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G‹R‹fi
Meal Bir Mirsatt›r
Mealler, sadece bir mirsad ve ölçüdürler. Onlarla hakikat
aran›r ama onlar hakikat›n kendisi olamazlar. Kur’ân’› dahi
mealde arayanlar ne büyük bir yanl›fl ve yalana tak›l›p kalm›fllard›r. Çünkü Kur’ân’›n Allah taraf›ndan indirilen fleklinde,
mucizelik vard›r. Onu meal hâline getirdi¤inizde, derisi yüzülmüfl bir nesneye benzetmifl olursunuz. Onun için, esas olan,
Kur’ân ve hadisin bizzat kendi orijinal laf›zlar›d›r. Binaenaleyh, biz de bu kitaptaki 40 hadisin lafz› üzerinde bir nebze
durarak, zihni, anlat›lmak istenen hususa yaklaflt›rmaya çal›flaca¤›z. Zaten, bizim bütün yapt›¤›m›z, o nur fevvâresi etraf›nda dönüp durmaktan ibarettir. Bu, bir seyr-i aklî ve zihnîdir.
Dua ve niyaz›m›z, Cenâb-› Hakk’›n, bizleri seyr-i ruhânîyede
muvaffak k›lmas›d›r.
‹flte, deryadan bir damla, güneflten bir zerre ve y›ld›zlar›n
kol gezdi¤i âlemlerden de birkaç flûle..! Hakîkat-› Ahmediye’nin mir’ât-› mücellâs› olan o nûrefflân sözler üzerinde durup onlar›n kadrine tercüman olmak, herhâlde söz bilmez nâdanlar›n ifli olmasa gerek. Gerçi, biz de flu anda, bile bile böyle bir sayg›s›zl›¤› irtikap etmifl durumday›z. Evvelen ve âhiren
O’na dehâlet ediyor ve Allah’tan cür’etimizi ba¤›fllamas›n› diliyoruz.
O’nun nurlu sözlerini, bütün buuduyla flerhetmenin bizi
aflt›¤›n› biliyor ve bu iflin erbab›n›n zuhurunu intizarda bulundu¤umuzu da belirtmek istiyoruz. Bütün bunlara ra¤men,
yine de, baz› cür’etkârl›klarda bulunmufl ve baz› hadislerin
baz› yanlar›n› tahlil etmeyi denemiflsek, tahliline cür’et etti¤imiz husus, hadîsin o engin dünyas›ndan sadece birkaç nurlu
söz; onlar›n da sadece muhtevâ derinli¤i, ifade rasaneti ve beyan gücüyle alâkal› olmufltur. Hem de bir avam lisan›yla...
Allah’›n bizi affetmesini, erbâb-› nazar›n da kusurlar›m›za
nazar-› müsâmaha ile bakmalar›n› dileriz.

No
ot: Hadislere ait tercüme ve flerhler, M. Fethullah
Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenmifltir.
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CEHENNEM ATEfi‹ GÖRMEYECEK ‹K‹ GÖZ
“‹ki göz vard›r ki Cehennem atefli görmez:
Allah korkusundan a¤layan göz ve bir de
harp meydanlar› ve cephelerde nöbet tutan askerin gözü.”
(Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd 12)

E

fendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadislerinde iki cihad› bir
arada zikreder. S›n›r boylar›nda veya harb meydanlar›nda
en tehlikeli anlarda nöbet tutarak uykuyu terkeden insan›n

cihad›, maddî cihadd›r. Bu cihad› yapan insan›n gözü Cehennem atefline maruz kalmayacakt›r. Bir de manevî ve büyük cihad› yerine getiren göz vard›r ki, o da Allah korkusundan a¤layan gözdür. Evet, bu
her iki göz, Cehennemi ve onun azab›n› görmeyecektir.
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Memeden ç›kan sütün tekrar geriye dönmesi nas›l muhal ise, Allah
korkusundan a¤layan gözün Cehennem’e girmesi de o derece muhaldir. Allah yolunda üstü bafl› toz toprak içinde kalan bir insan›n durumu
da bundan farkl› de¤ildir. Çünkü Allah Resûlü, bu toz ve topra¤›n Cehennem atefliyle asla bir araya gelmeyece¤i mevzûunda birçok beyanda bulunmufllard›r.
Allah korkusuyla ürperip a¤layan göz, düflman›n gelece¤i yerleri gözetleyen, nöbet bekleyen, rab›ta yapan, memleketin bafl›na gelecek felâketler karfl›s›nda gö¤sünü siper eden, müesseseler kuran, yaflatma
zevkiyle yaflama hazz›ndan uzak kalan insanlar›n gözleri, Cehennem
ateflini görmeyecektir. Bu itibarlad›r ki cihad›, millete bir anlatma iddias›yla sa¤da solda diyalektik yapmaktan ibaret görenler, flayet anlatt›klar›n› ne ölçüde tatbik ettiklerini kontrol etmiyorlarsa bu takdirde sadece vakit öldürüyor ve bir de kendilerini aldat›yorlar demektir. ‹çlerini
zabt u rabt alt›na alamam›fl, riyan›n burnunu k›ramam›fl, fahr› ayaklar›n›n alt›nda ezememifl, baflkalar›na ifl buyurmay› ve gösterifl yapmay›
omuzlar›ndan silkip atamam›fl insanlar›n yapt›¤› d›fl müdahaleler, huzursuzluk kayna¤› olma ve gürültü ç›karmaktan baflka bir mana ifade
etmeyecektir. Öte yandan, meseleyi yaln›z ma’nevî cihad fleklinde ele
al›p “kendi kavgam› vermeden, baflkalar›yla u¤raflmam do¤ru olmaz”
diyerek bir köfleye çekilenler, çekilip nefsine derece kazand›rmay› her
fleyin üstünde görenler ve d›fla karfl› verilen kavgaya ifltirak etmeyenler ise -en hafif ifadeyle- ‹slâm’› yogilefltirme gayretine düflmüfller demektir.
Bu ikinci gruptakilerin baz›lar›nda flöyle bir düflünce hakimdir: Koyunu kendi aya¤›ndan, keçiyi de yine kendi aya¤›ndan asarlar. Nefsini
kurtaramayan, baflkas›n› da kurtaramaz. Öyleyse insan, önce kendini
kurtarmaya bakmal›d›r. Oysa böyle düflünen kimseler, her fleyden önce bilmelidirler ki insan, nefsini kurtard›¤›n› zannetti¤i gün, kendini girdaplar›n en içinden ç›k›lmaz›na kapt›rm›fl say›l›r. Asl›nda, kim kendini
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kurtard›¤›n› söyleyebilir ki? Kur’ân, “Yakîn sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et”

(Hicr Sûresi, 99)

buyurmaktad›r. Yani kimse, perde aç›l›p

da öbür âlemden “art›k buyur” deninceye kadar, kulluk manas›na dahil hiçbir fiilden uzak kalamaz. ‹nsan, ömrünün son nefesine kadar
kullukla mükelleftir.
Bu durumda, mükellefiyetleri devam eden bir insan›n kendini kurtard›¤›n› söylemesi nas›l mümkün olabilir ki..! Öyleyse, insan›n nefsiyle cedelleflmesi, içindeki fena huylarla yaka paça olmas› ve kendini ›slaha çal›flmas›, hayat›n›n sonuna kadar devam edecektir.
Havf ve recâ a¤›rl›kl› bir hayat yaflamak mecburiyetindeyiz. Neticeden
emin olmak, hiçbir mümine yak›flmaz. Ayn› flekilde, ümitsizlik de müminin s›fat› olamaz. Ancak, havf taraf› a¤›r basmal›d›r. Hz. Ömer gibi bir
insan bile, son anlar›n› yaflarken endifle içindeydi. Ancak hakk›nda ‹bn
Abbas’›n hüsn-ü flehâdette bulunmas› ve “Senin iyi bir insan oldu¤una
ahirette ben flahid olurum” demesi, bir manada onu bu endifleden kurtarm›flt›. Kur’ân-› Kerîm’de, “Rabbinin azametinden korkana Cenab-›
Hakk iki Cennet va’detmektedir.” (Rahman, 46) buyurulmakta de¤il midir?
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2

Z‹RAAT, C‹HAD VE KURTULUfiUMUZ
“Îne al›flverifli yapt›¤›n›z, s›¤›rlar›n kuyru¤una yap›fl›p hayat›n›z›
ziraata hasretti¤iniz ve cihad› b›rakt›¤›n›z zaman Allah, size alt›ndan kalkamayaca¤›n›z öyle bir mezellet verir ki yeniden dininize
dönece¤iniz âna kadar o mezelletten kurtulamazs›n›z.”
(Ebu Davud, Buyû’ 54; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned 2/42, 84)

M

ümin, içte ve d›flta verece¤i mukaddes kavgayla aziz
olacakt›r. Ama kendisine terettüp eden vazifeyi yapmay›p yaflama ve hayat sevdas›na düfltü¤ü, flahsî zevkleri-

ne tak›l›p kald›¤› zaman ise, onuru ve izzeti de gidecek, sefil ve peri-
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flan hâle gelecektir. Resûl-i Ekrem

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

cihad› terketti mi, Allah

umûmî bir azap, müflterek bir be-

(celle celâlüh)

“Bir topluluk

lâ verir.” buyurmaktad›r. Bu yüzden izzetli yaflamak, ancak cihad ad›na bir k›s›m meflakkatlere katlanmakla mümkündür. Toplum, bu meflakkatlere topluca gö¤üs gerecek ve aziz olarak yaflamaya hak kazanacakt›r. Fakat fertler tek tek kendi hayatlar›n› yaflamak için cihad›
terk ederse, o zaman Allah’›n umûmî azab› gelir ve masumu mütecaviziyle, zalimi de mazlumuyla beraber derbeder eder. Öyleyse umûmî
bir belâya maruz kalmamak için topluca cihada sar›lmak flartt›r.
Hadiste anlat›lan birinci husus “îne al›flverifli”dir. Îne al›flverifli yapmak, iki flekilde aç›klanm›flt›r: Birincisi, birinden veresiye mal sat›n
al›p daha sonra ayn› adama bu mal› daha ucuza ve peflin olarak satmakt›r. Bu al›flveriflten gaye fludur: Kiflinin paraya ihtiyac› vard›r ve
do¤rudan para al›p fazlas›yla ödemek faiz olaca¤›ndan, böyle bir yola tevessül etmektedir. Bunun pratikte tatbiki flöyledir: Birinin diyelim
ki 800 liraya ihtiyac› vard›r; baflkas›na ait bir mal› veresiye bin liraya
sat›n al›r. Sonra da ayn› mal› ayn› adama 800 liraya peflin olarak satar. D›fltan normal bir al›flverifl gibi görünen böyle bir muamelenin faizden fark› yoktur ve katiyen caiz de¤ildir.
Îne al›flverifli yapman›n ikinci tefsiri ise fludur: Îne, vade fark› uygulamas›d›r. Meselâ, borçlu gelir ve bu ayki borcunu ödeyemeyece¤ini
söyler. Hemen borcuna tehir süresi ve borç miktar› hesap edilerek vade fark› yüklenir. Bu muamelelerin her ikisi de ‹slâmî aç›dan do¤ru de¤ildir.
Allah Resûlü, bu hadis-i fleriflerinde köyden flehre, en ücra yerden
en büyük kentlere kadar, insanlar aras›nda, ticaret ve muamele ad›na
irtikap edilen ahlâks›zl›¤a parmak basmakta ve bu ahlâks›zl›k, sizi esaret alt›na ald›¤› zaman mezelleti bekleyin, buyurmaktad›r.
Hadiste anlat›lan ikinci hususa gelince “s›¤›rlar›n kuyru¤una tutunup da ziraat›n d›fl›nda her fleyi unuttu¤unuz zaman” ifadesinde ten-
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kidi yap›lan husus, ziraat de¤ildir. Zira Efendimiz, “K›yamet kopuyor
dahi olsa elinizdeki fideyi dikin” buyurmufltur. Ayr›ca, ölü topra¤a ‹slâm’›n tahammülü yoktur. Burada tenkid edilen husus, dengesizliktir;
çünkü, iktisadî hayat›n can damar› olan üretim sadece ziraate hasredilir de ticaret ve sanayi ihmale u¤rarsa bu takdirde üretimde bir dengesizlik var demektir. Buna karfl›l›k sadece ticarete veya sadece sanayiye
yönelik kalk›nma hamleleri de ayn› flekilde bir dengesizli¤in ifadesidir.
O halde esas olan, her sahaya gereken de¤eri vermek ve böylece gereken üretim dengesini sa¤lamakt›r.
Ziraat, köylerde olur; bu yüzden insanlar›n kendilerini bütünüyle ziraate vermeleri flehirleflmenin tamamen durmas› demektir. fiehirleflmenin durmas› ise sanayi ve ticaretin ölmesi manas›na gelir. Bunun aksi yani, herkesin köyde tarlas›n› b›rak›p da büyük kentlere ak›n etmesi
bir baflka ar›zan›n do¤mas›na yol açacakt›r. Günümüzdeki flekliyle kentlerin h›zla büyümesi, büyüme h›z› oran›nda yeni yeni problemler do¤uracak, yer-alt› ve yer-üstü hizmetleri akamete u¤rayacak ve iflsizlik had
safhaya yükselecektir.
Kalk›nma dengeli olmaz ve iktisadî hayat›n bir bölümü d›fla ba¤›ml› olmakta devam ederse her zaman için o taraftan bir darbeye maruz
kal›nabilece¤i asla unutulmamal›d›r. D›fla ba¤›ml› sanayi kurulufllar›, d›fla ba¤›ml› ticaret emtias› kadar, d›fla ba¤›ml› ziraat ürünleri de iktisadî hayat için bir tehdit unsurudur. Öyleyse as›l olan, bütün sahalarda
dengeyi koruyabilmektir.
Efendimiz devrinde h›zl› kentleflme problemi olmad›¤›ndan iktisadî
dengesizlik, hadiste, hayat› ziraate hasretme fleklinde ifade buyurulmufltur. Günümüzde ise h›zl› kentleflme beraberinde getirdi¤i s›k›nt›larla yine bir dengesizlik alâmetidir. Bu problemin çözümü için düflünülen veya düflünülebilecek olan köye dönüfl veya köye yerleflme meselesi, ciddî olarak ele al›nmas› gereken hususlardan biridir ki hadisten bu
manay› da anlamak mümkündür.
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Di¤er taraftan, medeniyetten sonra bedeviyete rücû veya bedeviyette ›srar edip durma da hadiste tenkid edilen hususlardand›r. Bunlar›n,
hepsi, mezellet ve meskenet getirir.
Hadiste anlat›lan üçüncü husus fludur: “Cihad› terketti¤iniz zaman”
rahat›n›za dald›¤›n›z, kendi ifllerinize kapan›p onda bo¤uldu¤unuz zaman sizin için bafl›n›z›n ucunda bir mezellet haz›rd›r. Havan›z maddeten karard›¤› gibi manevî hayat›n›z da kararm›fl, ruh seman›z›n y›ld›zlar› dökülmüfl; ay›n›z, günefliniz küsuf ve hüsufa u¤ram›flt›r. Yeryüzünde yaflaman›z art›k caiz de¤ildir.
Yeniden dine dönünceye kadar isteseniz de, dua dua yalvarsan›z da,
maruz kald›¤›n›z o mezelleti Allah bafl›n›zdan atmayacakt›r.
Dine dönüfl nas›l olacakt›r? Üzerimizde, omuzlar›m›zda as›rlar›n getirip biriktirdi¤i haklar vard›r. B›rak›n baflka haklar›, nefsimize karfl›
eda edilmesi gereken hakk› bile eda edemedik. Ayr›ca ailemizin, milletimizin, neslimizin bizden bekledi¤i fleyleri de yerine getiremedik. C›l›z omzumuza, incecik belimize üst üste bir sürü vebal yüklenmifltir.
Yirminci asr›n idrak sahibi Müslüman›, bu veballer alt›nda iki büklümdür ve mesele hafif de¤il, aksine çok çetindir. Çünkü üç as›rl›k y›k›l›fl›n
feryad›n› sinelerimize doldurmakla karfl› karfl›yay›z. Çeyrek as›r inlemeden, sanc› ve ›zd›rap çekmeden bu feryad›n dinmesi de mümkün
de¤ildir. Bu duruma gelmemizin tek sorumlusu da yine kendimiziz. O
hâlde kurtulufl yine bizimle olacakt›r. Diflimizi s›kacak, kendi mefl’alemizi kendimiz tutuflturacak, Allah’›n inayetine yönelecek ve bu yönelmeyi hem sözle hem de fiille yapaca¤›z. Bunu yapabildi¤imiz ölçüde
Rahmet’in kap›lar› bize de aç›lacak, Rahmet eli, içinde bulundu¤umuz
durumdan bizi çekip alacak ve kurtulufl sahiline ç›karacakt›r.
Resûl-i Ekrem, cihan karfl›s›nda öyle bir cemaatle kavga veriyordu ki
o cemaatin her ferdi, hayat›n hangi kesiminde kendisine ne düfltü¤ünü
çok iyi biliyordu. Zira onlar için cihads›z geçen hayat, bofla geçmifl
demekti. Efendimiz’in bu husustaki ifadeleri, cidden dikkat çekicidir:
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“Bir kimse, hayat›nda hiç cihad yapmadan, bu mevzûda hiç bir
cehd göstermeden ölürse bir nifak flubesi içinde ölmüfl, münaf›kl›k zemininde ruhunu teslim etmifl olur.” Bir baflka rivayette de flöyle buyurulmaktad›r: “Bir kimse, hayat›nda cihad eseri olmadan Allah’›n huzuruna ç›karsa ciddi bir bofllukla ç›km›fl demektir.” Yani, böyle bir kimse, Mahkeme-i Kübra’ya kendisini utand›racak, yüzünü k›zartacak bir
gedikle gelmifltir.
Sa¤›m›zda, solumuzda do¤ranan, tecavüze u¤rayan, inim inim inleyenler var. Mazlumun imdad›na koflmak bize bir vazife oldu¤u gibi, zalimin zulmünü def’etmek de bir vazifedir. Yoksa, öyle ac› bir senfoni ile
Huzûr-u Rabbü’l-âlemin’e gideriz ki bu senfoniden ç›kan nakarat ve
sesler, mazlumlar›n âh u efgân›, ›rz›na geçilen kad›nlar›n feryad u figan› ve yetim çocuklar›n iniltisidir. Rabbin huzurunda bu gedikle, bu eksik ve kusurla haflr u neflr olmak, ne büyük talihsizliktir!..
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ALLAH’A EN SEV‹ML‹ GELEN ‹K‹ DAMLA
“Allah kat›nda flu iki damladan ve flu iki izden daha sevimli bir fley yoktur:
Allah’a iman ve iz’an›n O’ndan haflyetin ifadesi olarak dökülen gözyafl›
damlas›yla Allah yolunda (harbederken) dökülen kan damlas›. ‹ki iz ise,
Allah yolunda (çarp›fl›rken al›nan) yara izi ve Allah’›n emretti¤i
farzlardan birini yerine getirmekten kalan kulluk izidir.”
(Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 26)
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E

