sistemi olmayan
bir mikro organizma tarafýndan gerçekleþtirilmesi
bu akýlcý, planlý, hesaplý ve kararlý davranýþlarýn kay105

Çitlembik-5 / Dua Hazinesi

naðýnýn amip olamayacaðýný göstermektedir. Onu
Yaratan ve davranýþlarýný ona ilham eden Allah'týr.
Allah'ýn izni olmadan bir yaprak kýpýrdayamaz; bir
zerre gibi bir yýldýz da onun ilim ve takdirinin haricînde bir harekette bulunamaz. Aslýna bakarsak
insan iradesinin karýþtýðý bir þehrin ve içindeki evlerin yapýlýþý ve planý ile ilhama mazhar arýlarýn yaptýðý petek þehri ve altýgenden oluþan evler karþýlaþtýrýlýrsa peteklerin daha muntazam ve mükemmel olduðu görülür. Diðer taraftan atom zerrelerinin hiçbir
iradesi olmadýðý halde Ýlahî sevkiyatla meydana getirdikleri bir gül ve gülnarýn hücre þehri, arýlarýn petek þehrinden daha üstün ve daha güzeldir.
Cenab-ý Hak, atomlarý arýlarý ve bakterileri mesul
tutmayacak, hesaba çekmeyecektir. Çünkü insana
verilen akýl, zekâ, vicdan, kalp gibi yüksek nimetler
onlara verilmemiþtir. Biz mükellefiz ve sorumluyuz.
Kýrmýzý kitaplarda verilen bir misalde deniliyorki: "Bir
padiþah bir hizmetçisine yirmi altýn verse ve: "Kendine özel bir kumaþtan mükemmel bir elbise al." dese...
Bir baþka hizmetçisine de bin altýn verse ve eline de
bir pusula vererek: 'Bunda yazýlý olanlarý al gel.' dese... Ýkinci hizmetçi verilen pusulayý hiç okumadan
birinci hizmetçinin yaptýðý gibi bütün parayý, bin altýnýn tamamýný, bir kat elbiseye sarfetse padiþahtan
ceza görmeyecek midir? Ýþte Cenab-ý Hak, hayvanata yirmi altýnlýk bir imkân vermiþse insanlara bin altýnlýk bir imkân vermiþtir. Ayrýca insalara gönderdiði
peygamberler ve kitaplarla da bu imkânlarý nasýl kullanacaklarýný bildirmiþtir. Artýk bu durumda bizim ne
yapmamýz lâzým geldiði belli deðil midir?
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Evlatlýk Müessesesi
Ýnsanlarýn kendi sulbünden gelmeyenlere, evladým demesi ve onlarý mirasçý býrakmasý ayetle
neshedilmiþtir. Hatta Hz. Peygamber aleyhisselamýn Zeynep Binti Cahþ ile evlenmesi de bu evlatlýk âdetini yýkmak içindir. Kimsesiz bir çocuðu alýp
yetiþtirebilirsiniz, bu güzeldir. Ama onu evlat edinip mirasýnýzý ona býrakamazsýnýz. Hayatta iken
ona mal baðýþlayabilirsiniz. Ancak vefatýnýzdan
sonra bütün mülkünüzü baðýþlasanýz bile sözünüz,
vasiyetinizin ancak üçte birine geçer.
Mübarek bir adam vardý. Adam hiç evlenmemiþti. Mirasý, aðabeyinin çocuklarýna kalacaktý. Fakat bu çocuklardan ikisi yetiþkin kimselerdi hem
dindar da deðillerdi. Ama imanlarý vardý. Adam,
mallarým bunlara kalmasýn diye küçük, dindar yeðenini evlat edindi. Mallarý ona kalacaktý. Adam
vefat etti… Vefat ettikten bir müddet sonra bir çocuk tarafýndan rüyada bir fýrýnda yanarken görüldü. Bu rüyanýn hikmeti araþtýrýlýnca, böyle bir mesele olduðu ortaya çýktý. Diðer yeðenlerini mirastan mahrum etmesi, adamýn böyle görülmesine
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sebep olmuþtu. Servetinin hepsini küçük yeðenine
býrakmamasý lazýmdý. Eðer bu incelikler bilinmezse
yanlýþlar yapýlabilir. Ayrýca belli bir yaþtan sonra
evlatlýk kýz ile baba durumundaki kiþi yalnýz baþlarýna ayný odada kalamazlar. Erkek çocuk ise akil
balið olduktan sonra evlat edinen kadýnla tek baþýna bir odada kalamaz.
Ýslamiyetin incelik ve ölçülerine riayet etmek
mecburiyetindeyiz. Efendimiz (s.a.s.) Zeyd bin
Hâriseyi evlatlýk aldýktan sonra halasý Ümeyme'nin
kýzý Zeynep ile evlenmesine vesile oldu. Zeynep,
hanedandan olduðu için köle asýllý Zeyd'i kendisine denk görmüyordu. Evlilik bir türlü uyum içinde
gitmiyordu. Zeyd b. Harise boþanmak istiyordu.
Fakat Peygamber Efendimiz (s.a.s.) razý olmuyor
ona: "Eþini yanýnda tut." diyordu. Nihayet Hz.
Zeyd onu boþadý. Zeynep iddetini doldurduktan
sonra serbest kaldý. Bunun üzerine Cenab-ý Hak,
Hz. Muhammed aleyhisselama: "Biz onu sana
nikâhladýk." buyurdu. Böylece evlatlýk müessesesi
de ayetin açýk ifadesi ile ilga edilmiþ oldu.
Dinimizi çok iyi öðrenmek mecburiyetindeyiz.
Bilmediklerimizi ilmihallerden ve bilenlerden sorup öðrenebiliriz.
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Sadaka
Ebu Mesud el-Bedri (r.a.) anlatýyor: "Sadaka
vermeyi emreden: 'Onlarýn mallarýndan zekât al ki
bununla onlarý temizleyesin ve arýndýrasýn' (Tevbe
suresi, 103) ayeti nazil olduðu zaman biz ücret mukabilinde sýrtlarýmýzda yük taþýyor bu yolla bir þeyler kazanýp ondan sadaka veriyorduk. Bir adam
(yani Abdurrahman ibni Avf) gelerek çok miktarda
baðýþta bulundu. Münafýklar dedikodu yaparak
onun hakkýnda, gösteriþ yapýyor, mürai dediler.
Hemen: "Sadaka vermekte gönülden davranan
müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiði
kadar verebilenlerle alay eden kimselere bu davranýþlarýnýn cezasýný Allah verir. Onlara can yakýcý
azap vardýr." (Tevbe suresi, 79) ayeti nazil oldu.
Rivayetlere göre bu arada ibretli hâdiseler de
cereyan eder. Bunlardan bir þöyledir. Son derece
siyah, bodur, çirkin bir zat gelerek gösteriþli bir deveyi sadaka olarak birisine verdi. Münafýklar birbirine kaþ-göz iþareti yaparak: "Devesi, kendisinden
daha hayýrlý." diyip adamla alay ettiler. Bu söz
Peygamberimizin kulaðýna gelince Resulullah
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(s.a.s.) onlara: "Yalan söylüyorsunuz. O sizden de
devesinden de daha hayýrlý." diye cevap verir.
Ýmkânsýzlýk içinde olsalar da çok az bile olsa
sadaka verebilen kimselerden Resulûllah'ýn (s.a.s.)
ne derece memnun kalýp mütehassis olduðunu belirtmek için: "Tek bir dirhem hayýrla yüz bin dirhemin önüne geçti!" dedi. Yanýndakiler: "Ey Allah'ýn
Resulü bu nasýl olur?" dediler. Peygamberimiz
(s.a.s.): "Þöyle ki bir adam vardýr, sadece iki dirheme sahiptir, ondan birini alýr tasadduk eder. Bir
adam vardýr pek çok malý mülkü vardýr, tasadduk
eder. Bir adam vardýr pek çok malý mülkü vardýr,
servetinin yanýna varýr, yüz bin dirhemini alýr ve
baðýþlar. Ýþte öbürü hayýrda bunu geçer."
Demek ki Allah yanýnda kazanýlan kýymet, baðýþlanan miktara bakmýyor, himmete, niyete, fedakârlýða bakýyor. Mühim olan herkesin yüreðinden kopaný hayýr yolunda sarfetmesidir. Az veya
çok olmasý fazla bir þey fark ettirmez... Cenab-ý
Hak insanlarýn kalplerine bakar...
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Düðmeye Basmayýn
Size yaþanmýþ birkaç hikâye anlatacaðým. Evvel
zaman içinde bilge bir kiþi varmýþ. Dünya çapýnda
bir iyilik yapmak için bir proje tasarlamýþ. Onun bu
iyi niyetini kavrayamayan bazý kimseler onu, karalamaya baþlamýþ. Görüntü veren bir cam küreden
insanlarýn ve insanlýðýn kaderine düðüm atmaya
yeltenenlerden birisi de bu karalamaya alet olmuþ.
Sonra da: "Bu tehlikeyi durdurmak için düðmeye
ben bastým!" diye keyifli keyifli övünmeye baþlamýþ,
ama birgün açýk kapýdan asansör boþluðuna düþmüþ. Farkýna varmadan birisi asansöre binip düðmeye basarsa, asansör aþaðý inecek ve kendisini
pestile çevirecek bunu düþününce baþlamýþ baðýrmaya: "Düðmeye basmayýn!” Düðmeye basmayýn!
Düðmeye basmayýn! Benim bildiðim Allah, öyle bir
Allah'týr ki ayný kelimelerle olaylarý tekrar yaþatýr!
Bir zamanlar bir aksak yazar vardý. Dergi diye
bir iftiraname çýkarýyordu. O da bu bilge kiþi için:
"Hapislerde çürüyecek göreceksiniz." demiþti. Çok
geçmeden kader perçemlerinden tutup bu kâhinbaþýný zindanlara sürüklemiþti!
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Bir de bilgin geçinen bir patron vardý. Mevkutesinin alnýndan o bilge kiþiyi çetebaþý ilan etmiþti.
Çok geçmedi ayný iddialarla yakasýna yapýþtýlar.
Evet, o öyle Allah'týr ki bazýlarýnýn müstehak olduklarýný ahirette bazýlarýnýnkini dünyada verir.
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Güzel Türkçe ve Güzel Eserler
Babam iki de bir: "Haylazlýðý býrak, þu kýrmýzý
kaplýlarý bir oku. Onlarý anlamaya çalýþ. Bak, Ýmam-ý
Gazali dini ilimleri yeniden diriltmek ve felsefenin tesirinden kurtarmak için 'Ýhya-i Ulum'üd- Din' isimli
bir kitap yazmýþ, aradan yüzyýllar geçmesine raðmen
bu eser günümüzde bile hem dinî hem de dünyevî
ilimleri, ihya ediyor. Artýk aklýný baþýna topla!" diyor.
Babamý dinledikten sonra, bir de koca dayým ne
diyor ona kulak vereyim dedim. Baktým ki o, iþi daha sýký tutuyor, diyor ki: "Ýslam'a doymuþ ve dolmuþ
insanlar olmak için bunlarý, mukayeseli olarak, en az
beþ defa okumak gerekli. Bir ara üç defa okunsa da
olur demiþtim... Ýkaz üzerine bu sayýyý beþe çýkardým.
Onlarý iyi bilenleri bulmaya, bu kitaplarý onlarla mütalaa ve müzakereye çalýþýn. Onlar çok kýskançtýr ve
kendilerine âþýk olmayanlara yüzlerindeki peçeyi sýyýrýp açmazlar. Onlar okyanus gibidir. Bazý yerleri sahil
kýyýsý gibi bazý yerleri yirmi beþ otuz metredir ki bu seviyeden sonra onlarýn derinine inmek ihtisas ister. Bu
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eserlerde öyle yerler var ki kalp ve ruhun derece-i hayatýna çýkmayan kimseler orada yüzemez."
Bunlarý dinleyince: "Ne olacak benim hâlim?"
diye düþünmeye baþladým. Þimdi siz bana bir
akýl verin ve söyleyin benim ne yapmam lazým?