vet, asl›nda mümin, öbür âleme ifltiyakla Allah için dökece¤i iki damla gözyafl› ve iki damla kan›n O’nun yan›nda nas›l hora geçti¤ini bilse güvercinler gibi kanat ç›rpar, o hâl

ve o havay› yakalamay› bin flevk ile isteyip arzu ederdi. Ancak bu, belli bir iman ve iz’ana ba¤l›d›r. Mevzû ile alakal› olarak Efendimiz flöyle
buyurmaktad›r:
“Allah kat›nda flu iki damladan daha sevimli bir fley yoktur: Allah’a
iman ve iz’an›n ifadesi olarak dökülen gözyafl› damlas›yla Allah yolunda harbederken dökülen kan damlas›.” Allah, bu iki damlay› o kadar
çok sever. Bu sebeple, Allah kat›nda sevimli olan fleylere gönül ba¤layan ve kendini böyle fleylere kapt›ran insan, katiyen bu dünya hayat›n›n sûrî (geçici) zevk ve sefalar›na temenna etmez, dünya karfl›s›nda
bel k›r›p boyun bükmez ve bütün dikkat ve hassasiyetiyle öbür âleme
müteveccih olur. Ne var ki bütün bunlar bir irfan iflidir. ‹nsan›n irfana
ermesi ise en çetin ve zor meselelerdendir. Bizim anlad›¤›m›z manada
irfan insan›n içinde yanan öyle bir iman flem’as›d›r ki insan onun ayd›nl›¤›nda dünyay› gördü¤ü gibi ukbay› da görür. Dünyaya ait fleyleri
mütalâa ve müflahede etti¤i gibi, ukbaya ait fleyleri de mütalâa ve müflahede eder. O zaman insan›n içinde ahirete karfl› apayr› bir ifltiyak
uyanacak ve akl› bafl›nda olan hiç kimse, Allah yolunda mücahedeye
ve bu u¤urda elde edece¤i flehadete hiçbir fleyi tercih etmeyecektir.
Ebedî güzeli ve ebedî güzellikleri gören bir kimse nas›l olur da fânî ve
fena dünya hayat›na meyleder?
fiehadet, ebediyeti yakalama garantisidir. Amr ‹bn Cemuh ve Sa’d
‹bn Hayseme de bu garantiyi yakalayanlardand›r. Her ikisi de oldukça
yafll›d›r. Yataktan kalkacak, yolda de¤neksiz yürüyecek hâlleri yoktur.
Ama cihad söz konusu olunca her ikisi de yaral› arslanlar gibi yerlerinden do¤rulmufl ve cihada haz›rlanmaya koyulmufltur. Her ikisi de kendilerini cihaddan al›koymak için “Babac›¤›m, sen hastas›n, yolda dahi
zor yürüyorsun. Bu ifl, senin iflin de¤il. Sen evde otur. Bize müsaade
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et, biz ç›kal›m” diyen evlât ve torunlar›na “Baflka bir fley olsayd›, sizi
nefsime tercih ederdim. Ama bu, bir flehidlik meselesidir; Rabb’e kavuflma ve ebedî Cennet’i kazanma davas›d›r. Bu mevzûda kimse kimseyi tercih edemez” cevab›n› verirler. ‹ki ayr› evde, iki ayr› muhataba
karfl› ayn› ifadelerle yap›lan bir tart›flmad›r bu. ‹ki grup da birbirinden
habersizdir. Ve yine iki grup da hakem olsun diye Allah Resûlü’nün
huzuruna gelir ve yafll›lar, gençlerden flikâyette bulunurlar: “Ya
Resûlallah evlatlar›m, torunlar›m beni b›rakm›yor ki flehid olay›m, Sen’in u¤runda ruhumu seve seve feda edeyim.” Allah Resûlü, onlar› teskine çal›fl›r ama, mümkün de¤ildir. Gözünü Cennetler âlemine dikmifl, bir an evvel oraya gitmek için kanat ç›rp›p duran bu iki yafll›
adam öyle ›srarla taleplerini tekrar ederler ki ‹ki Cihan Serveri, her ikisine de “Olur” demekten baflka çare bulamaz. Neticede, bu iki yafll›
adam, cihada ifltirak eder ve biraz sonra yüce Nebi, gözlerini yüce
âlemlere dikmifl, flöyle buyurur: “Amr ‹bn Cemuh’u e¤ri ayaklar› düzelmifl Cennet’e koflarken görüyorum.” fiehidler araflt›r›l›rken, her iki
yafll› adam› da s›rt s›rta yerde yat›yor buldular. Sa’d ‹bn Hayseme de
Amr ‹bn Cemuh da Allah yolunda flehid olmufltu. Buna Allah flahiddi,
Resûlullah da flahiddi, melekler de flahiddi... fiahiddiler ki Amr ‹bn Cemuh ve Sa’d ‹bn Hayseme Cennet’i garanti etmifllerdi.
‹nsan, daha dünyada iken de ayn› arzu ve istek dolu olan bir hayat
yaflayabilir. Ölüm ve flehadet, onun için gayelerin en ulvîsi olur. Ancak
bu, yukar›da da dedi¤imiz gibi, irfana, veralar›n veras›n› bilmeye ba¤l›d›r. Zira buradaki a¤lamalar, orada gülmek; buradaki ›zd›raplar, orada lezzetler içinde yüzmek; buradaki mahrumiyet ve s›k›nt›lar, orada
her türlü mahrumiyet ve s›k›nt›ya veda etmektir. ‹nsan bunu vicdan›na
böyle duyurmal›, bu hakikatlar› kendisine böyle telkin etmelidir... Bunun için de mazimizi tetkik ve araflt›rmada çok fayda vard›r. Büyük ‹slâm davas›n› ilk bafllatanlardan bize kadar bu fluur böyle devam edegelmifltir. Onlarda can› feda etmek, âdeta bir tutku, bir arzu gibiydi.
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Halbuki onlar da insand› ve yaflamay› seviyorlard›. Öyleyse, onlar› bu
yola sevkeden bir baflka hakikat olmal›yd›. ‹flte bu hakikat, ancak onlar›n irfana ulaflm›fl olmalar›yla izah edilebilir. Kur’ân, bize bu irfan afl›s›n› yapar. Allah yolunda öldürülenlerin esasen ölü kabul edilmemesi
gerekti¤ini ilan eder. Onlar, Allah kat›nda bizim anlayamayaca¤›m›z
bir hayatla “hayy”d›rlar. Bunu ise, ancak o hayata erenler anlarlar.
Cabir’in babas› Abdullah, Uhud’da flehid olmufltu. Cabir, Allah
Resûlü’nün huzuruna gelerek “Yâ Resûlallah, babam vefat etti ve bana
bir sürü yetim b›rak›p öyle gitti. Onlar›n bak›mlar› da benim üzerime
kald›. Halbuki onlara bakacak sermayeye de sahip de¤ilim.” dedi.
Efendimiz, Cabir’i teselli için evini teflrif buyurdular. O esnada, Abdullah’›n k›z› veya k›zkardefli, Efendimiz’in de duyaca¤› bir sesle odas›nda a¤lay›p inliyordu. Allah Resûlü, hem onlara hem de bütün Müslümanlara müjde olacak flu sözleriyle Cabir ve ailesini teselli etti: “Allah, flimdiye kadar hiç kimse ile perdesiz görüflmedi. Sadece Abdullah’› karfl›s›na ald› ve ona hâlini sordu. O da Cenâb-› Hakk’a flu mukabelede bulundu: “Yâ Rabbi! Beni dünyaya tekrar gönder. Gönder
de, Sen’in u¤runda bir kere daha öleyim ve böyle bir ölümün ne kadar zevkli oldu¤unu dünyadakilere haber vereyim.”
Cenab-› Hakk ise ona flöyle dedi: “Ölenlerin geri döndürülmeyece¤ine dair vaadim var. Ama, senin bu ifltiyak ve arzunu onlara haber
verece¤im.” Daha sonra “flehidlerin ölü say›lmayaca¤›n›” ifade eden
âyet nazil olur ve Abdullah ve emsâlinin durumu bize haber verilir: fiehidler ölmemifltir ve asla da ölmeyecektir.”
***
Gözyafllar›, ihlasl› ve samimi insanlar için, baflka bir ifadeyle, daima
ci¤eri ve ba¤r› yanan insanlar için bir boflalma ameliyesidir. Âdeta, sinesinde Cehennem korlar› ve içi cay›r cay›r yanarken, onun duygular› d›fla, gözyafl› fleklinde dökülür. Onun içindir ki, Allah Resûlü taraf›n-
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dan, cehennemle gözyafl› aras›nda bir muvazene kurulmufltur. Cehennem k›v›lc›mlar›n›n mahflerde insanlar› kovalad›¤› zaman, Cibril elinde bir bardak su ile görünür. Ve Allah Resûlü ona sorar: “Elindeki nedir?” Cibril’in cevab› flu olur: “Müminlerin gözyafl›. Cehennem’i söndürsün diye!”.
Allah Resûlü bu ve benzeri hadisleriyle, d›fla karfl› mücadele ve mücahede eden insan›n bu durumuyla, içe karfl› mücadele yapan ve nefsiyle yaka paça olan, bu yüzden de gözyafl› döken insan›n amelini ayn› mütalaa ediyor.
Kur’ân-› Kerim, a¤layan insanlar›n durumunu bir ibret vesilesi olarak nakleder. Ayr›ca, az gülüp çok a¤lamay›, kazan›lan günahlar karfl›s›nda iki büklüm olmay› emreden nice âyetler vard›r.
Ruh inceli¤inin flâhidi durumunda olan gözyafl›n›n her damlas›, bir
rikkat ürpertisidir ki Cennet’teki kevserlere denk k›ymete sahiptir.
Gözyafl›n›n kurumas› cidden ac›nacak bir zavall›l›k örne¤idir. Allah
Resûlü, fleytandan s›¤›nd›¤› gibi, kurumufl gözden Allah’a (c.c.) s›¤›nmaktad›r.
Keflke her mümin kendini s›k› bir kontrolden geçirip bu ac› hakikat› itiraf ederek flöyle diyebilseydi: “Ne ilmim var, ne âmâlim; ne hayr
u tâata kald› mecâlim. Ne gözümde yafl, ne de yürekte derman›m ne
de iradede ferim...”
Ve yine, keflke her mümin kendini fluna ikna edebilseydi: Ben bir
hiçim. E¤er Cenab-› Hakk’›n (c.c.) bir k›s›m lütûflar›na mazhar olmuflsam bunlar benim liyakat›mdan de¤il, aksine muhtaç oluflumdand›r.
Benim bu müflis hâlim Cenab-› Hakk’›n (c.c.) rahmetini ihtizaza getiriyor ve bütün bu lütuflar da onun için geliyor.
‹nsan›n kusurlar›ndan s›yr›lmas›n›n ilk yolu, kusurun kusur olarak bilinmesidir. Bu bilmeyi daima bir ürperti takip etmelidir ki insan kusurlar›ndan kurtulmay› becerebilsin.
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KÖTÜLÜKLER‹ DEF ETME YOLLARI
“Sizden biriniz bir münker gördü¤ünüzde onu eliyle,
gücü yetmezse diliyle def etsin (ona müdahele etsin), ona da
muktedir olamazsa kalbiyle tavr›n› belli etsin. Bu sonuncusu
imân›n en zay›f mertebesidir.”
(Müslim, Îmân 78. Ayr›ca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

Y

ani herhangi biriniz, dinin çirkin sayd›¤› bir münkeri gör-

dü¤ü zaman, onu eliyle def ediversin. fiayet eliyle bu ifli
yapmaya muktedir de¤ilse yani fiilen müdahale edemiyor-

sa kavl-i leyyin, cidâl-i hasene, mücâhede-i hasene ve va’z u nasihatla, yani diliyle def ediversin... Diliyle defetmeye de imkân ve vasat müsait de¤ilse, kalbiyle bu¤zetsin ki imân›n en zay›f mertebesi de budur.
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Düflünün ki içtimaî hayat›m›z› kemiren bir mikrop var. Cemiyeti kemire kemire dize getiren bir mikrop. Zina, uyuflturucu, tefecilik, ihtikâr gibi bir fley... Millet düflmanlar›, fler flebekeleri bu hastal›klar› ihtimamla yaflat›yorlar; siz de, cemiyetin sars›l›p dize gelece¤ini yakînen
görüyor ve biliyorsunuz.
Evet, e¤er cemiyet ‹slâmî hüviyette olsa idi devletin nizam, intizam
ve âsâyifli koruyaca¤›n› iyiyi-güzeli emredip fenadan çirkinden al›koyaca¤›n› düflünür, “eh bize ifl kalmad›” diyebilirdik.
Evet, Müslümanl›¤›n hâkim oldu¤u bir dönemde, idareci bu durumlarda müdâhale eder, asker ve emniyet devreye girer ve o münkerin
içtimaî hayat›m›zda geliflmesine meydan vermeyebilirlerdi. Bütün bunlar, elle müdahale ve elle men etmenin flekilleridir. Günümüzde münkerâta bu seviyede müdahale edilemedi¤i gibi, iyi ve güzel de gerekti¤i ölçüde teflvik görmemektedir. Bugün, çarfl›da dinin çirkin sayd›¤› bir
münkeri iflleyen birisine elle müdahale edip “yapma” deseler o da
mukabelede bulunacak ve sana bir tokat aflkedecektir. Dolay›s›yla elle
müdahale yetkili makamlarca yap›lmal›d›r.
Bir de bu iflin, dille yap›lmas› flekli var. Sen elinle müdâhale edemiyorsun. Devlet de bu ifli, bir mükellefiyet ve vazifesi olarak üzerine almam›fl yani devlet “emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker” yapm›yor yani Allah’›n emrini emretmiyor, Allah’›n yasak etti¤i fleylerin de
önüne geçmiyor, içtimaî hayat› kemiren hastal›klar›n hepsine bir bak›ma vize veriyorsa. Meselâ; bir kanun ve bir sistem alt›nda zina icra ediliyor, içki içiliyor, hatta tefecilik yap›l›yor, sen de, bu münkerât yap›l›rken, elinle müdahale edemiyorsan o zaman sana düflen vazife bunlar› dilinle defetmektir; mev’ize-i hasene ile, tefecili¤in içtimaî hayat› kemiren bir mikrop oldu¤unu, zinân›n bir kanser, bir kangren oldu¤unu
anlatman ve onlardan fertleri tiksindirmen, nefret ettirmen, ürkütmen
ve vazgeçirmen gerekir. Tabi tatl›l›kla, yumuflak sözle, Kur’ân’›n ruhuna uygun tebli¤ metoduyla...
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Çok flükür, bugün bunlar› rahatl›kla konuflup anlatabiliyoruz. Fakat
bunlar›n dahi anlat›lmad›¤› dönemler ve memleketler olabilir. Bu, ‹slâm âleminde de onun d›fl›nda da olabilir. fiimdiye kadar öyle zamanlar olmufltur ki -daha olabilir de- sel gibi akan münkerat karfl›s›nda size hiçbir fley yapt›rtmam›fllard›r. Hatta, “faiz, içki bizim içtimaî hayat›m›z› kemiren sârî bir hastal›kt›r; mutlaka bunlar›n çaresine bak›lmal›d›r” deseniz sistemin bekçileri “Sen devletin, iktisadî, siyasî, kültürel,
temel nizamlar›n›, dinî esaslara oturtmak istiyorsun, milletin vicdan›na
bask› yap›yorsun; bunu sana yapt›rtmay›z” diyebilir ve dilinize bir kilit
vurabilirler. O zaman yap›lacak fley, o kötülü¤ü irtikâp eden kimselerle, irflad ve tebli¤ gibi hususlar›n d›fl›nda münasebet kurmama ve vazife olarak da en az›ndan kalbinde onlara karfl› bir burukluk hissetmen
gerekir ki bu da yap›lmas› gerekli olan fleylerin en afla¤› derecesidir.
Aksine, münkerat› irtikâp eden bir insan›n yan›nda bulunur ve -Allah
muhafaza buyursun- onun hâlini hofl görürsen bu bir sukût say›l›r. Meselâ, birisi zinâdan kendini alam›yor ve o dinin yasaklad›¤› bir hususu
irtikâp ederken, onunla münasebet kuran, onunla anlaflabilen, onun
yapt›klar›n› hofl görüyor demektir. Hatta bu durum azâb-› ilahînin
umûmî olarak gelmesine de vesile olabilir.
Bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz. Bir cemiyet büyük günah
iflleyebilir, o cemiyette büyük ahlâks›zl›klar irtikâp edilebilir ama o cemiyet içinde o ahlâks›zl›klar› def ve ref edecek, faal, cevval, dinamik
bir cemaat, din ad›na hizmet veriyorsa bir paratoner say›lan bu mübarek insanlar sayesinde, gelen musibetler savulmufl ve dolay›s›yla da, o
cemiyet kurtulmufl olur. Topyekün bir cemiyette fenal›klara karfl› canl›-kanl›, dinamik böyle bir cemaat yoksa ve ahlâks›zl›¤›n önünü alma
mevzuunda, yang›na karfl› itfaiyeci gibi savaflacak tulumbac›lar bulunmuyorsa, belâ ve musibetler herhangi bir yere tak›lmadan gelebilirler.
Onun içindir ki bir mümin, münkerât›n aç›ktan aç›¤a ifllendi¤i bir topluluk içinde, bu ifli yapanlarla, flah›slardan ötürü münasebet kurup an-
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laflamaz. Vâk›a, mümin olarak, herkesle belli seviyede münasebet kurabilir, hatta ahlaks›zl›k yapan kifli ile de, ‹slâm’›n güzelliklerini kendisine intikal ettirme niyetiyle alâkalan›p, onu, içinde bulundu¤u çirkeften kurtarmaya çal›flabilir, ama bunlar s›rf Allah için olmal›d›r. ‹flte
böyle bir niyete ba¤l› kalarak, bizim, o kötü kimse ile temas›m›z dahi
ibadet olur.
Binâenaleyh, imân›n en zay›f›, dinin yasak etti¤i fleyleri irtikâp eden
insanlara karfl› kalben bu¤z duymakt›r. Evet, Allah’› sevmeyenlere, Allah’›n kâinattaki nizam›n› tahkir edenlere karfl› bu¤z edece¤iz; fakat bu
bu¤z ‹slâm ad›na, karfl› tarafa sunulacak teklif ve mesajlar›n hüsn-ü kabul görmesi esas›na göre ayarlanmal›d›r. Efendimiz
lem)

(sallallâhu aleyhi ve sel-

buyuruyorlar ki “Ben farzlar› yapmakla emrolundu¤um gibi insan-

lar› idare etmekle de emrolundum.” yani Allah bana farzlar› emretti¤i
gibi, insanlar› idare etmek, evirip-çevirip idare-i meflrûa içinde, biçimine koymakla da emrolundum. Evet, huflûnetle de¤il, iflmi’zâzla de¤il;
tatl›l›k göstererek ona bir fleyler verilmelidir. ‹çi nur dolu enjektörü,
onun vücuduna zerk edebilmek için, iyilik yaparak, kendisini salmas›n› temin ederek ona yaklafl›lmal›d›r ki teklif ve düflüncelerimiz reaksiyon görmesin. Onun için Cenab-› Hakk, Hz. Musa ve Hz. Harun’a
“Firavun’a tatl›, içini okflay›c› sözleri gidin söyleyin”

(Tâha, 20/44)

diye

ferman ediyordu. Firavunla münasebet kuracak ve yüzünü ekflitmeden
hakk› ve hakikati ona anlatacaks›n, anlatacaks›n ki anlatman›n bir mânâs› olsun ve bu u¤urda gösterilen gayretler de bofla gitmesin...
Hâs›l›, görüfltüklerinle Allah için görüflecek ve konuflacak; Allah’› ve
O’nun emirlerini anlatma yolunda her fleye katlanacak, her fleyi gö¤üsleyeceksin ve yine s›rf O’nun için yerinde bu¤zetmesini de bileceksin...
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5

RÜYA

“Rüya nübüvvetin k›rk alt› cüz’ünden bir cüz’dür”
(Buhârî, Ta’bîr 26; Müslim, Rü’yâ 6. Ayr›ca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 8;
Tirmizî, Rü’yâ 1; ‹bn Mâce, Rü’yâ 9)

A

llah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem),

bu sahih hadis-i flerifle-

rinde: “Rüya nübüvvetin k›rk alt› cüz’ünden bir cüz’dür”
buyuruyor. Bu, muhteva ve mânâ aç›s›ndan peygamber-