Artýk tembelliði bir tarafa býrakalým. Önce kendi
yayýnlarýmýzý takip edelim, onlarý iyice anlamaya
çalýþalým, sonra da inþaallah az dahi olsa hergün
anlaya anlaya þu kýrmýzý kaplýlarý okumaya çalýþalým... Gerekirse lügat çýkaralým. Olgun Türkçeyi
emin olun böylece çok daha iyi öðrenmiþ olacaðýz
inþaallah... Olgun Türkçeden kastým her türlü meram ve muradýmýzý ifade gücüne sahip kelimelerimizdir. Onlar bilinmeden diðer diller de tam olarak
öðrenilemez. Bu dil, bize tarih ve kültürümüzden
mirastýr. Onu iyi bilen ve güzel telaffuz eden aðýzlar, emin olunuz yabancýlar tarafýndan harikulâde
bir musiki þaheseri olarak dinlenilmekte ve takdir
edilmektedir. Bu aciz, garip bücür; Ýsviçre'de bir iftar konuþmasýnda bizzat buna þahit olmuþumdur.
Bu güzel dil bizim aðzýmýzda Yahya Kemal ustanýn
dediði gibi anamýzýn ak sütü gibidir.
Þimdi: "Ey Abdurrahman nereden nereye geldin!" demeyin. Çünkü bunlar birbiriyle alakalý...
Kýrmýzý kaplý kitaplar olgun Türkçe ile yazýlmýþ þaheserlerimizdendir.

114

Müminler
Kâmil müminler, kâinata; Allah'ýn kendilerine
verdiði derin bir sezgiyle bakar, kalp küplerinin içinde bulunan ballarý veya zehirleri; mücevherleri veya sahte paralarý hemen keþfeder ve ona göre tavýrlarýný belirlerler. Bu ilâhî bir vergidir. Bu sezginin geliþmesi, manevi havanýn hâkimiyetine baðlýdýr. Bu
duygu, gaflet ve þehvet gibi, boðucu atmosferde geliþen bir þey deðildir. Gözünü, kulaðýný haramlara
karþý kapatan; nefsini þehevânî ve þeytanî þeylerden
uzak tutan; tefekkürde derinleþen, helâl yemeye
dikkat eden kimse de bu duygu geliþir, görüþleri isabetli kýlýnýr, hatalardan uzak tutulur. Böylece bu derin sezgi sahipleri, gölgelere aldanmaz, sahtekârlara
inanmaz, benzerliklere takýlýp kalmazlar. Onlar "Kamýþýn içindeki þekeri, suyun ruhundaki oksijeni ve
hidrojeni görür ve idrak ederler."
Efendimiz (s.a.s.) müminin, bir delikten iki defa ýsýrýlamayacaðýna dikkati çeker... Laflara deðil,
yapýlanlara bakmak gerekir. Cenab-ý Hak bizlere
akýl ve idrak vermiþ... Ýþin netice ve semeresine
bakmak dururken boþ yavelerle avunmak, feraset
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sahibi Müslümanlara yakýþmaz... Cenab-ý Hak:
"Görmedin mi Allah nasýl bir benzetme yaptý. Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dallarý da
göðe doðru yükselmiþ bir aðaç gibidir ki Rabbinin
izniyle her zaman meyvesini verir. Düþünüp ders
çýkarsýnlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir." (Ýbrahim suresi, 24-25 ) Ýman ve ihlâs üzerine kurulan bir iþ, iþte bu temsilde beyan edilen
mübarek bir aðaç gibidir... Kökü derinlerde olduðu için ufak- tefek þeylerle yýkýlmaz. Devamlý geliþir ve her mevsim meyve verir. Yedi verenler gibi...
Cenab-ý Hak, müminlerin geliþmelerini bir ekinin geliþmesi gibi anlatýr: "Öyle bir ekin ki filizini çýkarmýþ, sonra da onu kuvvetlendirmiþ, derken kalýnlaþmýþ da artýk gövdesi üzerinde doðrulmuþ.
Öyle ki ekincilerin hoþuna gider." (Fetih suresi,
29). Artýk, gölgeler ve hayaller peþinde koþmayalým. Bizim iç dünyamýzda sevgi saygý geliþiyor mu?
Bütün insanlarý kucaklayabiliyor muyuz? Yoksa
içimizde birilerine karþý nefret ve düþmanlýk tohumlarý mý var? Kendimizi derin bir muhasebeden
geçirelim ve gittiðimiz yolu kontrol edelim.

116

Tesbih ve Dua
Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor. Resulullah
(s.a.s.) bir adama: "Namazda oturunca ne diyorsun?" diye sordu. Adam: "Ben teþehhüdü okurum, sonra Allah'tan cenneti isterim, ateþe karþý
O'na sýðýnýrým. Ama vallahi, ben ne senin dýn
dýnlarýný ne de Muaz'ýn dýn dýnlarýný (sessizce yapýlan dualarýný) bilmiyorum" dedi. Efendimiz
(s.a.s.): "Biz de ayný þeyler etrafýnda dýn dýn ediyoruz." buyurdu.
Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.)
buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah buyurmuþtur ki: Kulum, beni andýðý ve dudaklarý benim için
kýmýldandýðý an ben kulumla beraberim."
Numan ibni Beþir (r.a.) anlatýyor. Resulullah
(s.a.s.) buyurdular ki: "Allah'ýn celâlinden zikrettiðiniz tesbih (Sübhanallah), tehlîl (Lâ ilâhe illallah)
ve tahmid (Elhamdülillah) cümleleri arþ'ýn etrafýnda dönüp dururlar. Onlar týpký arý oðulunun uðultusu gibi uðultu çýkararak, sahiplerini hatýrlatýrlar.
Sizden biri, arþ'ýn civarýnda kendisini hatýrlatan birisinin olmasýndan hoþlanmaz mý?"
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Bizler elbette; Rahman, Kahhar, Rahim, Cebbar, Hakîm, Müteâl gibi sayýlmayacak çok isimlerle müsemma olan Mabud-u Mutlak Ýlah-ý bilHakk'ý hakkýyla takdir edemeyiz. Bizim tesbih, tekbir ve tehlillerimiz Onun o yüce þanýna lâyýk biçimde O'nu anlatamaz... Yüce kametler: "Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz! Biz Sana hakkýyla kulluk edemedik ey Mabud! Seni marifet-i hakikiyle
tam tanýyamadýk ey Maruf! Seni zikr-i hakiki ile
tam zikredemedik ey Mezkûr! Sana þükr-ü hakiki
ile tam þükredemedik ey Meþkûr!" demiþlerdir.
Bizim dýndýnlarýmýz, bizim mýrýltýlarýmýz Senin
sevdiklerinin izlerinde onlarýn söylediklerini tekrarlamaktan ibaret olabilir... Veysel Karanî gibi: "Ya
Rabbi! Sen Rabbimsin, ben kulum... Sen Hâlýksýn
ben mahlûkum... Sen Rezzaksýn, ben merzukum...
Sen Maliksin ben memlûk... Sen Azizsin ben zelil...
Sen Ganisin, ben fakir... Sen Hayysýn ben meyyit...
Sen Bakisin ben fani... Sen Kerimsin ben leîm...
Sen Muhsinsin, ben müsiy... Sen Gafursun ben
müznib... Sen Azimsin ben hakir... Sen Kavisin ben
zayýf... Sen Verensin ben dilenci... Sen Eminsin,
ben korkulu... Sen Cömertsin ben miskin... Sen
Mucîbsin ben dua ile el açan... Sen Þafisin ben
hasta... Günahlarýmý maðfiret et. Affet beni... Hastalýklarýma þifa ver... Ya Allah, ya Kâfi, ya Rab, ya
Vâfî, ya Rahîm, ya Þafi, ya Kerim, ya Muâfî, beni,
anne-babamý iman, Kur'an hizmetindeki sadýk
dostlarýmý ve rehberlerimi affet... Her günahýmý baðýþla. Her hastalýktan þifa ver. Benden ve onlardan
118

Tesbih ve Dua

ebediyyen Rahmetinle razý ol, ya Erhamerrâhimîn.
Velhamdülillahi Rabbilâlemin!" demeye çalýþalým.
Her þeyde, en mühim olan þey, niyet ve samimiyet olduðu gibi elbette bu dýndýnlarda da öyledir. Cenab-ý Hak bizlere ihlâs, sadakat ve samimiyet ihsan etsin. Âmin…
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Kur'an Okumak ve Onunla Amel Etmek
Ebû Umâme (r.a.) anlatýyor: "Hz. Peygamberin (s.a.s.) þöyle dediðini iþittim: "Allah, geceleyin
Kur'an okuyan bir kula, kulak verdiði kadar hiçbir
þeye kulak verip dinlemez. Allah'ýn rahmeti, namazda olan kulun, baþý üstüne saçýlýr. Kullar, ondan (namazdan) çýktýklarý an ki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaþmýþ olmaz." (Tirmizî)
Ýbni Abbas (r.a.) anlatýyor. Bir adam: "Ey Allah'ýn Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?'
diye sordu. Resûlullah (s.a.s.): 'Yolculuðu bitirip tekrar yola baþlayan.' cevabýný verdi. Adam: "Yolculuðu
bitirip tekrar baþlamak nedir?" diye sorunca Resûlullah (s.a.s.): 'Kur'an'ý baþýndan sonuna okumak, bitirdikçe yeniden baþlamaktýr.' cevabýný verdi." (Tirmizi)
Ebu Saîd (r.a.) anlatýyor: Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah diyor ki: 'Kim,
Kur'an-ý Kerimi okuma, meþguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalýrsa, ben ona, isteyenlere verdiðimden fazlasýný veririm." (Tirmizi) Sehl Ýbni Muaz
el- Cuhenî (r.a.) anlatýyor Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: "Kim Kur'an okur ve onunla amel ederse,
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kýyamet günü babasýna bir taç giydirilir. Bu tacýn ýþýðý, Güneþin dünyadaki herhangi bir evde bulunmasýyla o evi aydýnlatmak için vereceði ýþýktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an'la bizzat amel edenin ýþýðý nasýl olacak, düþünebiliyor musunuz?" (Ebu Davud)
Hz. Ali (r.a.) anlatýyor: "Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: 'Kim Kur'an'ý okur, ezberler, helâl kýldýðý þeyi helâl kabul eder, haram kýldýðý þeyi de haram kabul ederse, Allah, o kimseyi cennete koyar.
Ayrýca o kiþi hepsine cehennem þart olmuþ bulunan ailesinden on kiþiye þefaatçi kýlýnýr." (Tirmizi)
Ýbni Abbas (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: "Hafýzasýnda Kur'an'dan hiçbir ezber
bulunmayan kiþi harap olmuþ bir ev gibidir." (Tirmizi). Ýbni Büreyde'nin babasý, Bireyde anlatýyor.
Resulullah (s.a.s.) buyurdular ki: "Kýyamet günü
Kur'an-ý Kerim rengi uçuk bir adam gibi gelir ve
(okuyucusuna): "Seni, gece uykusuz ve gündüz susuz býrakan bendim." der. Ýbni Mesud (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.) þöyle buyurdular: "Bakara
suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa
o iki ayet ona kâfi gelir." (Buhari) Ayrýca Resulullah
(s.a.s.) bu iki ayetin (Âmene'r- Resulü); Cennet hazinelerinden ve Arþ-ý Âzam'ýn altýnda bulunan hazineden alýnmýþ olduðunu da belirtmiþtir.
Bütün bu hadis-i þerifler, Kur'an-ý Kerimin ve
ayetlerin ne kadar mühim olduðunu gösterir.
Kur'an-ý Kerimi, baþtan sona okumalý veya vird
edindiklerimizi her gün tekrar tekrar okumalýyýz.
Okumak, içimizi, dýþýmýzý ve çevremizi nurlandýrýr.
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Babam yerinden biraz kýmýldadý mý benim güllerim açýlmaya ve sepetim de dolmaya baþlýyor.