li¤in, k›rk alt› derinli¤inden, k›rk alt› parças›ndan, ifade etti¤i k›rk alt›
mânâs›ndan ve içindeki k›rk alt› esastan biri mânâlar›na gelebilir. Muhakkik âlimler bu hadise flöyle bir aç›klama getirmifllerdir: Efendimiz,
kendisine peygamberlik gelmeden evvel, nübüvvetle alâkal› meselele-
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ri, alt› ay kadar rüyalar›nda görüp tan›m›flt›. Buharî’nin tesbitiyle, Âifle Validemiz, Allah Resûlü’nün rüyalar›n› sabah ayd›nl›¤› içinde gördü¤ünü ve ertesi gün de, gördü¤ü rüyan›n ayn›yle ç›kt›¤›n› naklediyor.
Evet, iflte bu rüya fasl› tam alt› ay sürmüfltü. Bu ise bir senenin yar›s›
demekti. Peygamberlik de yirmi üç sene sürdü¤üne göre, bu alt› ay,
vahyin nazil olma süresinin k›rk alt› parças›ndan biri say›labilir. O, bu
dönemde, Gâr-› Hira’da ve Hadîcetü’l-Kübra Validemizin yan›nda daha ziyade rüya temrinat›yla peygamberli¤e al›fl›yor ve sonra da o rüyalar fasl›n›n sona ermesiyle vahiy gelmeye bafll›yor...
Rüyan›n bir di¤er yan›n› Efendimiz flöyle anlat›r: “Ahir zamanda en
sad›k olan fleyler rüyalard›r.” Neden? Zira rüyalar›n arkas›ndaki gerçek, yani peygamberlik art›k yok, hatta bir yönüyle velâyet-i kübra da
yok, do¤rudan do¤ruya Efendimiz’le zaman üstü bir noktada görüflme
ve emir alma da yok. Mesela bir ‹mam Rabbanî, ‹mam-› fiazelî, fiah-›
Geylanî, Ahmet Rufaî, Bediüzzaman yok. Bizler hepimiz ümmî insanlar›z. Bu aç›dan hakikat âleminde,“miflkât-› nübüvvet”ten al›nacak fleyleri do¤rudan do¤ruya elimizi uzat›p alam›yor, zaman üstü olam›yor,
peygamberlerle belli kuflakta buluflam›yoruz. Halbuki Cüneyd-i Ba¤dadî “Ben do¤rudan do¤ruya görüfltüm, bana rüyamda flunlar› söyledi
veya aç›ktan aç›¤a bana flu emri verdi” diyor. ‹flte bizler bütün bunlardan mahrumuz. Durum böyle olunca bunca günah, bunca kar›fl›kl›k
içinde Allah bize olan lütuflar›n› rüyalar yoluyla lütfediyor veya baz› saf
gönüller sayesinde “yakazalar” vas›tas›yla içimize ak›t›yor, baflta Efendimiz olmak üzere birçok Sahabe, evliyâ ve mukarrabinle görüfltürüp
buluflturuyor. Onun için Allah Resûlü buyuruyor ki “Ahir zamanda en
do¤ru ç›kan fleylerden biri de rüyalard›r.” Allah Resûlü, bu rüyalara
mübeflflirat diyor? Mübeflflirat mufltu, biflaret ve müjde ifade eden fleylere denir.
Böyle bir dönemde, yani çoklar›n›n damarlar›ndaki kan›n, flehevât-›
nefsaniye ad›na galeyâna geldi¤i bir dönemde inananlar›n böyle teflvik
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almalar› rahmetin bir tezahürü olsa gerek.. iflin do¤rusu aksi halde, bu
çetin yollarda uzun boylu yürümek çok zordur.
Fakat bütün bunlara ra¤men, mümin rüya insan› de¤ildir. Çünkü
çocu¤a her zaman flekerleme verilmez, zira fleker diflleri çürütür. Hâlbuki insan›n s›hhatli, dengeli ve temkinli beslenmesi flartt›r. Aksi hâlde flekerde güç vard›r, “Beynimiz glikozla besleniyor...” vs. der yemeye devam ederseniz, ömür boyu sürecek hastal›klarla karfl› karfl›ya kalabilirsiniz. ‹flte aynen bunun gibi, sizler de her fleyi rüyalara ba¤lar ve
rüyalardan d›flar›ya ç›kamazsan›z; bir rüya adam› olarak kal›r gidersiniz. “Yakaza” dedi¤imiz husus da aynen bunun gibidir.
Ancak, bunlar Kitap ve sünnet gibi teflrîin gerçek kaynaklar› yan›nda hüccet ve delil say›labilecek kriter ve kurallar de¤ildir. Gerek rüyâ
ve yakazalar, gerekse cinleri, fleytanlar› kullanma yolu ile -hafizanallahbaz› hâllerde inananlar, do¤ru yoldan sapabilir, sapabilir ve kazanma
kufla¤›nda kaybedebilirler. Mesela, Gulam Ahmed, böyle bir handikap›n içine düflmüfl ve kaybetmifltir. O Yogizmde ve Hinduizm’de, ruha
kendi gücünü kazand›rma konusunda ileri seviyede biri oldu¤undan,
Müslümanl›¤›n üstünlü¤ünü bu yolla ortaya koyma yolunu tutmufl ve
dilini g›rtla¤›na sokup alt› ay bir fley yemeden durmaya çal›flm›flt›r. Güya o, bununla Brahmanlara, Budistlere karfl› ‹slâm’›n üstünlü¤ünü ortaya koymaya çal›flm›flt›r.. çal›flm›fl ve böyle bir yola girmifltir. Rica
ederim ‹slâm’› anlatman›n yolu bu mudur? Ve neticede Gulam Ahmed
s›ras›yla “mehdiyim, imam-› muntazar›m, peygamberim” demifl ve en
son hulul ve ittihada inanarak “Ben Allah’›m” demifltir.
‹flte, cinleri, fleytanlar› kullanma insan› do¤ru yoldan ç›kartacak böyle bir inhiraft›r. Evet, bu tür meseleleri yani rüyalarla amel etme, yakazalara güvenme, cinleri kullanma, hep böyle çok masumane, Müslümanl›k duygu ve düflünceleri içinde bafllar.. bafllar ama bir de bakars›n›z ki flirazeden ç›km›fls›n›z.
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Bize düflen fley Kitab’a ve Sünnet’e uymakt›r. Mesela siz göklerde
gezip dolaflsan›z, zaman-üstülük içinde Efendimiz’le buluflsan›z, Cenab-› Hakk’›n de¤iflik flekilde tecellileri ile bafl bafla kalsan›z, iflte bütün
bunlar, Sünnet’i yaflaman›n yan›nda ceviz kabu¤u kadar yer doldurmaz.
O hâlde saf Müslüman olarak kalal›m, zeminde yürüyelim. “Rütbeli olmak de¤il, nefer olmak daha iyidir” diyelim ve insanlardan bir insan olal›m. Hz. Ömer Efendimiz kendisine: “Sen Peygamber’i memnun ettin. Ebu Bekir’i memnun ettin. Cennet’e gireceksin ve firdevsler senin ota¤›n olacak” diyenlere ac› tebessümle bakar “fiu dünyaya
girdi¤im gibi ç›ksam çok memnun olaca¤›m” der. Her müminin böyle
düflünmesi gerekir.
Sizler tertemiz duygularla yaflar; k›l› k›rk yararcas›na

“Kitap ve

Sünnet” derseniz dinimizin elmas düsturlar›n›, akyolun prensiplerini
hayat düsturu yapar yaflarsan›z, Allah da sizi bofl b›rakmaz; velilere lütfetti¤ini lütfeder.
Sizin bundan sonra din ad›na söylenen fleylerin d›fl›nda art›k alaca¤›n›z fazla bir fley kalmam›flt›r. Görülen rüya ve yakazalar, flevke medar olabilecek flekilde inanan› flahland›r›yorsa onunla iktifa etmelidir.

26

ƈ ƪ ƇĢĳøƇ òƆ ĢÓ
:ħƆ ĥƪ øƆ ĲƆ įƈ ĻŽ ĥƆ ĐƆ ųÒ
Ɔ ĜƆ ĢÓ
Ɔ ĜƆ įƇ ĭŽ ĐƆ ųÒ
Ƈ ƪ ĵĥƪ ĀƆ ųÒ
Ƈ ƪ ĹƆ Ąƈ òƆ ƅóƈÖÓäƆ īŽ ĐƆ

īĻ
ƈ ĝƈ ĻƆ ĤŽ Ò ė
Ƈ đŽ ĄƆ ĲƆ ģƇ ùƆ ġƆ ĤŽ ÒĲƆ Ħƈ ĳŽ ĭĤÒ
Ƈ ýƈ ìƆ ÓĨƆ ĵýƆ ìŽ ÈƆ
ƪ ÙƇ ĨƆ ĲÒƆ ïƆ ĨƇ ĲƆ ±īƈ ĉŽ ×Ɔ ĤŽ Ò óƇ ×Ɔ Ġƈ ĹÝƈ Ĩƪ ÈƇ ĵĥƆ ĐƆ ÛĻ

6

GÖBEK BA⁄LAMAK, ÇOK UYUMAK,
TEMBELL‹K VE YAK‹N AZLI⁄I
“Ümmetim hakk›nda en çok korktu¤um fleyler: Kar›n büyüklü¤ü
(göbek ba¤lamak), çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azl›¤›d›r.”
(Kenzul ummal, Ali el-Müttakî, 3/460, hadis no: 7434)

H

adiste belirtilen ve Nebiler Serveri’ni korkutan hususlar
üzerinde önce k›sa k›sa durup sonra bunlar aras›ndaki irtibata geçelim.

Göbek ba¤lamak: Hadisteki ifadesiyle “kiberu’l-batn” kendini gafle-

te sal›p çok yiyen, yeme ve içmeyi hayat›n›n gayesi edinen ve tabir ca-
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izse yemek için yaflayan ve tabî bunun neticesi olarak da olabildi¤ine
fliflman olan insan demektir ki bu Allah Resûlü’nün dünya ve ukbâ hayatlar› ad›na endifle duydu¤u insanlar›n birinci özelli¤idir.
Çok uyumak: Asl›nda bu tabir izafîdir. Bugün bir insan›n günde ne
kadar uykuya ihtiyac› var diye hekimlere sordu¤unuzda genellikle 5 saat cevab›n› al›rs›n›z. Ve hekimler bunun ötesinde bir uykunun insan
vücuduna zarar verebilece¤i üzerinde ›srarla dururlar. Kald› ki bu meseleye hekimlerin yan› s›ra ‹mam Gazzalî’den Bediüzzaman Hazretleri’ne var›ncaya kadar birçok ehl-i tahkik parmak basm›fl ve Allah ile irtibat ad›na çok uykunun sebebiyet verdi¤i tehlikeler üzerinde durmufltur. Ayn› düflünceden hareketle medrese ve tekkelerde uyku meselesi
disipline edilmeye çal›fl›lm›fl ve uykunun oralarda 3 saate kadar indirildi¤i olmufltur.
Bu aç›dan “çok uyku” izafî bir kavramd›r. Baz›s›na 8 saat uyku az,
baz›s›na 3 saat çok gelebilir. Ama ne olursa olsun t›p ilminin verilerine göre günde 5 saat uykunun insan vücuduna yetti¤i gerçe¤inden hareket ederek günlük uykumuzu azamî olarak 5 saate düflürmeli, ondan
sonra bunu tedricen daha afla¤›lara çekmeye gayret göstermeliyiz.
Yaln›z bu arada flu hususa dikkatleri çekmek gerekir: Yeme ve içmesini disipline edemeyen, önüne her konan› yiyen bir insan›n uykusunu azaltmas› mümkün de¤ildir. Buna hadiste ifade edilen hususlar›n
birbiriyle irtibat›n› ele al›rken tekrar dönece¤iz.
Tembellik: Allah Resûlü’nün dualar›nda Allah’a s›¤›nm›fl oldu¤u hususlardan biridir tembellik. ‹slâm’›n temel felsefesi, varl›k âleminin her
bir parças›nda canl›l›¤›n ve hareketin olmas›d›r. Bu felsefeye z›t olan
hemen her hususa ‹slâm müdahale etmifltir. Mesela, ât›l olarak b›rak›lan ve üzerine hiçbir fley ekilip biçilmeyen topra¤a, ihyâ etmek flart›yla el koyma hakk› vermifltir. Ticarî hayata sirküle edilmeyip bir kenarda ât›l b›rak›lan paran›n sahibine ciddi tehditte bulunmufl ve sair hik-
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metlerinin yan› s›ra bu atâleti önleyebilecek bir tedbir olarak o paray›
da zekât› verilmesi gerekli olan mallar aras›na alm›flt›r. Tembellik ad›na cans›z eflyaya karfl› tavr› bu olan ‹slâm dininin tembel tembel bir kenarda oturup âdetâ asalak hayat› yaflayan insana karfl› da tavr› herhâlde bundan farkl› olmayacak, aksine daha sert olacakt›r. Nitekim Allah
Resûlü’nün üzerinde durmaya çal›flt›¤›m›z hadiste onu, ümmeti hakk›nda korktu¤u fleyler aras›nda saymas› bu tavr›n bir göstergesinden
ibarettir.
Yakîn azl›¤›: Yakîn’in ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn gibi
mertebeleri vard›r. Buna göre bir insan inand›¤› hakikatleri ilme dayand›rarak yorumlayam›yorsa onun hiç yakîni yok demektir. Yani insan Allah’a, peygamberlere, kitaplara, haflre ve iman›n sair unsurlar›na olan iman›n› ilimle besleyememifl, onu kâinattan al›n›p süzülen afâkî delillere dayayamam›fl veya enfüsî delillerle irtibatland›ramam›fl ise
bu insan›n hiç ama hiç yakîni yoktur. Yakîn azl›¤› de¤il, yakîni yoktur.
Çünkü yakînin bafllang›c› ilimdir. ‹nsan için ondan daha afla¤› bir mertebe bahis mevzuu de¤ildir. Zira bunun afla¤›s› behâimin içinde yaflad›¤› bir hayatt›r.
Yakîn mertebelerinin bafllang›c› ilimdir. Mesela, flu karfl›m›zda âdeta
meflher gibi serilen kâinat kitab›n› bir seyyah, bediî zevki olan bir sanatkâr veya ekoloji ilmine vâk›f, onun derinliklerine dalm›fl bir ilim
adam› gibi tetkik etme ve bundan sonra Allah’›n kelâm s›fat›ndan gelen Kur’ân’› okuyarak Kur’ân ile kâinat aras›nda köprüler kurup Cenâb-› Hakk’› kabullenme, O’na aksine ihtimal vermeyecek ölçüde
inanma, yakînin ilk mertebesidir ki buna ilme’l-yakîn denilebilir.
Ayne’l-yakîn ise eflyan›n çehresinde Allah’›n tecelli ediflinin görüldü¤ü bir mertebedir. Yani insan›n “Vallahi ben flu a¤açta Allah’› görüyorum” dedi¤i mertebe. Yaln›z bu, flahs›n hususî mütalâas›na, sezmesine, hissetmesine ba¤l›d›r ve bu yönüyle objektif de¤il, bütünüyle sübjektiftir. Bu mertebede insan, çiçeklerin açmas›nda, a¤açlar›n semala-
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ra do¤ru ser çekmesinde, kufllar›n c›v›ldamas›nda, sular›n fl›r›l fl›r›l akmas›nda... hâs›l› her fleyde kemmiyetten, keyfiyetten, araz olmaktan
münezzeh Cenâb-› Hakk’›n arkas›nda, t›pk› Mecnun’un Leyla arkas›nda koflturdu¤u gibi devaml› koflturur durur ve sürekli O’nu arar. fiu iz,
flu hülya, flu silûet galiba evet galiba O der.
Ve hakka’l-yakîn; o bütün bütün Allah’ta fâni olma, O’nun bekâs›yla bekâya erme demektir. Tasavvufî ifadesiyle Fenafillah-bekabillah
makam›d›r bu. Üstad’›n yaklafl›mlar› içinde “heme ez ost.” Yani eflyan›n ancak O’nun varl›¤›yla kâim oldu¤u hakikatinin bütün mertebeleriyle sezildi¤i makam.
Asl›nda bütün bu mertebeler birbirine kuvvet ve destek veren ve iç
içe yaflanan mertebelerdir. ‹nsan›n, mutlaka bu mertebelerden hiç olmazsa birinde hissesi olmas› laz›md›r. Aksi hâlde insan hadisin ifadesiyle Allah Resûlü’nün “ümmetim hakk›nda en çok korktu¤um” dedi¤i tehlikeli bir daire içine girmifl demektir.
Hadiste ifade buyurulan hususlar›n birbiriyle olan irtibat›na gelince;
bir insan›n hayat›nda yeme ve içme gaye olmuflsa onda yakîn’in olmas› mümkün de¤ildir. Yakîn, hayretin dehfleti içinde yaflayan ve yemesini-içmesini ancak ayakta kalabilecek kadarla s›n›rlayan kimseler için
söz konusudur. ‹htimal Nebiler Serveri bu noktay› dikkat nazarlar›m›za sunmak için “Ademo¤lu karn›ndan daha kötü bir kap doldurmam›flt›r. Oysa ki Ademo¤lu için belini do¤rultacak birkaç lokma yeterlidir.
fiayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman (midesinin) üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ay›rs›n” buyurmufltur. O
halde insan midesinin alt›nda kal›p ezilmemeli yemesini-içmesini disipline eden, edebilen bir irade insan› olmal›d›r. Yani mide insan› olmamal›d›r. Aksi hâlde abur-cubur kendini yeme¤e sal›veren birinin, az
uyumas› da, tembellikten kurtulmas› da yakîne ulaflmas› da mümkün
de¤ildir.

30

Meseleye bir baflka aç›dan yaklaflacak olursak bir insan çok yiyorsa
onun fliflmanlamas›, tabir yerindeyse “kilo insan›” olmas› gayet normaldir. Böylelerinin kendini uykudan al›koymas›, tembellikten kurtarmas› imkâns›zd›r. Dolay›s›yla çok yiyen bir insan kendini uykuya salar,
uyku onun fliflmanlamas›n› sa¤lar ve böylece fasit bir daire teflekkül
eder. ‹flte bu tip insanlar›n yukar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m›z gibi yakînden nasiplerinin olmas› söz konusu de¤ildir. Veya baflka bir ifadeyle çok yiyen, çok uyuyan insanlar›n tembel tembel oturmalar› ve âdetâ
bir ceset insan› olmalar› gayet normaldir.
Netice itibar›yla, mümin, Peygamber’inin endifle ederim dedi¤i fliflmanl›k, çok uyku, tembellik ve yakîn azl›¤›ndan ve bunlara sebebiyet
verebilecek her fleyden y›landan-ç›yandan kaçar gibi kaçmak zorundad›r. O, ‹brahim Hakk› Hazretleri’nin,
“Az ye, az uyu, hayrete var, fâni ol An’dan”
Bul bekâ, ol An’a mihman gecelerde”
dedi¤i gibi, az yemeli, az uyumal›, hayretin dehfleti içinde yaflamal› ve
sonra Rabbinin misafiri olup O’nun enfâs-› kudsiyesini daima içinde
hissetmelidir. Ve gecelerde Râbiatü’l-Adeviyye’nin herkes yata¤›na çekildikten sonra, kalk›p dedi¤i gibi “Dostlar dostuna kavufltu, iflte ben
de Sana geliyorum” deyip Allah’a vuslat arzusu içinde coflmal›, aralanan perdelerden maiyet-i ilâhiyeye ulaflmaya çal›flmal›, O’nun kap›s›n›n tokma¤›na dokunmal›.. dokunmal› ki yakîn kendisine nasib olsun.
Hâs›l›, bu hadisin unsurlar› aras›nda öyle bir telazum ve irtibat var
ki onlar› birbirinden ayr› düflünmek mümkün de¤ildir. Ayr›ca bu hadisin t›p dünyas›n› alâkadar eden ve mutlaka t›bbî aç›dan incelenmesi
gereken yönleri de var. Onu da bu sahan›n müstesna simalar›na havale ediyoruz.
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7

H‹ÇB‹R fiEY‹N
ZARAR VERMEMES‹NE
VES‹LE OLAN DUA
Gündüzünün ve(ya) gecesinin bafllang›c›nda,
“Ne yerde, ne gökte ad›(n›n an›lmas›)yla hiçbir fleyin
zarar veremeyece¤i Allah’›n ismiyle ki O Semi’ ve
Alîm’dir” duas›n› üç defa okuyan insana o gün ve o
gecede hiçbir fley zarar veremez.
(‹bn Mace, Dua 14; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned 1/62)
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B

u hadisin râvilerinden olan Eban ‹bn Osman’›n felç olmas›ndan kaynakland›¤›n› zannetti¤imiz vâk›aya* dayanarak,
genelde “bu duay› okuyan felç olmaz” gibi yayg›n bir ka-

naate saplan›lm›flt›r. Bana göre, böyle bir yaklafl›m bu hadisin bütün
zararlara flamil olan mânâs›n›, felç hastal›¤›na indirgemek ve daraltmak anlam›n› tafl›r. Ne var ki, bu hadisi izah ederken, yine de örnek
olarak felç hastal›¤›n› esas alman›n yan›nda muhtevan›n umumî oldu¤unu vurgulamak istiyoruz.
Felç veya sair hastal›klar, maddî âlemde geçerli olan sebepler çerçevesinde herkese isabet edebilir. Yani kalp rahats›zl›¤›n›z vard›r, damardaki bir iltihap gider beyninizde bir yeri t›kar ve siz art›k vücudunuzun bir taraf›n› hareket ettiremezsiniz, yani felç olursunuz. Hadis-i
flerifteki “fi’l-ard” kayd› buna bakar. Bu türlü durumlarda sebepler dünyas›nda yaflayan insanlar, böylesi hastal›klara sebep olabilecek fleyleri
an›nda, zaman›nda tesbit ettirmeli ve mutlaka tedavi olma cihetine gitmelidirler.
Fakat baz› gözü keskin ve kendisine eflyan›n perde arkas›na muttali olma imkân› bahfledilmifl insanlar olabilir ki bunlar, bin bir perde ötesinden, sebepler dünyas›nda yap›lacak olan mualecelerin fayda vermeyece¤ini müflahede ederek “tedaviye gerek yok” diyebilirler. Ne var
ki, düz insanlar, sebepler dünyas›nda yaflad›¤› müddetçe onun kanunlar›na riayet etme¤e mecbur ve mükelleftir.
Bu türlü hastal›klar›n bir di¤er sebebi de semavîdir ki hadiste “fi’ssema” kayd› buna bakar. Yani birdenbire, hiçbir sebep sözkonusu olmadan mefliet-i ilahî’nin gere¤i olarak insan felç hastal›¤›na yakalanabilir.
‹ster öyle, ister böyle her iki durumda da insan, “Müsebbibü’l-Esbâb” olan Allah’a s›¤›nmak mecburiyetindedir. Çünkü yap›lan tedavi-
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lere tesir gücü vermek ve flifay› ihsan etmek, sadece ve sadece Allah’›n elindedir. Hatta, insan hissiyat› aç›s›ndan meseleye bakt›¤›m›zda, netice itibar›yla Allah’a s›¤›nma daha makul ve daha mant›kîdir. Zira bir fleyin zahirî sebepler aç›s›ndan çaresi yoksa yap›lacak tek fley ‹brahim Hakk›’n›n dedi¤i gibi,
“Nâçâr kald›¤›n yerde,
Nâgah açar ol perde,
Derman olur her derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler” deyip Allah’a s›¤›nmakt›r.
Genelde bizler yine Allah Resûlü’nden mervî olan “Allâhümme innî es’elüke’l-afve ve’l-afiyete” diye dua ediyoruz. Yani “Allah’›m
Sen’den af ve afiyet istiyoruz.” Manevî hastal›¤›m›z›n virüsleri say›lan
günahlara karfl› af, maddî hastal›klar›m›z›n virüslerine karfl› da afiyet.
Bu dua cümlesinin, günahlar ve hastal›klarla ne münasebeti varsa mezkûr duan›n da zarar isabet etmemesiyle öyle bir münasebeti vard›r.
Münasebet ad›na söylemeye çal›flt›¤›m›z bu umumî mütalâalardan
sonra, bir-iki hususa daha dikkatleri rica edece¤iz:
“Allah derdi de devay› da indirmifltir; her derdin bir devas› vard›r.
Öyle ise, tedavi olun ve haramla tedavi olmay›n”

(Ebu Dâvûd, T›b, 11)

ha-

disinin ifade etti¤i hakikate göre, felç dahil her türlü hastal›¤›n çaresi
vard›r. Bu çare, bazen zahirî sebeplerin eliyle, yani tedavi yollar›na
baflvurmak suretiyle gelir; bazen de do¤rudan do¤ruya hiçbir sebebe
müracaat etmeksizin Cenâb-› Hakk’a yalvarmak ve O’ndan flifa dilemekle. Mesela Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tavsiyelerine uyarak,
a¤r›yan yerinize elinizi kor ve üç defa “bismillah” dedikten sonra, “euzü bi izzetillâhi ve kudretihî min flerri mâ ecidü ve uhâziru min veceî
hâzâ” derseniz sizin samimi bir kalb ile Rabbinize yapt›¤›n›z bu teveccüh neticesi de, Rabbim size flifa ihsan edebilir. Demek ki, halis bir
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ubudiyet say›lan dua ile kul, Cenâb-› Hakk’›n “dergah-› nezd-i ehadiyeti”nin kap›s›na dokununca, sebepler bütünüyle afl›lm›fl olabilir ve o
hasta, “nur-u tevhid içinde s›rr-› ehadiyetin zuhuru ile” Rabbin, husûsî bir muamelesine mazhar olabilir.
‹nsan, bir hastal›¤›n pençesine düfltü¤ü zaman, nas›l ruhu ad›na tam
bir panik yaflar; aynen öyle de o flahs›n bedeninin bütün hücreleri de
biyolojik hayatiyetleri itibar›yla öyle bir panik yaflar. ‹flte insan, böyle
bir durumda “Benim bu hastal›¤› aflmam mümkündür.” inanc›yla toparlanabilirse kanseri bile -Allah’›n izniyle- aflabilir. Yani o küllî ruhu ki onun bedenine hükmeden zîfluur bir kanun-u emrîdir- yüksek bir
moral gücü ile bunu yenebilir. ‹flte buna göre vücuttaki hücreler de bu
moralden nasibini al›r.. al›r ve insan vücudunda de¤iflik rejenerasyonlar meydana gelebilir. Evet o hücreler, ald›klar› moralle âdeta doping
ilac› alm›flças›na flahlan›r ve en onulmaz dertler, hastal›klar karfl›s›nda
bile, bünyede yap›lmas› gerekli olan tamirat› yapabilirler.
Zay›f bir hadis-i flerifte Nebiler Serveri

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

“Bir in-

san› üç yüz küsur melek koruyor.” buyurur. ‹flte bu koruyucu melekler,
ihtimal kiflinin sebepleri yerine getirmesi flart›yla ve belki de baz›lar› itibar›yla bu flart da aranmaks›z›n, o flahs› korumak için hep tetikte bulunuyordur. Bundan dolay› mümin dualar›nda meleklerin isimlerini de
yad etmelidir.
Onun için, hemen her insan›n, her sabah ve akflam üçer defa hadisteki duay› okumas›, hafaza meleklerinin onu zarar verici fleylerin flerrinden korumas› ad›na bir davetiye anlam›n› tafl›yor olabilir. Nitekim bu
hadisin ravilerinden olan Ebân ‹bn Osman felç hastal›¤›na maruz kal›yor. Arkadafllardan birisi onun bu felçli hâline dikkatlice bak›nca Ebân
ona “Niye öyle bak›yorsun?” diye sorar. O da “Senin rivayet etti¤in hadis...” der. Bunun üzerine Ebân, “Ben o gün bu duay› okumam›flt›m ve
kaderim böyle tecelli etti.” diye cevap verir.
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(‹bn Mace, Dua, 14)

Duan›n fezlekesi “ve hüve’s-semiu’l alîm” fleklinde. Alîm ismi Cenâb-› Hakk’›n her fleyi içine alan, ihata alan› en genifl bir ismidir. Buna göre Allah, kendi zât› dahil mevcut olan ve olmayan her fleyi bilir.
Zaten bizim “kader” dedi¤imiz fley de böylesi muhît ilme sahip olan
bir Zat’›n, mümkinât›n küllî, cüz’î her fleyi planlamas›ndan ibarettir.
Yani dünyay› ilgilendiren makro plandaki büyük de¤erlerden, bir flahs›n damar t›kan›kl›¤›na var›ncaya kadar küllî, cüz’î her fleyi...
“Sem’i”e gelince, o da yine bir mübala¤a sigas› olarak, “her fleyi
çok iyi ifliten” anlam›na gelir. Dolay›s›yla, her fleyi ifliten o Zât, bu
mezkûr duay› da iflitir. Öyleyse “Bu duay› okuyana hiçbir fley zarar veremez.” kayd›n›, “O flah›s fezlekede zikredilen Sem’i ve Alîm isimlerinin garantisi alt›ndad›r.” fleklinde anlayabiliriz. Yani dualar›m›z her fleyi ifliten ve bilen taraf›ndan bilinmekte ve iflitilmektedir.
Netice itibar›yle, Nebiler Serveri’nden bize intikal eden bu dua, mahiyetini biz anlasak da anlamasak da hükmünü icra etmektedir ve edecektir. Rabbim bizleri bu ve benzeri hakikatlere gönülden inanan ve
onu gerekti¤i flekilde hayat›na mâl eden kullar›ndan eylesin... Âmîn.
*Bu hadisin ravilerinden olan Ebân b. Osman, felç hastal›¤›na maruz kal›nca arkadafllardan birisi onun bu felçli haline dikkatlice bakm›fl, Ebân da ona: “Niye öyle
bak›yorsun?” diye sormufltur. O da: “Senin rivayet etti¤in hadis....” deyince bunun
üzerine Ebân, “ben o gün bu duay› okumam›flt›m ve kaderim böyle tecelli etti” diye
cevap vermifltir.
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HALK ‹Ç‹NDE HAK ‹LE BERABER OLMAK
“‹nsanlar›n içinde bulunup onlardan gelecek s›k›nt›lara katlanan
mümin, bir da¤ bafl›nda inzivaya çekilip onlardan gelecek
s›k›nt›lara katlanmayan müminden daha hay›rl›d›r.”
(‹bn Mace, Fiten 23; Tirmizi, K›yame 55; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned, 2/43,5)

D

ünyan›n birkaç yüzü vard›r. Bunlardan biri, dünyan›n
kendine bakan yönüdür ki fânidir, geçicidir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. O’nun bu yüzü sadece oyun ve

oyuncaktan ibarettir. Ehl-i dünyan›n perestifl etti¤i bu yüz, bizim için
menfurdur ve ne kadar nefret edilse yeridir.
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Dünya ve âhiret muvazenesini bu aç›dan kuraca¤›z. Dünya muvakkat, âhiret ise ebedîdir. Allah Resûlü dünyay› hiç terketmemifltir; ama
halk içinde daima Hakk’la

(celle celâluh)

beraber olmufltur. Zaten nurlu

beyanlar›nda da flöyle buyurmufltur: “‹nsanlar›n içinde bulunup onlardan gelecek s›k›nt›lara katlanmak, bir da¤ bafl›nda inzivaya çekilmekten daha hay›rl›d›r.”
Biz de öyle davranmal›y›z. Irmak ›rmak eracif y›¤›nlar›n›n akt›¤› yerlerde dolaflacak, hoca ve talebe olarak okul ve üniversitelere gidecek,
bir k›s›m manevî s›k›nt›lara katlanacak, maddî-manevî füyuzat hislerinden fedakârl›kta bulunacak, hatta, çok defa Cenab-› Hakk’a (celle celâluh)
yak›nl›k ve kurbiyetin manas› olan, velayet yollar›n› iradî-gayr-› iradî
kendi hesab›m›za t›kayacak ve öyle di¤ergam olaca¤›z ki Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem),