Köþesinde yazmayý düþündüðü þeyleri çevresine
anlatmaya baþladýðý anda, artýk onlar benim hafýzama dolayýsýyla benim bu naçizane kalemime
emanet demektir. Bakýn babamdan ne öðrendim.
Fikret amcam, seneler önce, umre dönüþünde eski arkadaþý olan büyük dayýma uðramýþ. Dayým:
"Medine'de Zehra Anneye uðradýnýz mý?" diye sormuþ. Fikret amcanýn böyle bir mübarek valideden
haberi yokmuþ. Dolayýsýyla hayýr demiþ…
Ayný yýl, hac mevsiminde Fikret amcaya, hiç
ummadýðý bir þekilde hacca gitmek kýsmet olmuþ.
Fikret amca, Medine'ye varýnca ilk iþ olarak Zehra
Anneyi ziyaret etmiþ...
Aslýnda Zehra Anne Ödemiþli imiþ. Seneler
önce bir grup hanýmla Emirdað'a Bediüzzaman
dedemin ziyaretine gitmiþ. Giderken bir çýkýn da limon götürmüþ. Kapýsýna varmýþlar. Fakat Bediüzzaman dedem de Isparta'ya gidiyormuþ. Zehra Nineye: "Ziyaretinizi kabul ettim" diyerek arabaya
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yönelmiþ. Zehra Nine, eyvah ben hediyemi nasýl
vereceðim diye düþünmeye baþlamýþ. Onun çýkýnýndan diðer hanýmlarýn da haberi yokmuþ. Biraz
sonra Üstadýn talebesi Zübeyr Gündüzalp gelmiþ:
"Üstadýn selamý var. Zehra hanýmýn çýkýnýnda kendisinin emaneti varmýþ. Karþýlýksýz hediye kabul etmediði için hýrkasýný gönderdi." demiþ. Zehra Nine
hayret etmiþ. Diðer hanýmlar da hayret etmiþler.
Hýrkaya bakmýþ, bu; kolsuz, yamalý ama çok güzel
bir hýrka imiþ. Zehra Nine bu hýrkayý yýllardýr sandýðýnda saklarmýþ. Ýþte Fikret amcam onu ziyaret
edince sandýktan hýrkayý çýkarýp ona giydirmiþ.
Annem de bir umre sýrasýnda bu mübarek nineyi
Medine'de ziyaret etmiþ. Zehra Nine anneme çok
güzel iltifatlarda bulunmuþ. Onu ben de ziyaret etmek istiyordum ama artýk bu mümkün deðil, çünkü o vefat etmiþ. Allah rahmet eylesin...
Babamýn yazmayý düþündüðü bir baþka hatýra
daha var. Harun amcam anlatmýþ... Bu son Abant
toplantýsýnda Kemal Derviþ, Türkiye'nin AB'ye girmesinin Avrupa'ya ne kazandýracaðýný tarihî bir
hadise ile þöyle anlatmýþ: "Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Yahudiler Bosna'da çok sýkýþmýþlar. Ellerinde tek nüshasý bulunan tarihi bilgileri saklayan
mühim bir kitabýn tek metnini saklayacak güvenilir bir yer aramýþlar ama bir türlü bulamamýþlar, en
son Müslümanlarýn müftüsü gelmiþ akýllarýna. Haham müftüye rica etmiþ, o da kabul etmiþ ve onu
savaþ bitinceye kadar saklamýþ. Sonra da kendilerine iade etmiþ. Ýþte çeþitli din ve kültürlerin bera123
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berce yaþamasý büyük bir zenginliktir. Avrupa,
Türkiye'nin bu zenginliðinden istifade etmelidir."
Selçuk amcam da bir Kýzýlderili reisinden bahsetmiþ. Evi olmayan ve devamlý arabasýyla oradan
oraya dolaþan bir Kýzýlderili þefi birgün, Kýzýlderililer için mukaddes sayýlan ve dumanlar tüten çubuðunu yere çarpmýþ. Bir infial olmuþ. Þef: "Söyleyin
bakalým þu anda çocuklarýnýz ve gençleriniz nerede? Onlara sahip misiniz? Cevabýnýz yok deðil mi?
Onlar bu çubuktan daha mý deðersiz? Onlara sahip çýkalým. Öðrendiðime göre Türkiye'de çok güzel bir eðitim geliþtirilmiþ. Gidip bir görelim. Kabul
ederlerse çocuklarýmýzý onlara veririz." demiþ. Nasýl olur? demeyin. Babam yalan söylemez. Biliyorum Hulusi'nin babasý olan Selçuk amcam da yalan söylemez. Benden þüpheniz yoktur, deðil mi?
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Zayýflarý Gözetmek
Hz. Cabir (r.a.) anlatýyor. Habeþistan muhacirleri dönünce Resulullah (s.a.s.), onlara: "Habeþistan diyarýnda gördüðünüz farklý þeylerden bana
anlatmaz mýsýnýz?" buyurdular. Onlardan bir grup
genç: 'Elbette! Ey Allah'ýn Resulü!' Dediler ve anlatmaya baþladýlar: 'Birgün biz otururken, onlarýn yaþlý rahibelerinden biri, baþýnýn üstünde bir su küpü
olduðu halde yanýmýzdan geçti, yolda bir gence
rastladý. Genç elini rahibenin omuzlarý arasýna koyup onu itti. Rahibe, dizlerinin üzerine düþtü ve
küp kýrýldý. Rahibe yerden kalkýnca, gence yöneldi
ve: 'Ey zalim! Allah, kürsünü kurup, evvelîni ve
ahirîni toplayýp hesaba çektiði zaman, el ve ayaklarýn lisâna gelip yaptýklarýný anlattýklarý vakit o Kýyamet gününde sen bana yaptýðýn bu zulmün ne demek olduðunu bileceksin! Yarýn Allah'ýn huzurunda
benim hâlimle, kendi hâlinin ne olduðunu göreceksin!' dedi. Resulullah (s.a.s.) bu anlatýlanlarý dinledikten sonra: 'Rahibe doðru söylemiþ, rahibe doðru söylemiþ. Allah, zayýflarýn intikamýný güçlülerden
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almayan bir ümmeti nasýl takdis edip günahlarýndan arýndýrýr?' buyurdu."
Hz. Ömer (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.)
mescidine gitmiþtim. Orada Hz. Mu'âz ibni Cebel'i
(r.a.) Efendimizin (s.a.s.) kabrinin dibinde oturmuþ
aðlar buldum ve: "Niçin aðlýyorsun?" diye sordum.
Hz. Muâz: "Resulullah'dan (s.a.s.) iþitmiþ olduðum
bir hadis sebebiyle" dedi ve Resulullah'ýn (s.a.s.)
þu hadisini okudu. "Þurasý muhakkak ki riyanýn azý
dahi þirktir. Kim Allah'ýn veli kuluna düþmanlýk yaparsa, þüphesiz Allah ile savaþmaya çýkmýþ olur.
Allah itaatkâr, takva sahibi ve halktan uzak duran
kendi halinde kullarýný gerçekten öyle sever ki onlar görünmedikleri zaman aranmazlar (ehemmiyet
verilmedikleri için, yokluklarý kimsenin dikkatini
çekmez), hazýr bulunduklarý zaman (da meclislere,
ciddi meþguliyetlere) çaðýrýlmazlar, tanýnmazlar.
Kalpleri pýrýl pýrýl hidayet kandilleridir. (Onlarý hiçbir þey, þek ve þüpheye atamaz). Her müþkil meselenin, aðýr belânýn altýndan kalkarlar."
Ýþte Cenab-ý Hak da onlarý kimseye ezdirmez.
Bazý kendini bilmezler, onlarý aciz zannedip, çalým
satmak, birbirlerine hoþ görünmek, bir yerlere gelmek için onlara iliþme cüretinde bulunurlar. Ama
böyleleri Ýlâhî darbeyi yedikleri zaman neye toslamýþ
olduklarýný fark ederler. Lakin iþ iþten geçmiþ olur.
Maðdur ve mazlumlara iliþmeler olduðunda,
ehl-i vicdan kendine düþeni yapmalý, zulüm ve
gadredenlerin yanýnda olmadýklarýný belirtmelidir.
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Aksi halde, 'hata-yý ekseriyet' Allah korusun belâ
ve musibetlerin gelmesine sebebiyet verebilir. Yakýn tarihimiz incelendiðinde bunlarýn örnekleri görülecektir. Son bir-iki asýr üzerinde düþünülürse
Orta Doðu ve Balkanlardaki olaylarýn bir tesadüf
olmadýðý, olmayacaðý anlaþýlacaktýr.
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Gurur ve Kibire Kapýlmamak
Tasavvuf ehli, insanlara 'ðýna billah'ý (Allah'la
müstaðni olmak) öðütlemektedir. Bediüzzaman
dedem diyor ki: "Cenab-ý Hakk'a vâsýl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan
alýnmýþtýr. Fakat tarikatlerin bazýsý bazýsýndan daha
kýsa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O
tarikler içinde, kýsa anlayýþýmla Kur'an'dan istifade
ettiðim acz ve fakr ve þefkat ve tefekkür tarikidir.
Evet, acz dahi, aþk gibi, belki daha selâmetli bir
tarîkdir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar
gider. Fakr dahi Rahman ismine ulaþtýrýr. Hem þefkat dahi, aþk gibi, belki daha keskin ve daha geniþ
bir tariktir ki Rahîm ismine ulaþtýrýr. Hem tefekkür
dahi aþk gibi, belki daha zengin daha parlak daha
geniþ bir tariktir ki Hakîm ismine ulaþtýrýr. …Yanlýþ
anlaþýlmasýn acz, fakr ve kusurunu Cenab-ý Hakk'a
karþý görmek demektir. Yoksa onlarý yapmak veya
halka göstermek demek deðildir.
...Þu acz, fakr, þefkat, tefekkür tarikindeki dört
hatvenin izahatý, hakikatýn ilmine, Kur'an'ýn hikmetine dair olan yirmi altý adet Söz'de geçmiþtir.
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Yalnýz, þurada bir-iki noktaya kýsa bir iþaret edeceðiz. Þöyle ki: Evet, þu tarik daha kýsadýr. Çünkü
dört adýmdýr. Acz, elini nefisten çekse, doðrudan
doðruya Kadir-i Zülcelâle verir. Halbuki en keskin
tarik olan aþk, nefisten elini çeker, fakat mecazî
maþuka yapýþýr. Onun zevalini bulduktan sonra
Hakikî Mahbuba gider. Hem þu tarik, daha
selâmetlidir. Çünkü nefsin þatahat (manevî sarhoþluk) ve yükseklere kanat açýp uçmak gibi davalarý
bulunmaz. Çünkü acz, fakr ve kusurdan baþka
nefsinde bulunmuyor ki haddinden fazla geçsin.
Hem, bu tarik daha umumî ve büyük bir caddedir." (26. Söz'ün Zeyli)
Ýnþallah bu derin þuuru kavrayýp ona göre hareket edenlerden oluruz.
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Riyazette Ölçüyü Korumak
Muhyiddin ibn-i Arabî, diyor ki: "Bil ki Hz.
Peygamber (s.a.s.) baþtan ayaða gözdür ve buna
iþareten þöyle buyurmuþtur: 'Ben sizi sýrtýmdan da
görüyorum.' (Buharî, Ýman) Bu, nur makamýna
vâris olduðum sýrada, Fas'ýn el- Ezher Camii’nde
namaz kýldýrmaktaydým. Mihraptayken bütün varlýðým tek bir göz haline geldi. Her yanýmý, týpký kýbleyi görebildiðim gibi görebilmekteydim. Hiçbir
þey, görüþ saham dýþýnda kalmýyordu. Camiye gireni, camiden çýkaný veya arkamdaki cemaatý görebiliyordum. Hiçbir kenarý olmayan bir küre gibiydim." (Fütuhat, 69. Bab) Bediüzzaman dedem,
ziyade nuraniyet kazanan vücutlarýn, her parçasý
ile görebileceðini söylüyor.