Cennetlere dahi cezbedilip kalmad›¤›, halk›n içi-

ne döndü¤ü gibi, biz de O’nun bu ahlâk›yla ahlâklanacak ve Allah
Resûlü’nün getirdi¤i büyük hakikat› temsil etmeye çal›flaca¤›z. Böyle,
atefl üzerinde duruyorcas›na dünyada duranlar, hiçbir zaman dünyan›n
fena ve fâni yüzüne gönül kapt›rmaz ve onunla meflgul olmazlar. Onlar daima halk aras›nda durur; ama hep Hak’la beraber olurlar.
Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem),

cihan aya¤›n›n alt›na serilirken da-

hi dünyadan istifadeyi düflünmemiflti. Dünyaya teflrifiyle dünyadan ayr›l›fl› ayn› çizgide olmufltu ve teflriflerinde bir beze sar›p-sarmalay›p befli¤ine koymufllard›.. irtihalinde de kaba bir beze...
Allah Resûlü, bütün hayat-› seniyelerince medeniyetlere medeniyet
dilendirecek bura ve öteler dengeli bir dünya kurma gayretinde oldu;
ve ömrünün sonuna kadar da bu yüce davadan zerre kadar taviz vermedi. Bütün hayat› boyunca nefsini Allah’a (celle celâlüh) teslim etmifl olman›n huzur ve itmi’nan› içinde, O’nun r›zas›n› kazanma ve insanl›¤›
kurtarma yolunda oldu. Ne dünyan›n zevk u safas› ne de yaflama sevdas› hiçbir zaman O’nun bak›fllar›n› buland›rmad›.
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Bir keresinde Hz. Ömer hücre-i saadete girdi ve ‹ki Cihan Efendisini bir has›r üzerinde yat›yor gördü. Rikkate geldi ve a¤lad›. Allah
Resûlü, niçin a¤lad›¤›n› sorunca da flöyle cevap verdi: “Bizanslar, kisralar kufl tüyünden yataklarda yatarken, sen Allah Resûlü oldu¤un hâlde böyle has›r üstünde yat›yorsun, iflte buna a¤l›yorum.” Bunun üzerine Allah Resûlü flu ölümsüz ifadeleriyle meseleyi izah etti: "‹stemez
misin Ya Ömer! Dünya onlar›n âhiret de bizim olsun..!”
Allah Resûlü dünyay› terk etmemiflti. Gül gül, çiçek çiçek her fleyin
simas›nda hakikat› görmüfl göstermifl; duymufl duyurmufl, teflkil etti¤i
ordularla dünyan›n dört bir buca¤›nda ‹slâm’› bayraklaflt›rm›fl ve kendi hakikat›n› bütün ruhlara duyurmufltu.
Günümüz sosyologlar›n›n vard›¤› bir neticeyi burada zikretmeden
geçemeyece¤iz:
Befleriyet, Hz. Muhammed aleyhisselama kadar yüzde yirmibefllik
bir terakki kaydetmifltir. O’nunla birlikte, yani yirmi üç sene gibi k›sa
bir zaman içinde bu rakam yüzde elliye ulaflm›flt›r. Günümüze kadar
buna ancak yüzde yirmibefllik bir ilave yap›labilmifl ve yüzde yüze de
ancak bundan sonra ulafl›labilece¤i beklenmektedir. Düflünün; insanl›¤›n as›rlarca u¤raflarak katedemedi¤i bir mesafeyi O çeyrek as›rda katediyor ve böylece k›yamete kadar gelecek nesillere mutlak Rehber oldu¤unu gösteriyor.
O dünyay› terk etmiyordu. Bu sözümüzü bir daha tekrar etmifl olal›m. Sadece neye ne kadar ehemmiyet verilmesi gerekti¤ini biliyor ve
ümmetini de bu do¤rultuda yönlendiriyordu.
Sab›r, insanda bir dayanma gücüdür. Yani insan, irâdesini ancak sab›rla gösterir. Hem insan sab›rla öyle bir hâl ve keyfiyet kazan›r ki bu
sayede rûhunda meknûz güç zuhûr eder.
Sab›r, sabredilen fleyler itibariyle birkaç türlü olur. Bu fleylere karfl›
sab›r, insan›n kemâli ve terakkisi, hakiki insan yani insan-› kâmil olma-
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s› istikametinde yükselmek için basamaklar hükmündedir. Bunlardan
birincisi ibadet ü taata karfl› sab›rd›r.
‹kincisi, ma’siyyete karfl› sab›rd›r. Bu sab›r hususiyle günümüzün
gençleri için çok ehemmiyetlidir. Bilhassa göz yoluyla kalbimize giren,
günahlar›n vicdanlar›m›z› yaralad›¤› bir dönemde, ma’siyyete karfl› diflini s›k›p günaha girmeme ve günahlar karfl›s›nda sars›lmama çok
önemli bir husustur. Bu da insan›n terakkisi için ikinci bir merdivendir,
bu merdiveni kullanan adam arfl-› kemâlata ulaflabilir.
Üçüncüsü sab›rlar›n en çetini, musibetlere karfl› sab›rd›r. Yani Allah’›n insan›n bafl›na verdi¤i fleylere karfl› onun sabretmesidir.
Dördüncüsü, dünyan›n zinet ve debdebesine ve nefsi g›c›klayan
müfltehiyâta sab›rd›r ki amudî kahramanl›k yoludur.
Beflincisi, maddi-mânevi füyûzat hislerine karfl› sab›rd›r ki sadece
kâmil insanlara müyesserdir.

40

9

SILA-‹ RAH‹M VE GET‹RD‹KLER‹
"Nesebinizden s›la-i rahim yapacaklar›n›z› ö¤renin.
Zira s›la-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk,
ömürde uzamad›r."
(Tirmizi, Birr 49; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned 2/374)

Ö

mrün uzamas› ile ilgili olarak Seyyidina Hz. Âdem ve Hz.

Davut aras›ndaki ömür teâtisi (al›flverifli) gösterilebilir. Kader levhalar›nda ömrünü az buldu¤u Hz. Davut'a, kendi

ömründen k›rk sene veren Hz. Adem, Hz. Davut'un seksen y›l yaflamas›na vesile olmufltur. Kur'ân'da bulunmayan bu mesele, Kur'ân'dan
sonra mühim iki kaynak olan Buharî ve Müslim'de anlat›l›yor.
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Bunun d›fl›nda öteden beri Ehlullah aras›nda ömrün birbirine verilmesi meselesi de mütearef bir konudur. Bu mesele ancak, verenin ve
alan›n ruhî dokular›n›n uyuflmas›, ayn› frekans› paylaflmalar› ve Allah'›n bu fiilî ve kavlî duaya meflietiyle cevap vermesiyle gerçekleflebilir. Her isteyenin veremeyece¤i gibi, her isteyenin de alamayaca¤› bu
al›flveriflte netice itibariyle "illet-i tâmme"nin gerçekleflmesi ve Cenab-›
Hakk'›n o mevzuda iradesinin taallukuna ba¤l›d›r. ‹htimal s›la-i rahim
yap›l›nca o illet tahakkuk ediyor ve Allah ömrü uzat›yor.
Ömür uzamas›n›n bir baflka tevili de flöyle olabilir; Cenab-› Hakk
insan›n yapt›¤› fleyleri bereketlendirip nemaland›rarak o insan›n hayat›n› uzun bir ömür yaflam›flcas›na bereketlendirebilir. fiayet ömrün uzamas› esprisi, insan›n ahiret hesab›na yönelik kazanc›yla de¤erlendiriliyorsa bu durumda insan ahiret ad›na çok kazanm›fl demektir. Mesela
bunlardan birisi Kadir gecesidir ki bin aya bedel oldu¤u ifade ediliyor.
E¤er insan o gecede, o ilahî teveccühü yakalarsa, sanki seksen sene
yaflam›fl gibi olur. Bu, o insan›n ömrü uzasayd› ve seksen sene de yaflasayd› iflte o kadar sevap kazanacakt› demektir. Sadakan›n, hasenat›n, s›la-i rahimin ömür uzatmas› da bu flekilde olabilir.
Ömrün uzat›lmas› meselesinin niçin s›la-i rahime tahsis edildi¤i hakk›nda flunlar söylenebilir: Günümüzde en çok gadre u¤rayan ‹slamî
prensiplerden biri de hiç flüphesiz yak›n akraban›n unutulmas›d›r.
Evet, derecesine göre yak›nlar›n yer yer ziyaret edilmesi; onlarla aram›zda vuslat›n sa¤lanmas›; baflta anne-baba, anne-baban›n evlatlar›,
sonra kardefller, nene, dede anne menzilinde day›-teyze, baba menzilinde amca-hala gibi yak›nlar›n, anne-babaya karfl› bile sayg›n›n çok
ciddi sars›ld›¤› bir dönemde görülüp gözetilmesi mevzuu çok önem
arzetmektedir.
Hz. Hadîce Validemiz Peygamberimiz’in, Cebrail’den (a.s.) ilk âyetleri ald›ktan sonra "kendimdem korkuyorum" demesine mukabil "Ebediyyen Allah seni zâyi etmeyecektir. fiüphesiz sen s›la-i rahim yap›yor,
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ihtiyac› olan›n elinden tutuyor, yoksula bak›yorsun..." der. Hz. Hadîce
Validemiz’in bunu demesi, Varaka ‹bn Nevfel'in de bu istikamette bir
mütalada bulunmas›ndan anlafl›l›yor ki s›la-i rahim, o toplumda zor yap›lan ve talib olunan bir fley. Hz. Ebu Bekir, Efendimiz'e yap›lanlar karfl›s›nda O'na sahip ç›karken, "Sen’in gibi, fakirin, yoksulun elinden tutan, s›la-i rahim yapan birine bu yap›lmaz" diyor. Ve yine komflulukla
korumaya almak istedi¤inde, Kureyfl'e karfl› s›la-i rahimi referans olarak veriyor. Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki s›la-i rahim o dönemde de
herkes için gâye-i hayâl ve çok önemli bir fley...
Bir di¤er yan›yla tarihte, pederflâhî, cedflâhî, ceddü'l-cedflâhî aile flekillerini görmek mümkün. Eskiden bizim toplumumuz da öyleydi. Bir
baba-anne veya dedenin etraf›nda dünya kadar gelin ve evlad bulunurdu. Hâlâ baz› yerlerde de bu vard›r. Bunlar asl›nda toplum molekülünün düflük çapta hücreleri gibi fleylerdir ki ne kadar sa¤lam, s›hhatli,
birbiriyle irtibat içinde olurlarsa o kadar s›hhatli bir toplum meydana
gelir.
Türk toplumunda genel toplum de¤erleri çok târumâr olmufltur. Bu
ülke âdeta toplumun de¤erleri aç›s›ndan Âkif'in "Harab eller, kimsesiz
çöller, bafls›z ümmetler, emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez akflamlar..." ifadelerinde kendini bulmufltur. Fakat Türk toplumunun aile yap›s› bu üst üste gelen handikaplar› aflmam›za yard›m etmifltir. O
dönemde mektep bozulmufl, din tezyif edilmifl, muallim Allah'›n yerine konmufl, sokak bozulmufl, gazete ve mecmua dine hücum eder olmufl. Evet bütün bunlara ra¤men bu toplum hâlâ ayakta ise o da iflte
bu sa¤lam aile yap›s›ndand›r. Böyle ac›mas›zca tahrib edilen bir cemiyetin tamirinde s›la-i rahimin rolü çok büyüktür. Dolay›s›yla toplumu
oluflturan hücreler, o hücreye esas teflkil eden atomlar, birbirlerine
alabildi¤ine yak›n olmal›. Herkes en dar daireden en genifl daireye kadar yak›nlar›n› ziyaret edip, ihtiyaçlar›n› gidermeli, dertlerini dinlemeli ve karâbetin hakk›n› vermelidir.
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10

ÜÇ HARAM VE ÜÇ MEKRUH
“Allah size, analara isyân›, k›z çocuklar›n›n diri diri
gömülmesini, (eda edilecek hukuk ve borçlar›n) eda edilmemesini,
(hak edilmedik fleylerin de) al›nmas›n› haram k›lm›flt›r.
Güft u gûyu (dedikodu), çokça sual sormay›, (flurada-burada)
servet tüketip (israf etmeyi de) kerih görmüfltür.”
(Buharî, ‹stikraz 19; Edeb, 6; Tefsiru Sûre (11), 5; Müslim, Akdiye, 12.)

A

nnelere karfl› serkefllik etme, bu hadiste “ukuk-u ümmehât” sözüyle ifâde ediliyor ki sanki, annesine bafl kald›ran
evlat, onunla aras›ndaki bütün hukukî münasebetleri ke-

sip onu yaln›zl›¤a at›yor gibi bir manay› hat›rlat›yor. Babaya isyan da
ayn› ölçüde haram oldu¤u hâlde, sadece annenin zikredilmesinin
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sebepleri aras›nda, kad›nlar›n himayeye ihtiyaçlar›, bir k›s›m zaaflar›,
flefkatte erkeklerin önünde bulunmalar› ve bu arada f›tratlar›ndaki incelik ve mukavemetsizlikten ötürü serkefllikten daha çok ve daha çabuk müteessir olmalar› söylenebilir... Ayn› zamanda bu ifade ile annenin sahip oldu¤u ayn› haklara sahip bulunmas› itibariyle, babaya karfl› gösterilen isyan›n da bir isyan oldu¤u, fakat anneye karfl› yap›lanlarla katiyen mukayese edilemeyece¤i de hat›rlat›lmaktad›r.
Cahiliyede k›z çocuklar›n›n diri diri gömülmesi “ve'd-i benât” sözcü¤üyle ifade ediliyor. Cahiliye Devri’nde, belli yörelerde ve toplumun
belli kesimlerinde dünyaya gelen k›z çocuklar› büyük ço¤unlu¤u itibariyle diri diri topra¤a gömülürdü. Bu vahflice âdeti, kimileri tuhaf bir
cahiliye gayretiyle, kimileri geçim s›k›nt›s› sevkiyle, kimileri de servet
ve sâmânlar›n›n, k›zlar› vas›tas›yla baflkalar›n›n eline geçece¤i endiflesi ve kabile h›rs›yla yap›yorlard›. Hangi sebebe istinâd ettirilirse ettirilsin, hangi sâikle yap›l›rsa yap›ls›n, bu bir vahfletti ve mutlaka önlenmeliydi, önlendi de ve önlenme istikâmetinde Kur’ân-› Kerim ve Sünnet-i Sahîhada bir hayli emir, saadet nüzûl ve fleref südûr oldu.
Edâ edilmesi gerekli olan hukuk ve borçlar›n ödenmesi “men'” kelimesiyle; al›nmas› ve istenmesi memnu’ bulunan fleyleri de¤iflik yollarla isteme, alma da “hâti” sözüyle ifade edilmifltir ki her ikisi de yâni
verilmesi gerekli olan fleyi vermemek ve al›nmamas› lâz›m gelen fleyi
de almak haramd›r ve bu haram›n çizgisi de ana-babaya bafl kald›rma,
k›z çocuklar›n› diri diri gömme çizgisidir. Ayn› zamanda bu kelimelerden birincisi ferdin, zekât, sadaka ve sâir iânât gibi, uhdesindeki, fukaraya ait haklar› yerine getirmemesi, ikinci kelimeyi de dilencilik ve
tese’ülde bulunmas› fleklinde anlamak mümkündür. Bulundu¤umuz
noktadan ileriye do¤ru bir ad›m daha atarak birinci kelime ile, do¤rudan do¤ruya zimmete geçirilen haklar›n inkâr edilip üzerine oturulmas›ndan, çek ve senetlerin karfl›l›¤›n›n ödenmemesine, ondan da hileli
iflas ve her türlü spekülâsyona kadar, bütün gayr-› meflru yollarla elde
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edilen haks›z kazançlar› ve sonra da bu haks›zl›klar›n giderilmemesini,
hatta haks›zl›kta temerrüd edilmesine; ikinci kelime ile de basit dilencilikten, milletin dînî ve millî hislerini istismara, ondan resmî/gayr-›
resmi, bir k›s›m mütegallibenin aç›k/kapal›, milletten hakk-› temettu
taleplerine ve ondan da büyük/küçük mafya örgütlerinin, binbir türlü
yollarla, y›¤›nlar› soyup-so¤ana çevirmelerine kadar zarar verici her
çeflit alma gayretini istinbat etmek kabildir.
Bu k›sa ve muhtevâl› hadiste, evlâtlar›n, anne ve babalar›na karfl›, s›la-i rahimi b›rak›p kopuklu¤a düflmelerine, anne ve babalar›n da f›tratlar›nda mündemic bulunan flefkat ve merhameti görmezlikten gelerek,
hatta onu inkâr tavr›na girerek çocuklar›na karfl› merhametsiz ve gayr-i
insanî davranmalar›na ve daha büyük bir aile say›lan toplumda, bir k›s›m egoist kimselerin flahsî ç›kar ve menfaatlerini de¤erler üstü tutarak, emniyet, güven, hak ve adalet düflüncesini dolay›s›yla da içtimâî
nizam› sarsmalar›na, aradaki fasl-› müflterekten ötürü haram deyip geçildikten sonra, ayn› ölçüde olmasa bile, yine de yasaklanan di¤er üç
hususa de¤iniliyor ki onlar da dedikodu, yerli-yersiz sual sorma veya
dilencili¤i sanat hâline getirme ve mal›n› flurada-burada saç›p savurmad›r.
“Kîl u kâl” dedikodu ve güft ü gû demektir. Kelimelerin as›llar› hakk›nda söylenecek sözleri geçerek muhtevalar› üzerinde durmak istiyoruz. Kîl ü kâl, dünyevî-uhrevî hiçbir yarar› olmayan, fuzulî muhavere
ve lüzumsuz konuflmalara denir. Bu türlü bir konuflma, ister Türkçedeki “laklâkiyât” türünden ister üzerimize lâz›m olmayan fleyleri ifade
cinsinden isterse yasaklar s›n›r›nda dönüp dolaflan beyanlar nev’inden
olsun, dedikodu yapanlar›n içtimâî seviyelerine ve dedikodunun intiflar
sahas›n›n geniflli¤ine göre (gazete, mecmua, radyo ve televizyonla yay›lmas› gibi) fertleri ât›l, y›¤›nlar› fluursuz ve ufuksuz toplumlarda içtimaî bir hastal›kt›r. ‹slâm’›n iki dudak aras› günahlardan sayd›¤› ne kadar öldürücü levsiyât varsa, hepsi bu kîl ü kâl meflcereli¤inde çimlenir/geliflir. Onun içindir ki Allah Resûlü, bir çizgi üzerinde s›ralad›¤› üç
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fley aras›na, konuflma veya konuflmamay› da sokarak flöyle buyurur:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komflusuna eziyet etmesin! Allah’a ve ahiret gününe inanan her fert misafirine ikramda bulunsun! Allah’a ve ahiret gününe îman› olan herkes ya hay›r söylesin
veya sussun..!”
“Kesret-i suâl” yerli-yersiz sual sorma veya ihtiyac› olmad›¤› hâlde
dilenme, hatta dilenmeyi âdet hâline getirme fleklinde yorumlanabilir
ki ikisi de mezmum ikisi de zararl›d›r. Kur’ân-› Kerim ve sünnet-i sahîhada, mecburiyet ve ihtiyaç hâli d›fl›nda dilenmek k›nand›¤› gibi, ulu
orta her zaman sual sorup durma da zem edilmifl ve hemen her f›rsatta insanlar›n duygu ve düflünceleri yararl› fleyleri ö¤renmeye yönlendirilmifltir. Mamafih, Kur’ân-› Kerim’de, makbûl ve mezmum olmak üzere suallerin iki k›sma ayr›ld›¤›n› görürüz. Makbûl ve güzel suâle misal
olarak “Ashab›n Sana neyi infâk edeceklerini sorarlar” âyetini; mezmûm ve hofl karfl›lanmayan suâle de “Sana ruhun hakikat›ndan soruyorlar” nazm-› celilini gösterebiliriz.
Sual sorma veya sormama, dilencilik yapma veya yapmama, bir zarurete dayan›p dayanmama veya bir ihtiyaçtan kaynaklan›p-kaynaklanmamaya göre, ef’âl-i mükellefîn aras›nda, çizginin alt›nda veya üstünde yerlerini alarak vâcip, haram veya mübah olurlar. Bu itibarla da
ayr› ayr› gibi görünen bu iki meselenin, iflaret etti¤imiz "cihetü’l-vahdet” etraf›nda, müflterek mütâlaa edilmelerinin ve müflterek yorumlanmalar›n›n daha isâbetli olaca¤› aç›kt›r.
“Mal›n zayi edilmesi”, maddî-manevî, dünyevî-uhrevî herhangi bir
fayda gözetilmeden servetin, fluraya-buraya saç›l›p savrulmas› fleklinde
tarif edilebilir ki hem ferdî hem de içtimaî bir hastal›kt›r. Evet, bir insan›n, kendi servet ve kendi mal›n› olmayacak yerlerde zâyi etmesi,
evvelâ, sadece ferde ait bir zarar gibi görünse de kendi mal›n›n z›mn›nda millî serveti de hebâ etmesi bak›m›ndan, topyekun bir milleti
alâkadar eden bir hâdisedir ve topyekun toplumun ›zrâr edilmesi söz
konusudur.
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11

TEFEKKÜR VE ‹BADET
“Bir saat tefekkür, altm›fl sene (nafile) ibadet hükmüne geçer.”
(Kenzu'l-Ummal, Ali el-Müttakî, 3/106, Hadis no: 5710)

B

ir saat tefekkürün, altm›fl sene, baflka bir hadiste de bir sene nâfile ibâdet hükmünde oldu¤u zay›f hadis-i flerifte ifade ediliyor ama; Kur’ân-› Kerîm'de bu meseleyi te'yid eden

pekçok âyet de var: "Göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ve gündüzün ihtilaf›nda akl› bafl›nda olan kimseler için gerçekten aç›k ibretler
vard›r."

(Âli ‹mrân, 3/190).

Evet, aylar›n, günefllerin âhenk içinde do¤up

batmas›nda, nizam›n bafl döndürücü bir keyfiyetle deverân ve cereyan
edip durmas›nda, düflünebilen kimseler için ibretler vard›r. Bu âyet-i
kerime tefekkür mevzûunda sarih bir delildir. Efendimiz
ve sellem),

(sallallâhu aleyhi

"Bir insan bu âyeti okur da düflünmezse yaz›klar olsun ona"

buyururlar. Ümmü Seleme Validemiz, bu âyet nâzil oldu¤u zaman veya Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bu âyeti okurken, a¤lad›¤›n› nakle-

der. Zaman ve mekân›n Efendisi bir gece, teheccüd vaktinde bu âyeti
okuyup h›çk›ra h›çk›ra a¤lam›flt›. Düflünmeye aç›lan bir kap› ve tefek-
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kür iklimine aç›lan yollarda birer rehber say›lan bu ve emsali âyetler,
‹slâm'da düflünce hayat›n›n buudlar›n› göstermeleri bak›m›ndan çok
önemlidirler.
Yaln›z, önce tefekkürün ne demek oldu¤unu bilmek lâz›m. Tefekkür, evvelâ, bir ilk bilgiye dayanmal›d›r. Yoksa âmiyâne, câhilane tefekkürlerle hiçbir yere var›lamaz. Böyle kapal› tefekkür, zamanla b›kk›nl›k meydana getirir. Sonra da insan tefekkür etmez olur. Bir insan›n evvelâ, tefekkür edece¤i mevzuu çok iyi bilmesi, tefekküre esas
teflkil edecek hususlar› zihninde haz›r malzeme hâline getirmesi, yani
geçmifl bir mâlumat› bulunmas› lâz›md›r ki sistemli düflünmesi mümkün olabilsin. Aylar›n, y›ld›zlar›n, cereyân ve deverân›n›, onlar›n insano¤luyla münâsebetini, insan› teflkil eden zerrelerin ak›llara durgunluk
veren hareket ve faaliyetlerini, biraz olsun biliyorsa bunlarla alâkal› düflündü¤ü zaman bu bir "tefekkür" olabilir. Yoksa, aylar›n günefllerin harekât›na bak›p da flairane ilhâmlarla bir fleyler duyup bir fleyler söyleyenlere mütefekkir de¤il, ilhamlar›n› söyleyen hayâlci denir. Keza, tabiat batakl›¤›na saplanm›fl bir k›s›m natüralist düflünür ve flairlere de
mütefekkir demek mümkün de¤ildir.
Tefekkür etmek için evvelâ, bir ilk malumat, hâl-i haz›rdaki durumun kavranmas›, öze uygun yeni terkipler, yeni komprimeler ve bütün bunlar üzerinde gerçe¤i arama düflüncesiyle fikir sanc›s› lâz›md›r.
Bu sistemle düflünebilen flah›s, düflüncede sürekli, yeni yeni hükümlere varabilir. Bu hükümleri daha baflka düflünce hamlelerine esas yaparak, daha ilerilere s›çrayabilir. Ondan yeni yeni neticeler ç›kararak tefekküründe derinleflip buudlafl›r. Sonra da tek buudlu veya çift buudlu
düflüncesini üç buudlu, çok buudlu tefekküre ulaflt›rarak zamanla "zülcenaheyn" bir mütefekkir ve bir insan-› kâmil seviyesine ç›kabilir.
Has›l›, düflünmenin ilk esas› olarak okuma, kâinat kitab›n› mütalaaya al›flma, sinesini Hakk'tan gelen esintilere, kafas›n› fleriat-› f›triyenin
prensiplerine karfl› aç›k tutma, varl›¤a, onun mukaddes tercümesi sa-
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y›lan Kur'ân adesesiyle bakma gibi hususlar› s›ralayabiliriz... Bafl›, hedefi, gayesi belirlenememifl, cahilce eflyan›n yüzüne bak›fl katiyyen tefekkür olmayaca¤› gibi, böyle bir düflünceyle bir yere varmaya da imkân yoktur. Sevap kazand›r›p kazand›rmad›¤› da her zaman münakafla
edilebilir. Bir saat tefekkürün, senelerce yap›lan ibadete denk olmas›
flundand›r. ‹nsan, bir saat sa¤lam tefekkür sayesinde onda, erkân-›
imaniye inkiflaf eder; içinde marifet nurlar› parlar; derken kalbinde
muhabbet-i ilahî belirir... Sonra ruhanî zevklere ulafl›r ve kanatlanm›fl
gibi olur. ‹flte böyle bir tefekkürle herhangi bir insan, bu türlü tefekkürden mahrum bir iflin, bin ayda varabildi¤i mesafeye varm›fl, dolay›s›yle de en büyük kazançlara ermifl say›l›r. Böyle bir anlay›fl ve fluur içinde Rabbine teveccüh edememifl bir insana gelince bin sene durmadan
yat›p kalksa, terakki ad›na bir ad›m atm›fl say›lmaz. Bu itibarla da yapt›¤› fleyler bir saat tefekküre mukabil gelmez. Ama bu demek de¤ildir
ki, onun bin sene yapt›¤› ibadet ü taat bofla gitmifltir. -hafla- Allah karfl›s›nda onun ne bir rükûu ne bir secdesi ne bir kavmesi ne de bir celsesi bofla gitmifltir.
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ƈ ƪ Ģĳ
:ħƆ ĥƪ øƆ ĲƆ įƈ ĻŽ ĥƆ ĐƆ ųÒ
Ƈ øƇ òƆ ĢÓ
Ɔ ĜƆ ĢÓ
Ɔ ĜƆ įƇ ĭŽ ĐƆ ųÒ
Ƈ ƪ ĵĥƪ ĀƆ ųÒ
Ƈ ƪ ĹƆ Ąƈ òƆ Ĺžƅ ĥƈ ĐƆ īŽ ĐƆ

Ĺ×ƈ ĺîƈ ÉŽ ÜƆ īƆ ùƆ èŽ ÉƆ ĘƆ ĹÖƈž òƆ Ĺĭƈ ÖƆ îƪ ÈƆ
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EDEB
“Beni Rabbim edeblendirdi, Edebimi de ne güzel yapt›...”
(Kenzu’l-Ummal, Ali el-Müttakî, 7/214, Hadis no: 18673; Kurtubî, el-Câmi’, 18/228;
‹bnü’l- Cevzî, S›fatu’s-Safve, 1/201; Münavî, Feyzu’l-Kadir, 1/225)

E

debi son flekliyle temsil eden Allah Resûlü’dür (sallallâhu aleyhi ve
sellem).