Vücutlar nasýl nuraniyet kazanýr? En baþta,
madde inceldikçe maneviyat kuvvetlenir, hissiyat
parlak hale gelir. Bunun için yeme-içmenin kontrol altýna alýnmasý gerekir. Riyazet denilen hassas
disiplinle vücut, kontrol altýna alýnýr. Ýnsan riyazet
yaparken kâmil bir mürþid kontrolünde olmalýdýr.
Zira riyazet sýrasýnda gözler maneviyata açýlýnca o
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pencere ve kapýlardan ruhaniyat ve tayyibat da
gelir, habîsat da gelir, habîsat yani þeytana ait þeyler… Bunlarý sezmek, ona göre bir yol çizmek pek
zordur. Pek çoklarý iþte bu dengesiz ve kontrolsüz
gidiþle þeytanlara oyuncak olmuþ, kimisi "Ben Hýzýrým." kimisi "Ben kutubum." kimisi "Ben mehdiyim." kimisi "Ben ahir zamanda beklenen Ýsa'yým."
hatta kimisi "Ben son Resûlum." demiþlerdir. Bu
yüzden birçok yanlýþ yollar ortaya çýkmýþ, iyi niyetle çýkýlan yolda sapkýnlýklara düþülmüþtür. Bu tip
insanlarýn ipleri ecnebilerin eline geçmiþ ve bunlar;
Ýslam Dünyasýnýn paramparça olmasýnda mühim
birer silah olarak kullanýlmýþlardýr. Ýnsan riyazet yapacaksa böyle bir tehlikeye maruz kalmamak için
mutlaka uzman bir hekimin hastayý kontrol etmesi
gibi, kâmil bir mürþid tarafýndan müþahade altýnda tutulmalýdýr.
Ayrýca bunlar çok hoþ olmakla beraber yine
de þahsî kemâlattýr. Bu tür haller, sahabe efendilerimiz de görülmemektedir. Mühim olan baþta haram ve helâle dikkatle ve üzerimize düþen farzlarý
yerine getirmekle beraber, yüreðimizin bütün ümmet-i Muhammed için çarpmasýdýr. Yanlýþ anlaþýlmasýn, Hz. Muhammed aleyhisselam geldikten
sonra insanlarýn hepsi de onun ümmeti durumundadýr. Onlar kendilerini dinsiz sansalar dahi yine
ümmet-i Muhammed aleyhisselamdan sayýlýrlar.
Ama hala "ümmet-i davet"tirler yani çaðýrýlacak
kimselerdir.
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Büyük Dayým Güzel Þeyler Görür
Büyük dayým anlatýyor. Seneler önce bir gece
vakti, birkaç arkadaþýyla birlikte, kaldýðý yerin terasýnda oturuyormuþ. Buluta benzer bir þeyin aralarýna indiðini fark etmiþ. Telaþla arkadaþlarýna benim gördüðümü siz de görüyor musunuz diye sormuþ. Mübareklerden birisi: "Efendim, bugün fazla
uykusuzsunuz da ondan mý böyle bir þey görüyorsunuz acaba?" demiþ. Aradan biraz daha zaman
geçmiþ. Gece saat iki, iki buçuk sýrasýnda bu sefer
binlerce uçaðýn kuzeyden güneye bir ýþýk halesi
þeklinde akýp gittiklerini görmüþ. Önce onlarýn gerçek uçaklar olduðunu zannetmiþ. Hâlbuki o tarihte bütün Türkiye'deki uçaklarýn sayýsý o kadar yokmuþ. Sonra o inen bulutun sekine olduðunu anlamýþ. Uçaklarýn da o sýrada Sovyet Federasyonundan bir ülke (Gürcistan olabilir) ile Türkiye'nin maçý olduðundan herhalde bizimkilere, harika nevinden bir ruhanî destek, diye düþünmüþ. Maçý biz
kazandýðýmýz için de gördüðü þeyi tamamen ona
yormuþ. Ama meselenin gerçeðini birkaç sene
sonra, bütün Orta Asya'da ve Sovyetler'de açýlan
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okullar ve oralara giden eðitime adanmýþ yiðitler
olarak anlamýþ.
Koca dayým hep böyle þeyler düþündüðü için
herhalde Allah'da öyle þeyler gösteriyor. Duydum
ki, namaz kýlmayan, Kur'an bilmeyenlerin haline
çok üzülüyormuþ. Ben de hem kendim çok dikkat
etmeye hem de okuyucularýma bir nebze bu derdi
duyurup haberdar etmeye çalýþacaðým...
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Medine'ye hicret
edince, daha kendi evi için bir kerpiç koymadan
mescit yapýlmasý için kollarý sývadý. Orada hem ibadet etti hem de Kur'an okudu ve insanlarýn Kur'an
öðrenmelerini saðladý. Onun için biz de hem düzgün aðýzlardan doðru Kur'an okumayý öðreneceðiz
hem de Suat Yýldýrým Hocamýn geniþ mealinden ve
kitaplardan Kur'an'ýn manasýný anlamaya gayret
edeceðiz inþaallah... Ayrýca ilmihal bilgilerimizi geliþtirmeye çalýþmamýz lazým. Çünkü bunlar bir Müslüman için en hayati meseledir. Bir de diyorum ki
bilgimi kontrol için kendimi bir imtihana tâbi tutsam. Þimdi bunu babama söylesem eline iyi bir
koz vermiþ olacaðým kulaðýmla beraber. Sýrf kulaðýmýn selâmeti için babamýn imtihan etmesinden ise
baþka bir imtihan hocasý bulup bilgilerimi kontrol
ettirmek bu hususta boyumun ve posumun ne olduðunu anlamak istiyorum. Ayný þeyi bütün amca
ve ablalarým için tavsiye ederim. Daha fazla iþi savsaklamasak diyorum. Yoksa Münker ve Nekir sormaya baþlayýnca iþ iþten geçmiþ olabilir.
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Bediüzzaman dedem: "Sýratallezîne en amte
aleyhim, gayril maðdû bi aleyhim ve le'ddâllîn"
ayetini düþünürken misalî bir vâkýa ile karþýlaþýr.
"Kendimi, büyük bir sahrada görüyorum. Bütün
zeminin yüzünü; karanlýklý, sýkýcý ve boðucu bir
bulut tabakasý kaplamýþ. Ne nesim var ne ziya ne
âb-ý hayat... Hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafý canavarlar, muzýr ve vahþi hayvanlarla dolu olduðunu tevehhüm ettim. Kalbime geldi ki: 'Þu zeminin
öteki tarafýnda ziya, nesim, âb-ý hayat var. Oraya
geçmek lazým.' Baktým ki iradesiz sevk olunuyorum. Zeminin içinde, tünelvârî bir maðaraya sokuldum. Gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakýyorum ki benden evvel o yeraltý yolda çok kimseler gitmiþler. Her tarafta boðulup kalmýþlar. Onlarýn ayak izlerini görüyordum. Bazýlarýnýn bir zaman seslerini iþitiyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. -Ey, hayali ile benim hayâli seyahatime iþtirak
eden arkadaþ! O zemin, tabiattýr ve tabiat felsefesidir. Tünel ise ehl-i felsefenin fikirleri ile hakikata
yol açmak için açtýklarý meslektir. Gördüðüm ayak
izleri Eflâtun ve Aristo gibi meþhurlarýndýr. Ýþittiðim
sesler, ibn-i Sina ve Fârâbî gibi dâhilerindir. Evet,
ibn-i Sina'nýn bazý sözlerini, kanunlarýný bazý yerlerde görüyordum. Sonra bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiþ, demek boðulmuþ. Her
ne ise seni meraktan kurtarmak için hayâlin altýndaki hakikatýn bir köþesini gösterdim. Þimdi seyahatime dönüyorum.- Gitgide baktým ki benim elime iki þey verildi. Biri, bir elektrik; o yeraltý tabiatýn
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zulümatýný daðýtýr. Diðeri, bir âlet ile dahi azîm kayalar, dað gibi taþlar parçalanýp bana yol açýlýyor.
Kulaðýma denildi ki: 'Bu elektrik ile o âlet,
Kur'an'ýn hazinesinden size verilmiþtir.' Her ne
ise... Çok zaman öylece gittim. Baktým ki öteki tarafa çýktým. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz bir Güneþ, ruh-efzâ bir nesim, hayatdar bir
âb-ý leziz, her taraf þenlik içinde bir âlem gördüm.
'Elhamdülillâh' dedim.
Sonra baktým ki ben kendi kendime mâlik deðilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette o büyük sahrada, boðucu bulut altýnda yine
ben kendimi gördüm. Daha baþka bir yolda, bir
sâik beni sevk ediyordu. Bu defa yeraltýnda deðil,
belki seyir ve seyahatle yeryüzünü kat edip öteki
yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acâib ve garâibi görüyordum ki tarif edilmez.
Deniz bana hiddet ediyor, fýrtýna beni tehdit eder,
her þey bana müþkilat peyda eder. Fakat yine
Kur'an'dan bana verilen bir seyahat vasýtam ile geçiyordum, galebe çalýyordum. Gitgide bakýyordum, her tarafta seyyahlarýn cenazeleri bulunuyor.
O seyahati bitirenler, binde ancak birdir. Her ne
ise... O buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne
geçip güzel Güneþ'le karþýlaþtým. Ruh-efzâ nesimi
teneffüs ederek 'Elhamdülillah' dedim. O cennet
gibi o âlemi seyre baþladým. Sonra baktým, biri var
ki, beni orada býrakmýyor. Baþka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda o müthiþ sahraya getirdi. Baktým ki yukarýdan inmiþ ayný asansörler gi135
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bi muhtelif tarzlarda bazý uçak, bazý otomobil, bazý zenbil gibi þeyler görünüyor. Kuvvet ve istidada
göre onlara atýlsa yukarýya çekiliyor. Ben de birisine atladým. Baktým, bir dakika zarfýnda bulutun
fevkine beni çýkardý. Gayet güzel, müzeyyen, yeþil
daðlarýn üstüne çektim. O bulut tabakasý, daðýn
yukarýsýna kadar gelmemiþti, en lâtif bir nesim en
leziz bir ab-ý hayat, en þirin bir ziya her tarafta görünüyor. Baktým ki, o asansörler gibi nuranî menziller, her tarafta var. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onlarý görmüþtüm, anlamamýþtým. Þimdi anlýyorum ki, þunlar, Kur'an-ý
Hâkim'in ayetlerinin cilveleridir. Ýþte 'Ve le'ddâllîn'
ile iþaret olunan evvelki yol, tabiata saplananlarýn
ve tabiatçýlýk fikrini taþýyanlarýn mesleðidir ki, onda, hakikate ve nura geçmek için ne kadar müþkilat olduðunu hissettiniz. 'Gayril- maðdû bi' ile iþaret olunan ikinci yol esbabperestlerin ve vasýtalara
icad ve tesir verenlerin, -Aristo'yu üstad kabul
eden meþþâiyyûn filozoflarý gibi yalnýz akýl ve fikir
ile hakikatlarýn hakikatýna ve Cenab-ý Hakk'ýn marifetine yol açanlarýn mesleðidir.- 'Ellezîne en amte
aleyhim' ile iþaret olunan üçüncü yol ise, sýrat-ý
müstakîm ehli olan, ehl-i Kur'an'ýn nûrânî caddesidir ki en kýsa, en rahat en selâmet ve herkese açýk,
semâvî ve rahmânî ve nûrânî bir meslektir." (30.
Söz 1. Maksad)
Cenab-ý Hak bizi sýrat-ý müstekîmden ayýrmasýn.
Âmin…
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Hýzýr Hakkýnda
Hep merak ederdim, Hz. Hýzýr'ýn menþei nedir
diye? Geçenlerde bu merakýmý giderecek bir hadise
rastladým. Übey ibn-i Ka'b'ýn (r.a.) anlattýðýna göre;
Resulullah (s.a.s.) Mirac gecesinde çok hoþ bir koku
hissetti: "Ey Cibril, bu güzel koku nedir?" diye sordu.
Cebrail: "Bu koku, berber kadýnýn, iki oðlunun ve
kocasýnýn kabirlerinin kokusudur. Bunlarýn hikâyesi
þöyledir" dedi ve anlatmaya baþladý: "Hýzýr aleyhisselam, beni Ýsrail'in ileri gelenlerinden biriydi. Onun
yol güzergâhýndaki bir manastýrda oturan bir rahip
vardý. Hýzýr oradan geçtikçe rahip önüne çýkar, ona
Ýslam'ý öðretirdi. Hazýr henüz buluða ermiþken babasý onu evlendirdi. Hýzýr, Ýslam'ý hanýmýna öðretti. Ve
bunu kimseye haber vermemesi hususunda söz aldý.
Kendisi kadýnlara yaklaþmazdý. Bu sebeple bir müddet sonra kadýný boþadý. Aradan zaman geçince babasý, Hýzýr'ý baþka bir kadýnla evlendirdi. Hýzýr ona da
Ýslam'ý öðretti ve kimseye söylememesi için söz aldý.
Bu sýrrý iki kadýndan biri tuttu, diðeri ifþa etti. (Böylece onun Ýslam'ý yaydýðý ortaya çýktý.) Bunun üzerine Hýzýr oradan ayrýldý. Deniz ortasýnda bir adaya
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geldi. Odun kesmeye iki kiþi oraya geldi ve onu gördüler. Bunlardan biri Hýzýr'ý gördüðünü gizledi, diðeri ifþa etti ve: "Ben Hýzýr'ý gördüm!" dedi. Ona: "Seninle beraber onu baþka kim gördü?" denildi. O:
"Falan kimse!" dedi. Fakat ona soruldu ise de gördüðünü söylemedi. Onlarýn dininde yalan söyleyen öldürülürdü. Zamanla, sýr tutan bu adam, sýr tutan o
kadýnla evlendi. Bu kadýn, (bir berberdi) Firavunun
kýzýnýn baþýný tararken tarak elinden düþtü. Kadýncaðýz: "Firavun helâk olsun!" dedi. Kýz bunu babasýna
haber verdi. Kadýnýn kocasýndan baþka iki tane de
oðlu vardý. Firavun onlarý da çaðýrttý. Bunlarý dinlerinden çevirmek için Firavun ýsrar etti. Onlar direndiler, o zaman Firavun: "Öyleyse sizi öldüreceðim!"
dedi. Karý-koca: "Bu, tarafýnýzdan bize ihsan olur!"
diye merdane cevap verdiler, peþinden de: "Madem
öldüreceksin hiç olmazsa, bizi bir kabre koy!" dediler. Firavun da öyle yaptý.
Þimdi bazýlarýnýn: "Ey hocalýða soyunan bücür
Abdurrahman! Firavun zamanýnda Ýslamiyet mi
vardý ki?" þeklinde bir sorunun kafalarýna takýldýðýndan adým gibi eminim. Bilelim ki: "Allah katýnda din
sadece Ýslamiyet'tir." Yani Hz. Âdem aleyhisselama
gelen din de diðer bütün peygamberlere gelen din
de Ýslam'dýr. Ama insanlar bunlara Musevilik, Ýsevilik gibi isimler takmýþlardýr. Fakat biz asla Muhammedîlik demeyiz. Eðer bunu söyleyenler varsa yanlýþ söylüyorlar. Hz. Musa aleyhisselamýn da Hz. Ýsa
aleyhisselamýn da getirdiði din Ýslamiyet'tir...
Kusura bakýlmasýn ama bu bücür her þeyi bilmese de bazý þeylerin farkýndadýr.
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Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet olunduðuna göre Resülullah (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Ýbrahim
aleyhisselam üç defa -bundan ikisi, kendisine ait
bir sebeple deðil- münhasýran tevil ve baþka manaya çevirerek yalan söylemiþtir. Aziz ve Celil olan
Allah'ýn zatý ve rýzasý için, birisi (putperestlere):
"Hakikaten ben hastayým." demesi, diðeri: "Belki
putlarýn þu büyüðü bu iþi iþlemiþtir." demesi. Üçüncüsü ise Ýbrahim günün birinde Sâre ile beraber
cebbarlardan ve azýlý zalimlerden olan Mýsýr melikinin bulunduðu þehre uðradýðýnda söylediðidir.
Hz. Ýbrahim þehre girince, firavunun adamlarý
kendisine gelip: "Þehre bir misafir kiþi gelmiþtir. Beraberinde insanlarýn en güzeli bir kadýn vardýr, diye
haber verildi. Zalim melik, Ýbrahim'e haber gönderdi. Hz. Ýbrahim saraya gelince firavun, Sâre'yi kastederek: "Yanýnda bir kadýn varmýþ, o kadýn kimdir?"
diye sordu. Hz. Ýbrahim: "(Din cihetinden) Kýz kardeþim" dedi. Sonra Ýbrahim, Sâre'nin yanýna gelerek:
"Sakýn sözümü tekzip etme; ben bunlara senin için
kýz kardeþimdir dedim. Allah'a yemin ederim ki yer139
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yüzünde (bizim iman ettiðimiz esaslara) benden ve
senden baþka iman eden hiçbir kiþi yoktur." dedi.
Ýbrahim, Sâre'yi Melik'e gönderdi. Sâre huzura
varýnca, melik Sâre için ayaða kalktý. Sâre hemen
namaza durdu. Namazdan sonra: "Ya Rab, ben sana ve senin peygamberine iman ettimse ben kadýnlýðýmý zevcimden baþkasýna karþý ebedî muhafaza eyledimse, benim üzerime þu kâfiri musallat etme, diye dua etti. Firavun'un derhal nefesi týkandý.
Horlamaya, hatta ayaðýyla yere vurup debelenmeye baþladý. Sâre: "Allah'ým! Eðer bu adam ölürse,
bunu bu kadýn öldürdü." derler diye endiþesini dile getirdi. Bunun üzerine firavun saralý bir adam
durumuna getirildi. Kendine gelince, Sâre'ye ikinci
defa taarruza kalkýþtý. Sâre yine: "Allah'ým, ben sana ve senin peygamberine iman ettimse, ben kadýnlýk þerefimi zevcim müstesna olmak üzere herkese karþý korudumsa þu kâfiri üzerime musallat etme." diye dua etti. Firavun'un yine nefesi týkandý.
Hýrlamaya, hatta ayaðýyla yere vurup debelenmeye baþladý. Sâre yine: "Ya Rab, bu zalim ölürse, bunu bu kadýn öldürdü." denilir diye endiþe etti. Bunun üzerine Firavun tekrar, saralý bir adam haline
getirildi. Üçüncü defa ayný þey olunca firavun, saraydaki yakýnlarýna: "Siz bana, insan deðil, muhakkak bir þeytan göndermiþsiniz. Bu kadýný Ýbrahim'e
geri gönderiniz. Hâcer'i de Sâre'ye veriniz." dedi.
Sonra Sâre, Ýbrahim'e dönüp geldi. Baþýndan geçenleri anlattý ve: "Anladýn mý zevcim, Allah kâfiri
zelil etti. Bir cariyeyi de hizmetçi verdi." dedi.
140

Nefes Kesen Dua

Bunu nakletmekten maksadým, bazý zor durumlarda kinayeli ve tevilli sözler söylenebileceðidir. Ayrýca namusunu koruyan masum kadýnlarýn
dualarýnýn da çok tesirli olduðunu anlatmaktýr. Dualarýn ne kadar mühim olduðunu ancak ihlâsla ve
kendilerini tam vererek dua edenler bilir.
Yalnýz bir hususa dikkat lâzýmdýr. Kinayelerin
uygun olmasý gerekir. Mesela: "Kýz kardeþim" derken, o melikin dinine göre, kadýn evlendiði adamýn kýz kardeþidir anlayýþý vardý. Din kardeþliði bir
yana, iþte Hz. Ýbrahim onlarýn bu anlayýþýný da
kastederek Sâre ile evli olduðunu anlatmýþtýr...
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El Emeði ve Hz. Davut
Mazeretsiz olarak iþsizlik parasý alanlara bir ibret olmasý için size Hz. Davut aleyhisselamdan
bahsetmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki:
"Davut aleyhisselama (Mukaddes Kitabý) okumak
kolaylaþtýrýlmýþtý. Böylece hayvanýn eðerlenmesini
emreder, eðerlenmezden önce baþtan sona (Tevrat
veya Zebur'u) okurdu. O, kendi el emeðiyle kazandýðýndan baþka bir þey yemezdi." (Buharî)
Hz. Davut aleyhisselamýn burada zikredilen
seçkin vasfý kendi elinin emeði ile rýzkýný temin etmesidir. Efendimiz (s.a.s.) bir hadiste: "Kiþinin en
temiz yiyeceðinin el emeðiyle kazandýðý þey" olduðunu belirtmiþ ve buna örnek olarak da Hz. Davut'u göstermiþ ve: "Kimse eliyle kazandýðýndan
daha hayýrlý (temiz) bir þey yememiþtir. Allah'ýn
Peygamberi Davut aleyhisselam el emeðini yerdi."
buyurmuþlardýr.
Ýbn-i Hacer, Hz. Davut'un, zýrh ustasý olduðunu, Allah'ýn ona demiri yumuþatyý öðrettiðini, yumuþayan demiri zýrh yapmada kullandýðýný, Davut
aleyhisselamýn, devrinin büyük krallarýndan birisi
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olmasýna raðmen kendi eli ile yaptýðý zýrhýn parasýndan baþka bir þey yemediðini belirtir. Prof. Dr.
Ýbrahim Canan amcamýn dediðine göre, Davut
aleyhisselamýn mümtaz bir diðer yönü, takvasý ve
dinî hayatýdýr. Davut aleyhisselam her iþinde Allah
rýzasýný arardý. Davut aleyhisselam Allah'a yaptýðý
sesli zikirleriyle meþhurdur. Bazan fevkalâde güzel
sesiyle yaptýðý zikirlere, dað, taþ, kuþ ve diðer hayvanlar da iþtirak ederdi. Geceleri teheccüde kalkar,
Hz. Muhammed aleyhisselamýn övdüðü ve ümmetine tavsiye ettiði savm-ý Davut denilen gün aþýrý
orucu tutardý. Yani bir gün yer, bir gün tutardý. Çok
güzel bir hatipti. Belâðat sahibi idi. Ýsrailoðullarýnýn
Tâlut'un komutasý altýnda, Amâlikalýlar'la yaptýðý
savaþa katýlýp, müþriklerin lideri Câlut'u öldürmüþ,
böylece onlarýn bozgununu kolaylaþtýrarak herkesin sevgi ve itimadýný kazanmýþtý. Tâlut'tan sonra
da kral olmuþtu. Kendisine peygamberlik de verilince iki vasfý birden kendisinde topladý. Hükümdarlýðýnýn âdilâne olmasýna gayret eder, bu maksatla zaman zaman tebdil-i kýyafetle halk arasýna çýkýp: "Davut'tan memnun musunuz?" diye sorar,
idaresini halkýn arzusuna göre yönlendirirdi. Bu suretle âdilâne bir saltanatla kýrk yýl kadar hüküm sürdü. Vefat edince yerine geçen oðlu Hz. Süleyman,
hem saltanata hem peygamberliðe mazhar oldu.
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Ferdiyet Makamý
Muhyiddin ibn-i Arabî diyor ki: "Bir gün elimde tiksinti uyandýran bir þey taþýyordum. Bu, ait
olduðum ictimaî tabakaya yakýþtýrýlmayan bir þeydi ve herkesin gözleri önünde cereyan ediyordu.
Taþýdýðým þey kötü tuzlanmýþ bir balýk kokusu yayýyordu. Arkadaþlarým onu, nefsimi öldürmek için
taþýdýðýmý zannettiler. Zira onlarýn gözünde böyle
bir þey taþýmayacak kadar büyüktüm. Þeyhime gidip yaptýðým þeyin mücâhede için uygun olmadýðýný söylemiþler. Þeyhim: "Bunu hangi niyetle taþýdýðýný soralým.'' demiþ. Beni yayýna çaðýrdý ve
onlarýn yanýnda bana bu meseleyi sordu ve bu
konu hakkýnda kendilerinin ne düþündüklerini aktardý. Þöyle cevap verdim: "Hareketimi izah ederken yanýlmýþsýnýz, benim niyetim mücâhede deðildi. Allah'ýn azametine raðmen böyle bir þey yaratmaktan imtina etmediðini müþahede ettim. O halde ben onu taþýmaktan nasýl imtina ederim?" Þeyhim bana teþekkür etti ve arkadaþlarým hayrete
düþtü." (Fütuhat I)
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Bediüzzaman dedem bu hususta þöyle der:
"Herbir þeyin biri mülk, diðeri melekût, yani biri
dýþ, diðeri iç olmak üzere iki cihet vardýr… Mülk ciheti, bazý þeylerde güzel, bazý þeylerde çirkin görünür: Aynanýn arka yüzü gibi. Melekût ciheti ise her
þeyde güzeldir ve þeffaftýr. Aynanýn iç yüzü gibi.
Öyleyse, çirkin görünen þeyin yaratýlýþý, çirkin deðildir, güzeldir. Ayný zamanda o gibi çirkinlerin yaratýlýþý, güzellikleri ikmal etmek içindir. Öyleyse,
çirkinin de bir nevi güzelliði vardýr. Binaenaleyh,
bu hususta Mutizele mezhebinin 'Çirkin þeylerin
yaratýlmasý Allah'a ait deðildir.' dedikleri safsataya
mahal kalmadý." (Ýþarâtül-Ý'caz)
Kâinattaki þer ve çirkinlikler, güzel bir tablodaki gölgeler gibidir. O gölgelere yaklaþtýðýnýz zaman,
resimde hakikaten bir ayýp ve noksanlýk varmýþ gibi gelir. Fakat ondan uzaklaþtýðýnýz ve her tarafýný
içine alan þümullü bir bakýþla baktýðýnýz zaman,
gölgenin zarurî olduðu ve ondan müstaðni kalýnamayacaðý ve onun, resimdeki umumî yapýda ayrý
bir güzellik vazifesi gördüðü anlaþýlacaktýr.
"Tabiatlarý lâtif, ince ve lâtif sanatlara meftun
bazý insanlar, has bahçelerinde pek çok güzel hendesevari bir þekilde, arklarý, havuzlarý, þadýrvanlarý
yaptýrmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler. Letafet ve güzelliðin derecesini göstermek için, bazý çirkin kaya ve kaba, gayr-ý muntazam maðara ve dað heykelleri gibi þeyleri de ilave ediyorlar ki onlarýn çirkinliðiyle, intizamsýzlýðýy145
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la bahçenin güzelliði, letafeti fazlaca parlasýn…
Çünkü eþya zýddý ile bilinir." (Mesnevi-i Nuriye)
Burada Bediüzzaman dedemin beyan ettiði gibi, tezatlardan doðan güzellikler ve eþyanýn melekût vechindeki hikmetler açýsýndan bakýldýðýnda
çirkinliklerin arkasýnda gizlenen harikulâde sýrlar
anlaþýlacaktýr.
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Besmele ve Kelime-i Tevhid
Babam arkadaþlarý ile sohbet ederken dinlemiþtim. Niçin her hayýrlý iþin baþýnda "Besmele"
çekmek ve devamlý "La ilahe illallah" diyerek imaný tazelemek gerektiði üzerinde duruyorlardý. Onlara kulak verilim de biz de öðrenelim. Bakýn bu
konuya açýklýk getiren amacam neler anlattý.
Besmele'de Cenab-ý Hakk'ýn üç ism-i þerifleri
var. "Allah" bütün kâinata, "Rahman" arza ve arzdaki canlýlarýn rýzýklarýna "Rahim" ise bilhassa insana
bakar. Arþ-ý azamdan sarkýtýlýp ucu insana dayanan
nurani bir zincir gibi. Biz yapacaðýmýz iþlerin baþýnda Bismillahirrahmanirrahim dediðimizde böyle
kopmaz bir dayanma noktasýndan güç alýyoruz.
Kelime-i tevhid olan "La ilahe illallah"a gelince,
zaman an içinde deðiþiyor. Mekân da öyle... Bunalardan daha mühimi, insan deðiþiyor. Biyolojiden
öðrendiðimize göre, bir insanda ortalama altmýþ trilyon hücre var. Her saniyede her bir hücrede on iki
tane bileþim oluyor. Ýnsan vücudunda ise
(60x12=720 trilyon ) bileþim yani deðiþim oluyor.
Altý ayda vücut yenileniyor. Yani, bir saniye içinde
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hiç farkýnda olmadan büyük bir deðiþim yaþýyoruz.
Bunun için için her zaman La ilahe illallah demeye
ihtiyacýmýz var. Yeni gelenlerin nurlanmasý ve içine
girdiðimiz yeni zamanýn aydýnlanmasý ve hayatýmýzýn feyizlenip bereketlenmesi için tevhid çekmeye
mecburuz. Evet, hayat filmimizin her an deðiþip yenilenen karelerini temiz ve aydýn olarak doldurmak
için sýk sýk La ilahe illallah demek zorundayýz. Onun
için Efendimiz (s.a.s.): " Ýmanýnýzý la ilahe illallah diyerek tazelendiriniz." ve: " Ya Rabbi imanýmý eskimiþ
bir elbise haline getirme." diye dua ederken herhalde bu gerçeklere de iþaret ediyordu.
Aðzýmýzdan çýkan cahilce söylenmiþ o kadar
çok söz var ki -Allah muhafaza- insaný imansýz
eder. Onun için de hemen iman yenilemek gerekir. "Niçin namaz kýlmýyorsun? Secdesiz alýn olur
mu?" diye kendisini ikaz eden bir kimseye insan
þakadan bile olsa: "Yiðidin alný yere gelmez" dese veya ramazandan sonra: "Niçin namaza devam etmiyorsun?" diyen birine: "Ben artýk namazý câmiye baðladým, kýlmayacaðým" diyen insan, imandan çýkar. Ýþte bunun gibi çok yanlýþ ve
tehlikeli sözler ve davranýþlar olabiliyor. Onun
için kurtuluþumuz kelime-i tevhiddedir. Yani o
mübarek kelimeyi söylemekle imanýmýzý yenilemiþ oluyoruz.
Elbette "La ilahe illallah" sözü "Muhammed'ür
Resulullah"sýz olmaz. Onu da söylemeliyiz. Hiç olmazsa yüz defa "La ilahe illallah" demiþsek, yüz birinci de "Muhammed'ür Resulullah" demeliyiz.
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Evet, her þey O'nu zikrediyor. Her canlý nefes
alýyor. Aslýnda nefes alýrken "Hû" diyor. "Hû" Allah
demektir. Yani eðer nefes almasa, yani "Hû" demese bir inkarcý bile yaþayamaz. Ýþte bizler, nefeslerimizi kalp atýþlarýmýzla ayný ahenge getirip her
anýmýzý, Allah'a zikre çevirebiliriz!
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Hz. Musa'nýn Edebi
Musa aleyhisselam, Mýsýr'dan Firavunun sarayýndan ve þerrinden firar edip Medyen Suyu'nun
baþýna gelince, orada kuyu baþýnda hayvanlarýný
sulamak için birbirleriyle itiþip kakýþan insanlar
gördü. Kendisi yorgun ve açtý... Fakat baktý ki iki
kýz bir kenarda suya doðru sabýrsýzlýkla yönelen
hayvanlarý önleyip duruyorlar. Onlarýn bu çekingen hâli dikkatini çekti ve yanlarýna yaklaþýp hallerini sordu. "Babamýz çok yaþlý olduðu için biz gelmek mecburiyetindeyiz. Ama bütün çobanlar sulayýp çekilmeden biz sokulup hayvanlarýmýzý sulayamayýz." dediler. Her þeyi unutup bu hayâ timsali
kýzlarýn hayvanlarýný sulayýverdi. Güçlü kuvvetli bu
yiðide kimse itiraz etmedi. Ýþini bitirince de bir gölgeye çekildi ve "Rabbim doðrusu bana indireceðin
her hayra muhtacým." dedi.
Öbür taraftan kýzlarý eve erken dönünce yaþlý
babalarý sebebini sordu. Onlar da olanlarý anlattýlar. Babalarý ücretini vermek üzere kýzlarýn birini
ona gönderdi. Utana utana gelen kýz, Hz. Musa'ya
babasýnýn çaðýrdýðýný söyledi. Hz. Musa, gidip ba150
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þýndan geçenleri anlatýnca: "Korkma artýk! O zalim
kavimden kurtuldun." dedi. Kýzlardan birisi: "Babacýðým, bunu (çoban) tut. Çünkü ücretle tuttuklarýnýn en hayýrlýsý budur, hem güçlü ve hem de güvenilir." dedi.
Babasý: "Bunu nereden biliyorsun?" deyince
kýz, þöyle cevap verdi: "Çaðýrmak için ona varýp
seslendiðimde kafasýný kaldýrdý ve kadýn olduðumu anlayýnca, baþýný önüne eðdi, bir daha kaldýrmadý. "Ücret için babam sizi çaðýrýyor." deyince de
ayaða kalktý ve sonra bana: 'Arkamdan yürü! Yolu
göster.' dedi. Bunu bana bakmamak için yapýyordu. Musa'nýn güçlü birisi olduðu hususuna gelince;
onu da koyunlarý sularken takýndýðý ciddi tavýrdan,
yabancý birisi olmasýna raðmen kalabalýktan çekinmeden cesaretle iþe giriþmesinden, orada olanlarýn ondan çekinerek müdahale edememelerinden ve kuyudan su çekiþinden anladým. Yaþlý zat,
kýzýnýn bu teklifini makul karþýlar ve Hz. Musa'ya:
"Þu iki kýzýmdan birini sana nikâhlamak istiyorum." der. Burada kayda deðer husus, yaþlý adamýn hiç çekinmeden ve hiçbir aracýya ihtiyaç duymadan, Musa alehisselama kýzýyla evlenmesini
teklif edebilmesidir. Bu örnek, bir aile reisinin,
ahlâkýndan, dininden ve Ýslamî yaþayýþýndan emin
olduðu birisine kýzýný veya kýz kardeþini teklif etmesinin yerinde bir hareket olduðu dersini vermektir.
Bu arada bazý amcalar: "Acaba bu akl-ý evvel
Abdurrahman'ýn, bu yaþta, aklýna bir þeyler mi gelmeye baþladý?" diye düþünebilirler. Öyle bir þey yok.
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Hem daha önümde baþkalarý var. Ayrýca babamýn
kafasýný kýzdýrýp kafamý kýrdýrmak da istemem.
Ben böyle güzel þeyler bulunca sizlere takdim
ediyorum. Emin olun baþka bir niyetim, tarizim,
ima ve kinayem yoktur. Artýk anlasanýz ya "Kýssa,
hisse içindir." Gerisini karýþtýrmaya hiç gerek yok...

152

Kur'an ve Tefe'ül
M. 1195'te, Muvahhid askerleri Ýslam'ý tehdit
eden düþmana karþý savaþmak üzere Endülüs'e çýktýðýnda Muhyiddin ibn-i Arabî Fas'taydý. Orada ehlullahtan birisiyle karþýlaþtý. Ona: "Bu ordu hakkýnda
ne düþünmektesin, sence muzaffer olacak mý? diye
sordu veli zat: "Sen ne düþünüyorsun?" diye mukabele etti ve: "Allah bu savþtan söz etmiþ ve Resûlüne
zafer vadetmiþtir. Kitabýnda: ‘Doðrusu Biz bir feth-i
mübîn ihsan ettik' (Fetih suresi, 48,1) buyuruyor.
Müjde, bu: 'Feth-i mübîn' kelimelerindedir. Harflere
ebced hesabýyla bak." dedi. Bu kelimelerin sayý deðerlerinin hesabý H. 591 (M. 1195) ediyor. Gerçekten de Cenab-ý Hak, o tarihte Müslümanlara zafer
ihsan etmiþtir. Muvahhidler ordusu, Kastilyalýlarýn
unutamayacaðý bir muzafferiyetle VIII. Alfonso'nun
ordusunu kesin bir bozguna uðratmýþlardýr.
Fatih Sultan Mehmed de Uzun Hasan'la Otlukbeli'nde savaþmadan önce bir rüya görmüþtü.
Önce Uzun Hasan, Fatih'i sarsýp diz üzeri çöktürüyor, sonra Fatih kalkýp onun göðsüne þiddetli bir
pençe vurarak ciðerinin bir parçasýný koparýyor ve
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yere atýyordu. Bu rüyanýn tesirinde kalan Fatih,
verilen güzel tabirlere ve yapýlan hoþ yorumlarla
ragmen ikna olmuyordu. Âlimlerden birisi: "Sultaným Kur'an'dan tefe'ül ettim: 'Ve yensurakellâhü
nasran azîzâ.' (Fetih, 3) ayeti çýktý. Cifrî deðeri H.
878 yapýyor yani bu senenin tarihi. Cenab-ý Hak
burada Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama þanlý bir zafer vaad ediyor.'' dedi. Fatih: "Bu zaferin karþý tarafa iþaret etmesi mümkün deðil mi?''
diye sordu. Bu soru üzerine o bilge zat: "Hayýr
Sultaným! Tefe'ülü biz yaptýðýmýza ve kendi namýmýza açtýðýmýza göre, yardým bizden yanadýr. Ayrýca: 'Yensurake'nin sonundaki 'ke' zamiri 'Sana, ey
Muhammed' demektir. Ýsminiz Mehmed yani Muhammed olduðu için yine size bakýyor.'' dedi.
Fatih ikna olmuþtu. Gerçekten de zafer Fatih
Sultan Mehmed'in oldu. Rüyanýn teferruatý da savaþýn realitesine uyuyordu. Ýlk anda Fatih tarafýndaki Murat Beyin öldürülmesi ve öncü kuvvetin
bozguna uðramasý Fatih'in rüyada sarsýlýp diz üstü
çökmesini, Uzun Hasan'ýn oðlu Zeynel'in öldürülmesi, onun ciðerinin koparýlýp yere atýlmasýný, Fatih'in pençesiyle göðsünün parçalanmasý, yenilgiye uðramasýný sembolize ediyordu... Kur'an-ý Kerimin bilhassa surelerinin baþlarýnda bulunan ve
Ýlahî birer þifre olan; Elif Lâm Mim, Hâ Mim Ayn
Sin Kaf, Kef Hâ Yâ Ayn Sâd gibi harfler, Ýmam-ý
Rabbani Hazretleri ve benzer zatlar için birer ilim
ve haber hazinesidir...
Cenab-ý Hak bizlere de istifade imkâný bahþetsin.
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Sözler Kirlenirse…
Ömrünü eðitime adamýþ bir amcamýn bir hatýrasýný aktarmak istiyorum. Böylece temiz beyinlere ve temiz kalplere ekilen güzel nüvelerin, kýsa zamanda nasýl meyve verdiðini hep birlikte görelim
Öðretmenliðimin ikinci yýlýydý. Öðrencilerimizle kýsa zamanda kaynaþmýþtýk. Öðrenciler bizi, büyük
bir ilgi ile takip ediyor, her söylediðimizi kural kabul edip yerine getiriyorlardý.
Bir akþam öðrencilerimizden Nurlan Bedelbayev'in babasý bizi evine davet edip akþam yemeðini beraber yememizi teklif etti. Davetinde ýsrar
edince gitmek zorunda kaldýk. O imkânsýzlýklar
içinde, özenle hazýrlanmýþ bir sofra ile karþýlaþtýk.
Sofra kompozisyonunun bozulmamasý için kimse
sofradan bir þeye dokunmak istemiyordu. Öðrencimizin babasý: "Madem baþlamýyorsunuz size bir
soru sorayým." dedi. Böyle durumlarda, eskiden
kalma bir alýþkanlýk olduðu için ve biz, içmediðimizden, her halde içki ister misiniz, istemezseniz
sebebi ne? diye soracak diye tahmin ettik. Ama
soru bu deðildi.
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Adamýn sorusu þuydu: "Sizin eðitim öðretim sisteminizde sihir mi var?" Biz, bir an þaþýrdýk. Þaþkýnlýðýmýzý farkedince devam etti. "O kadar ýsrar etmeme raðmen oðluma ders çalýþtýramazdým, öðretmenleri de bu durumdan þikâyetçi idi. Hele yaramazlýðý ile kimse baþedemezdi. Ancak durum þimdi
tersine döndü. Size, soruma esas teþkil eden þeyi
anlatayým. Bir gün evde bir þeylere kýzmýþtým. Kendi kendime söyleniyor, bir taraftan da küfredip duruyordum. Etrafýmda kimse yoktu. Meðer oðlum
beni dinliyormuþ. Onun yaklaþtýðýný, ancak konuþtuðu zaman farkettim. 'Baba ne yapýyorsun böyle?
Lütfen lavaboya gidip aðzýný yýkayýp gelir misin?'
dedi. Birden afalladým, ne olduðuna ve bu söylediklerine bir mana veremedim. Çünkü önceden de
bu tür þeyler sýk sýk olurdu ve kimse bana karýþmazdý, karýþamazdý. "Ne demek istiyorsun açýkça söyle
dedim." 'Babacýðým bak, küfür edince, kötü söz söyleyince insanýn aðzý kirleniyormuþ, hemen gidip yýkamazsa iyi þeyler söylese de o sözler de o kirli aðýzdan çýktýðý için fayda vermiyormuþ.' "Sana bunu
kim söyledi?" dedim. 'Bir öðretmenimiz.' dedi. Meðer çocuðumuzdan alacaðýmýz dersler varmýþ. Sakinleþmiþtim: "Gel hele anlat bakalým bu neyin nesidir?" dedim. Oturduk, baþladý anlatmaya.
Bir gün okulun koridorunda arkadaþlarla þakalaþýyor birbirimizle itiþtiriyorduk. Baþka bir arkadaþ
gelip beni hýzlýca itti. Þaka, sýnýrýný aþmýþtý, o kýzgýnlýkla aðzýma ne geldiyse söylüyordum ki yanýmýzdan geçmekte olan öðretmenimiz beni yanýna ça156
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ðýrdý, çok korkmuþtum, hiç kýzmadýðýný farkettim
onu öyle görünce rahatladým. Bana dedi ki: "Bak
Nurlan aðzýnla yemek yiyorsun, ailene, kardeþlerine, sevdiklerine güzel sözler söylüyorsun ama böyle kötü sözler söyleyince aðzýn kirlenmiþ oluyor. Daha sonra insanlara iyi ve güzel sözler söylesen de
kâr etmiyor. Lavaboya git aðzýný bir güzel yýka, bir
daha da böyle sözler söyleme." dedi. Ben de oðlumun anlattýklarýndan dersimi almýþ oldum.
Baba bunlarý naklettikten sonra, dönüp hayranlýkla bizleri seyretmeye baþladý. Bu basit olayýn
hem öðrenci de hem de babasýnda bu kadar etki
oluþturacaðýný hiç aklýmýzdan bile geçirmemiþtik.
Olanlarý izlerken, sofrada olduðumuzu bile unutmuþtuk. Bu ziyaretten sonra aile fertlerinde bize ve
okulumuza karþý olan, sevgi ve güvenin daha da
arttýðýna þâhit olduk.
Ne diyeyim ufkunuz açýk, aþk ve þevkiniz bol
olsun...
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Cennet ve Cehennem
Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor. Resulullah (s.a.s.)
buyurdular ki: "Ölü kabre konulur. Salih kiþi ise
kabrinde korkusuz ve endiþesiz oturtulur. Sonra
kendisine: "Hangi dinde idin?" denilir. "Ýslam dinindeydim" der. "Þu adam nedir?" denilir. "O, Allah'ýn Resulü Muhammed'dir, bize Allah katýndan
açýk deliller getirdi, biz de onu tasdik ettik." der.
Ona: "Allah'ý gördün mü?" denilir. O: "Allah'ý görmek hiç kimseye mümkün ve muvafýk deðildir"
der. Bu safhadan sonra Cehenneme doðru bir delik açýlýr. Oraya bakar ateþ alevlerinin birbirini kýrýp
yok etmeye çalýþtýðýný görür. Kendisine: "Allah'ýn
seni koruduðu ateþe bak!" denilir. Sonra ona Cennet cihetinden bir delik açýlýr ve onun güzelliklerine ve içinde bulunan nimetlere bakar. Kendisine:
"Ýþte senin makamýn!" denilir ve yine ona: "Sen
bunlar hususunda yakîn (kesin iman) sâhibi idin.
Bu iman üzere öldün; bu iman üzere yeniden diriltileceksin inþaallah!" denilir.
Kötü adam da kabrinde korku ve endiþe ile
oturtulur. Kendisine: "Hangi dinde idin?" diye sorulur. "Bilmiyorum" diye cevap verir. Kendisine:
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"Bu adam kimdir?" denilir. O da: "Halký dinledim,
bir þeyler söylüyorlardý, onu ben de söyledim" der.
Ona cennet cihetinden bir delik açýlýr. Cennetin
güzelliklerine, içinde bulunan nimetlere bakar.
Ona: "Allah'ýn senden uzaklaþtýrdýðý þu Cennete
bak!" denilir. Sonra Cehenneme doðru bir delik
açýlýr. Oraya bakar. Alevlerin birbirini yeyip yok etmek de olduðunu görür. Ona: "Ýþte makamýn burasýdýr. Sen Cehennemin varlýðý hususunda þüphe
ve inkâr içerisinde idin, bu þüphe üzerine öldün ve
bu þüphe üzerine diriltileceksin inþaallah!" denilir.
Aslýna bakarsanýz Cehennemin ateþi buradan
gidiyor. Eðer çocuklarýmýza ve gençlerimize sahip
çýkamazsak bu sorulara, Allah korusun, ayný cevaplarý vermek zorunda kalabilirler...
Bediüzzaman dedemin þu sözlerini þimdi daha
iyi anlýyorum: "Karþýmda müthiþ bir yangýn var.
Alevleri göklere yükseliyor. Ýçinde evladým yanýyor, imaným tutuþmuþ yanýyor. O yangýný söndürmeye, imanýmý kurtarmaya koþuyorum. Yolda biri
beni kösteklemek iþtemiþ de ayaðým ona çarpmýþ.
Ne ehemmiyeti var? O müthiþ yangýn karþýsýnda
bu küçük hadise bir kýymet ifade eder mi? Dar düþünceler! Dar görüþler!"
Evet, hakikati ayan eden bu hadis-i þerifin ýþýðýnda bu sözlerin manasýný daha iyi anliyorum!
Anneler, babalar! Elinizi çabuk tutun... Gençler
nereye gidiyor? Kur'an toptan hepimize soruyor
"Nereye gidiyorsunuz?" Ey vicdan ehli, kalp ve gönül sahibi insanlarýmýz, biz çocuklar ve gençlerin
ellerinden tutunuz...
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Adalet, Evlat Tanýmaz
Bugün sizlere Servet Ergin amcamdan dinlediðim ibretli bir kýssayý aktarmak istiyorum. Amr ibni
As, valiliði sýrasýnda yaptýðý bir düzenleme ile þehir
plânýný yeniden ele almaya karar vermiþti, her inþaat üzerinde titizlikle duruyordu. Plan içindeki bölgelerden birinde Yahudi vatandaþlardan birine ait bir
bina vardý. Amr ibni As, bina sahibini çaðýrarak durumu izah etti ve bu yeri satmasý için kendisine burasýnýn deðerinin iki katý ücret teklif etti. Adam kabul
etmedi. "Hapse atarým." diye tehdit edince adam:
"Seni Hz. Ömer'e þikâyet ederim." dedi. O'da: "Edersen et!" dedi. Bunun üzerine adam Hilâfet merkezi
olan Medine'ye gitti. Halife Ömer'i arýyordu.
Adam, sora sora Hz. Ömer'i buldu. Hz. Ömer,
yorulmuþ olduðu için bir taþý baþýnýn altýna koymuþ dinleniyordu. Onun devlet baþkaný olduðuna
inanmakta güçlük çekiyordu. Biraz bekledi. Hz.
Ömer uyanýnca adam derdini anlattý. Hz. Ömer
orada duran bir kemik parçasýný alýp üzerine: "Biz,
adalette Nûþerevan'dan geri mi kalacaðýz?" yazdý
ve adama: "Bunu götür, kendisine ver." dedi.
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Adam olanlara inanamadý. "Bununla, Halife
ile görüþtüðümü nasýl isbatlarým!" diye söylenerek
memleketine döndü. Birkaç gün sonra Amr ibn-i
As, adamý çaðýrarak sordu: "Gittin de ne oldu?"
dedi. Adam: "Derdimi anlattým; ama hiçbir þey
söylemedi. Sadece bir kemik parçasýna bir cümlecik yazýp bana verdi." Sonra da: 'Bunu valiye ver.'
dedi. "Ama" dedi adam: "Kimse buna inanmaz diye o kemiði buraya getirmedim." Vali: "Onu bana
getir bakalým." dedi. Adam evine gidip kemiði getirdi ve valiye verdi. Vali yazýyý okuyunca, korkudan ürpermiþ ve bembeyaz kesiliverdi. Adam þaþýrdý. Vali: "Tamam, git iþine... Senin binana dokunmayacaðým." dedi. Bunun üzerine adam: "Ben
arsasý ile beraber binayý hiç bir karþýlýk beklemeden veriyorum. Ama ne olur, bana bu iþin hakikatýný anlat" dedi. Vali: "Hz. Ömer ile arkadaþtýk. Beraber Ýran'a gitmiþtik. Ticaret yapacaktýk. Bir hana
vardýk. Hancý bize: 'Çok hýrsýzlýk oluyor. Bir miktar
daha para verin, paranýzý da bana teslim edin.
Ben hem hayvanlarýnýzý, hem eþyalarýnýzý; hem de
paranýzý koruma altýna alayým.' dedi. Biz kabul etmedik. Sabah uykudan uyandýðýmýzda, yastýðýmýzýn altýna koyduðumuz paralarýmýz dâhil her þeyimizin çalýndýðýný gördük. Hemen þikâyete gittik.
Nûþeveran-ý Âdil bir hükümdardý. Ama huzuruna çýkmak için bir hafta sýra beklemek geliyordu.
Fakat bu zaman içinde beklerken yatacak yer ve
yiyecek veriyorlardý. Yani kimseyi darda býrakmýyorlardý. Zamaný geldi karþýsýna çýktýk. Ben duru161
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mu anlattým. Nûþerevan: "Ey Arap! Ben sizin mallarýnýzýn bekçisi miyim? Uyumasaydýnýz da çaldýrmasaydýnýz" dedi. Hz. Ömer: "Biz seni uyumuyor
biliyorduk" diye gürledi. Hükümdar kafalarýmýzý
kestirir diye korktum. Fakat o: "Bir hafta bekleyin,
onlarý buldurayým." dedi. Orada bir hafta daha
misafir edildik. Bir haftanýn sonunda baktýk ki her
þeyimiz bulunup getirilmiþ. Mallarýmýzý ve paramýzý verdikten sonra bize: "Sen þehrin bir kapýsýndan,
sen de öbür kapýsýndan çýkacaksýn." diye tenbih
etti. Kapýdan çýkarken baktým ki en yakýn vezirini
astýrmýþ. Hz. Ömer de öbür kapýdan çýkarken hükümdarýn oðlunun asýlmýþ olduðunu görmüþ. Meðer hýrsýzlýðý bu ikisi organize ediyormuþ. Nûþerevan araþtýrýp bunlarý ortaya çýkarmýþ ve cezalarýný
vermiþ... Þimdi anladýn mý meseleyi?" dedi.
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El Emeði Alýn Teri
Misal âlemindeki görüþmelerinde Ýmam-ý
Þimâl, Ferdiyet Makamýna nâil olmuþ olan Muhyiddin ibn-i Arabî'ye þöyle der: "Sadece Allah'a
baðlan, çünkü karþýlaþtýklarýndan hiç birinin, senin
üzerinde otoritesi yoktur. Eðer istersen þeyhlerinin
faziletlerini an.'' Bu makamda olan velilerin yaradýlmýþ sýfatýný taþýyanlar arasýnda baðlý olduklarý ve
olabilecekleri zat, sadece Hz. Muhammed Mustafa'dýr (s.a.s.) Hz. Hýzýr Aleyhisselam ve Abdülkadir
Geylanî Hazretleri de Ferdiyet makamýndadýrlar.
Hz. Musa ve Hz. Hýzýr kýssasýnda da görüldüðü gibi Hz. Hýzýr hem de ulül-azm bir peygamber olan
Hz. Musa aleyhisselamdan baðýmsýzdýr.
Bu hususta Bediüzzaman dedem diyor ki: "Hatýrýma gelmeyen bir sýrrý, fâþ etmeye mecbur oldum. Þöyle ki; Risale-i Nur'un þahs-ý manevîsi ve o
þahs-ý manevîyi temsil eden has þakirtlerinin þahs-ý
manevîsi 'Ferîd' makamýna mazhar olduklarý için
deðil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i
mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutb-u a'zamýn tasarrufundan hariçtir ve onun hükmü altýna girmeye
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mecbur deðil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanýmaya mecbur olmuyor. Ben, eskide, Risale-i Nur'un þahs-ý manevisini, o imamlardan birisini zannediyordum. Þimdi anlýyorum ki; Gavs-ý
A'zam'da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, 'ferdiyet'
dahi bulunduðundan, âhir zamanda, þakirtlerinin
baðlandýðý Risale-i Nur, o ferdiyet makamýnýn mazharýdýr. Gizlenmeye lâyýk olan bu sýrr-ý azîme
binâen Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ý muhal
olarak Risale-i Nur'un aleyhine bir itiraz kutb-u
a'zamdan dahi gelse; Risale-i Nur þakirtleri sarsýlmayýp, o mübarek kutb-u a'zamýn itirazýný, iltifat ve
selâm suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için, medar-ý itiraz noktalarý o büyük üstadlarýna karþý izah etmek, ellerini öpmektir." (Kastamonu Lâhikasý)
Bazýlarý, yapýlarý itibarýyle zaten Ferdiyet kumaþýndan dokunduklarý için farklýdýrlar: "Ýmam-ý
Rabbânî, o mektuplarýnda tavsiye ettiði gibi çok
mektuplarýnda da ýsrarla þunu tavsiye ediyor:
'Tevhid-i Kýble et.' yani birini üstad tut, arkasýdan
git, baþkasýyla meþgul olma. Þu en mühim tavsiyesi, benim istidadýma ve ahvâl-i ruhiyeme muvâfýk
gelmedi. Ne kadar düþündüm: 'Bunun arkasýndan
mý, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasýndan gideyim?' diye hayrette kaldým. Her birinde ayrý ayrý câzibedâr hâsiyetler var. Biriyle iktifâ edemiyordum. O tahayyürde iken Cenab-ý
Hakk'ýn rahmetiyle kalbime geldi ki: 'Bu muhtelif
tarikat ve yollarýn baþý ve bu cedvellerin menbaý
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ve þu seyyârelerin güneþi, Kur'an-ý Hakîmdir. Hakikî tevhid-i kýble burda olur. Öyle ise en âlâ mürþid de ve en mukaddes üstad da O'dur.' ...Demek
Kur'an'dan gelen o sözler ve o Nurlar, yalnýz aklî
ve ilmî meseleler deðil belki; kalbî, ruhî, hâlî imanî
meselelerdir ve pek yüksek ve kýymettar maârif-i
Ýlâhiye hükmündedirler." (28. Mektup 3. Mesele)
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Neme Lazým, Neme Gerek
Kanuni Sultan Süleyman, sütkardeþi Yahya
Efendiye bir pusula göndermiþ, ondan Osmanlý
Devletinin yýkýlmasýna yol açacak sebeplerin ne
olabileceðini sormuþtu. Yahya Efendi, Padiþahtan
gelen bu tezkireyi okuduktan sonra, ayný kâðýdýn
arkasýna: "Neme gerek kardeþim." sözünü yazýp
göndermiþti. Bu cevap, Kanunî'nin canýný sýkmýþtý.
Ýlk fýrsatta Yahya Efendinin Beþiktaþ’taki dergâhýna gitti ve: "Aþk olsun aðabey! Sana çok kritik bir
konu sordum, cevap bile vermedin!" diye sitemde
bulundu. Yahya Efendi; soruya cevap verdiðini
söyleyince, Kanunî: "Tezkirenin arkasýna 'Neme
gerek' diye yazýp yollamýþsýn. Herhangi bir cevap
yoktu." dedi. Yahya Efendi þu açýklamayý yaptý:
"Aradýðýn cevap oydu iþte Sultaným. Devletin yýkýlýþýna sebep olacak þeyi soruyordun. Bir devlette:
'Neme lazým' 'Neme gerek' düþüncesi ortaya çýkmaya baþlarsa, o devlet yýkýlmaya baþlar."
Bu fakir ve garip Abdurrahman þimdi bu tarihî
meseleyi niçin yazdý? Evet, Yahya Efendinin bu
görüþü her zaman geçerlidir. Bir toplumda bir
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problem çýktýðý zaman herkesin "Bu benim iþim,
benim meselem" diyerek, meseleye çözüm bulmak
azmiyle ileri atýlmasý, merhum Necip Fazýl dedemin tabiriyle: "Saðýna ve soluna bakmadan" kendisini ileri sürmesi gerekmektedir.
Bu hususta Bediüzzaman pîrim 'Münazarat'
isimli eserinin sonlarýnda güzel bir açýklama yapmaktadýr. Bakýnýz ne diyor: "Hayat bir faaliyet ve
harekettir, þevk ise onun bineðidir. Fakat ümitsizlik
onun kuvve-i maneviyesini kýrar. Onun için siz:
"Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz" ayetini ümitsizliðe
karþý bir kýlýç gibi kullanýnýz. Sonra, baþkalarýndan
üstünlük duygusu hücum eder, attan düþürür. Buna karþý: "Sýrf Allah için olunuz" prensibini o düþmana gönderiniz. Sonra acelecilik belasý çatar. Siz
Cenab-ý Hakk'ýn Sabýr ismine dayanarak: "Sabredin, birbirinize sabýr tavsiye edin, daima hazýrlýklý
ve uyanýk bulunun!" gerçeðine sarýlýn. Sonra kendini düþünme fikri ve tek baþýna kendi bildiðine
hareket etme arzusu ortaya çýkar. Ona karþý: "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, onlara en çok faydalý olanýdýr"
hakikatýný çýkarýnýz. Sonra kendine itimatsýzlýðýndan iþi baþkasýna býrakmak hissi musallat olur.
Ona karþý: "Siz hidayet üzere olduktan sonra baþkasýnýn dalâlette olmasý size zarar vermez." hakikatýný çýkarýnýz. Sonra, Allah'ýn iþine müdahale etmek duygusu gelip toslar. Ona karþý: "Emrolunduðun gibi dosdoðru ol" ve: "Efendine karþý âmirlik
taslama." prensiplerini gönder ta onun haddini bildirsinler. Sonra bütün meþakkatlerin anasý ve
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umum rezaletlerin yuvasý olan rahatlýk meyli gelir,
insaný sefillik zindanýna atar. Siz de: "Ýnsan için çalýþtýðýndan baþka yoktur." mücahidini o sihirbaz
cellâda gönderiniz. Evet, size meþakkatte büyük
rahat var. Zira fýtratý heyecanlý olan insanýn rahatý
yalnýz çalýþma ve mücadelededir."
Evet, çok doðru, bunun için ey benim çok çok
meþgul ve çok çok çalýþkan arýlarým eðer, rahat
meyline düþmüþ tenperverlere rastlarsanýz, bu sözleri onlara hatýrlatýn da biraz gayrete gelsinler.
Yahya Efendi Hazretlerinin, âhiret kardeþi Padiþah Kanunî Sultan Süleyman'a yaptýðý tavsiye gerçekten çok mühimdir. Bizim de kulaðýmýza küpe olmalýdýr.
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