‹ster meseleyi terbiye manas›na ele alal›m, isterse söz

söyleme gücü ve iktidar› manas›na; netice de¤iflmez ve Efen-

dimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hep zirvededir.
Hz. Ebu Bekr (rad›yallahu anh) Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) sorar:
-Ey Allah’›n Resûlü. Seni böyle kim edeblendirdi? Cevab verir:
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-Ben’i Rabb’im edeblendirdi ve güzel terbiye etti!..
Hz. Ebu Bekr’in k›z› ve Efendimiz’in zevcesi, hepimizin de k›yamete ve oradan da ebede kadar anas› Hz. Âifle (r.anha) Validemize sorulur:
-Allah Resûlü’nün ahlâk› nas›ld›?
-Siz hiç Kur’ân okumad›n›z m›? “Okuduk” derler. Cevap verir:
-O’nun ahlâk› Kur’ân’d›.
‹flte Mürebbisi Allah olan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle edebin ufuk noktas›ndad›r. Demek ki edep ö¤renmek isteyen O’na bakmal› ve O endam aynas›nda edebi kendi kâmetine uygun flekilde seyretmelidir.
Cenab-› Hakk O’nu bütün insanlara örnek olacak bir edeple yaratm›fl, öylece edeplendirmifl ve terbiyeli k›lm›flt›r. Yoksa Peygamberlik
gibi bir yükün alt›ndan nas›l kalkabilirdi... E¤er bu terbiye olmasayd›
ve muhalfarz O’ndan da bizim gibi hatalar meydana gelseydi bunlar
O’na münhas›r kalmayacak, O’nun en küçük hatas› milyarlarca insana aksedecekti. Onun içindir ki, Rabbi, O’nu hususi bir terbiye ile terbiye etmifl ve bizler için misâl k›lm›flt›.
Peygamber olmadan önceydi. Kâ’be tamir ediliyor ve Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

de bu iflte fiilen çal›fl›yordu. Zaten O bütün öm-

rü boyunca hep hayr›n ve hay›rl› ifllerin yan›nda olmufltu. Amcas› Hz.
Abbas (ra), ete¤ini omuzuna atm›fl ve tafl›n omuzunu zedelemesine mâni olmaya çal›flm›flt›. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) omuzu ise
iyice zedelenmiflti. Hz. Abbas

(rad›yallahu anh)

kendi yapt›¤›n› Allah

Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) de tavsiye etti. Halbuki mahrem yerlerinden bir k›sm› böyle yap›l›nca aç›lacakt›. Bu tavsiyeye uyan Allah
Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

ete¤ini kald›r›r kald›rmaz, birden gözüne

melek göründü. Dehfletinden yere düfltü. Bir daha da görülmesi uygun
olmayan yerlerini hayat› boyunca açmad›. ‹flte O, ta iflin bafl›nda böyle
bir teminat alt›ndayd›...
“Hayat›mda,” diyor Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “iki defa dü-
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¤üne gitmeye niyetlendim. ‹kisinde de üzerime öyle bir uyku çöktü ki
uyudum kald›m. Her ikisinde de uyand›¤›mda dü¤ünün çoktan bitmifl
oldu¤unu gördüm.”
Bunlar peygamberli¤inden önce olan hâdiselerdir. Cenab-› Hakk
O’na hayat›n›n hiçbir devresinde günah iflleme f›rsat› vermemifltir. Ve
bu tamamen Allah Resûlü’ne ait istisnaî bir keyfiyettir.
Nas›l olmas›n ki O’nun daha çocuklu¤unda (O’na çocuk demek de
do¤ru de¤il. O her zaman kâmildi.) gö¤sü aç›lm›fl ve melekler O’ndaki lümme-i fleytaniyeyi ç›kar›p atm›fllard›. Her insanda var olan ve fleytan›n çeflitli oklar›na hedef bulunan bu siyah nokta, Allah Resûlü’nden
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

al›nm›fl ve at›lm›flt›. Bize vesvese veren, kan da-

marlar›m›zda dolaflan fleytan, Allah Resûlü’nün

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

semtine dahi yaklaflam›yordu. Evet O, müstesnâ bir insand›...
Cenab-› Hakk O’na peygamberlik öncesi günah iflletmedi¤i gibi, daha sonra da günah iflletmedi. Ve O, do¤du¤u gün kadar temiz ve berrak bir hayat yaflay›p öyle gitti. O, edebin tecessüm etmifl flekliydi...
O’nun edebi bütün bir hayat› kucaklam›flt›. Nerede ve nas›l hareket
ederse iflte O, o hususla alâkal› edepti. Meselâ bazen Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)

celallenir, öfkelenir, dalgalar› gö¤e yükselen bir de-

niz hâline gelirdi. Çünkü orada öyle davranmas› edebdi. Zira ortada
bir haks›zl›k vard›r; Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

ise haks›zl›¤›n

en amans›z düflman›d›r. O, hakk› yerine getirinceye kadar dinmez bir
öfkeyle kükrerdi. O anda âdeta ormanlar› velveleye veren arslanlara
benzerdi. Fakat, hiçbir zaman kendisine yap›lan en büyük haks›zl›k
karfl›s›nda dahi yüzünü ekflitti¤i görülmemiflti. Çünkü orada da edeb,
O’nun öyle davranmas›n› gerektiriyordu.
Sahabe saflar› aras›nda bulunmas›na ra¤men, henüz bedeviyeti üzerinden atamam›fl birisi gelmifl, Allah Resûlü’nün

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

yakas›ndan tutmufl ve hakk›n› talep etmiflti. Öyle ki bu fliddetli h›rpa-
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lamada Allah Resûlü’nün

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

sert yakal›¤›, mübarek

boyun köklerinde iz meydana getirmiflti. Sahabeyi galeyana getiren bu
davran›fla, Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

sadece buruk bir tebes-

sümle mukabele ediyor ve “Bu adama istedi¤ini verin” demekle yetiniyordu. O’nun müsamahas› bu kadar engindi...
Çok seçkin insanlar›n dahi öfkelenece¤i ve öfkelenmelerinde de
mazur say›lacaklar› nice yerler vard›r ki Allah Resûlü
sellem)

(sallallâhu aleyhi ve

oralarda dahi müstesna edebini günefl gibi ortaya koymufltu. ‹fl-

te bunun en çarp›c› misâllerinden biri:
Uhud’a gitmeden evvel gördü¤ü rüya üzerine, Medine’de kal›p müdafaa harbi yapman›n daha uygun olaca¤›na kanaat getirmiflti. Önce
›srar etti, “Medine’den ç›kmayal›m” diye. Ancak, ashab o kadar coflkun idi ki, s›dk ile, ‹slam’a hizmet etme düflüncesi emre itaattaki inceli¤i kavramalar›na engel oldu.
Uhud’a gidildi. Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

ordunun tanzimi-

ni bizzat kendileri yapt›lar. O bir erkan-› harpti. Orduyu en güzel flekilde tanzim etmiflti. Nitekim düflman ilk müsademeyle darmaduman
olmufl ve kaç›flmaya bafllam›flt›. Ancak, buradaki stratejiye de muhalefet edilmiflti. Okçular emre itaatteki inceli¤i kavrayamam›fl ve yerlerini terketmifllerdi.
Ve netice 69 insan kütükte do¤ran›r gibi do¤rand› ve flehid oldu. ‹çlerinde Hz. Hamza

(rad›yallahu anh)

da vard›. Zaten yara almayan kalma-

m›flt›. Bunlardan bir k›sm› ald›klar› yaran›n ›zd›rab›n› bütün ömür boyu çektiler. Daha mühimi de ‹slâm’›n onurunun k›r›lm›fl olmas›yd›. Bu
Müslümanlar ad›na al›nan en büyük bir yarayd›.
Bütün bu olanlar, asl›nda, cemaat›n lideri durumundaki insan› öfkelendirebilirdi. Normalde Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bu olanla-

ra can› s›k›l›r ve hiddetlenebilirdi. Fakat derhal, Allah (celle celâlüh) O’nun
gelece¤e ait, böyle ihtimal dahilinde iflleyebilece¤i bir hiddet emaresi-
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ne dahi meydan vermeden, O’nu koruyor, muhafaza ediyor ve O’na
flöyle diyordu:
“O vakit Allah’tan bir rahmet olarak onlara yumuflak davrand›n! fiayet Sen kaba, kat› yürekli olsayd›n, hiç flüphesiz etraf›ndan da¤›l›p giderlerdi. fiu hâlde onlar› affet; ba¤›fllanmalar› için dua et; (umuma ait)
ifllerde onlarla istiflare et. Art›k karar›n› verdi¤in zaman da Allah’a dayan›p güven. Çünkü Allah tevekkül sahiplerini sever”

(Âli ‹mrân, 3/l59).

O öyle sayg›l› bir insand›r ki Cenab-› Hakk da O’na böyle ifadelerle hitap etmektedir. Meselâ O’na: “Sen kaba ve öfkeli olma!” demiyor; “E¤er öfkeli ve kat› kalpli olsayd›n” ki böyle de¤ilsin, diyor.
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ALLAH’IN TEVBEDEN DUYDU⁄U MEMNUN‹YET
“Kulunun tövbe etmesinden dolay› Allah Teâlâ’n›n duydu¤u
memnuniyet, sizden birinin ›ss›z çölde kaybetti¤i devesini
buldu¤u zamanki sevincinden çok daha fazlad›r.”
(Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8)

D

i¤er bir rivayet de flöyledir: “Allah kulunun tevbesinden
sonsuz derecede memnun ve mesrûr olur. fiöyle ki bir
insan çölde yolculuk yap›yor. Bütün az›¤›, eflyas› ve suyu

üzerinde olan devesi onu b›rak›p kaç›yor. Adam sa¤a-sola kofluflup
devesini ar›yor fakat sonunda yorgun ve ümitsiz bir hâlde bir a¤ac›n
alt›nda uyuya kal›yor. Gözlerini açt›¤›nda bir de ne görsün; devesi,
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üzerindeki eflyas›yla beraber baflucunda durmaktad›r. Adam sevincinden öyle hâle geliyor ki Cenab-› Hakk’a flükrederken yanl›fll›kla, “Ben
Sen’in Rabbin, Sen de benim kulumsun” diyor. ‹flte tevbe eden kulu
karfl›s›nda Cenab-› Hakk’›n ferah› bu adam›nkinden daha fazlad›r.”
(Müslim, Tevbe 7. Ayr›ca bk.Tirmizî, K›yâmet 49, Daavât 99; ‹bn Mâce, Zühd 30)

Tevbe flaflm›fll›ktan, yoldan ç›km›fll›ktan sonra, tekrar dönüp-gelip
sahibini bulmad›r. Onun içindir ki Efendimiz hadislerinde bu dönüflü
anlatmaktad›r:
Elbetteki hadiste geçen “ferah” tabirini, bizim anlad›¤›m›z manada
ve bizim ölçülerimiz içinde Cenab-› Hakk’a izafe ve isnad edemeyiz.
O’nun ferah› isti¤na-› mutlak›na uygun bir ferah-› mukaddestir ki biz
onun keyfiyetini idrakten aciziz. Bununla beraber, kulun tevbesi, Cenab-› Hakk’› iflte bu flekilde memnun etmektedir. Ve bizim için mühim
olan da bu manay› anlamakt›r.
Tevbenin iki yönü vard›r. Bunlardan birincisi bize, ikincisi ise Cenab-›
Hakk’a aittir. ‹flte bu mana içindir ki, Efendimiz, “Men tâbe tâbellah”
“Tevbe edene Allah da tevbe eder.” buyuruyor. Bizden tevbe Allah’a
dönmektir. Allah’›n tevbesi ise rahmetiyle bize teveccüh buyurup kap›s›n› yeniden açmas›d›r. Biz yoldan ç›kmakla, Allah’›n bize bakan bütün
pencereleri kapanm›fl, bütün menfezleri de t›kanm›fl oluyor. Sonra da
piflmanl›k duyuyor ve “Neden yapt›k, niçin f›trat›m›za z›t bir yola girdik” diyoruz. Biz içimizden kendimizi düzeltmeye bafllarken ve nedamet hissiyle ç›rp›n›p bir metafizik gerilime geçerken, birdenbire bak›yoruz ki kap›lar-menfezler bize yeniden aç›lmaya bafllanm›fl. Birincisi bizim tevbemizdi. Yani o, bir niyet, bir düflünce ve bizi k›vrand›ran bir nedametti. ‹kincisi de Allah’›n tevbesi. O da bize kap›y› ve menfezleri açt› ve “Kullar›m Ben sizi unutmad›m, terketmedim, siz Beni hat›rlad›¤›n›z sürece; ahd ü peyman›n›z› elli defa dahi bozsan›z Ben’i burada bulacaks›n›z.” dedi... Evet, O Erhamürrahimindir. Ne yaparsak yapal›m
dilimizden: “Ya Erhamerrahimin irhamna ya Gafûr ya Gaffar ve¤firlenâ zünûbenâ ve tecavez annâ seyyiatinâ” demeyi düflürmemeliyiz.
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Tevbede önemli olan di¤er bir husus da tevbenin “nasûh” olmas›d›r.
Nasûh, “faûl” vezninde ism-i fail bir kelimedir. Mübala¤a ifade eder.
Çok ciddi hay›rhahl›k, nefsine nasihat edicilik demektir. O, nasihat ile
ayn› kökten gelir. Nasihat, bir insan›n iyi düflünmesi, iyi görmesi, baflkalar›n›n iyili¤ini istemesidir. “Eddinü ennasiha” “Din, nasihattir.” derken, baflkalar› hakk›nda hay›rhah olarak hareket etmek kastedilmektedir. Yoldan sapmas›nlar diye insanlar›n ellerinden tutma, Allah’›,
Peygamberi anlatma, bunun icab›d›r.
‹nsan›n en fazla hay›rhahl›¤› da kendi nefsine olmal›d›r. Kifli en baflta nefsini bütün kötülüklerden korumal›d›r. Nefsin korunmas›, temel
hukukun befl prensibinden bir tanesidir. ‹nsan nefsini yani kendisini içkiden, zinadan, küfre ve dalalete girmekten koruyacakt›r. Bu korumalardan her birisi “Usul-ü hamse”den biriyle alakal›d›r. ‹nsan nefsini Cehennem’e lay›k bir hatab hâline gelmekten muhafaza etmelidir. E¤er
odun gibi yaflarsa odun gibi haflrolur, odunlar›n gidece¤i yer de bellidir. Kur'ân; “Onlar, Cehennemin odunlar›d›r” diyor. Böyle olunca, her
insan›n nefsine karfl› hay›rhahl›¤›, günahlara karfl› çok dikkatli, titiz ve
hassas olmas›yla mümkündür. ‹nsan nefsi için o kadar hay›rhah davranmal›d›r ki “Allah onu bir kere küfür ve dalaletten ç›kard›ktan sonra, küfre ve dalalete dönme, ona Cehennem’e girmekten daha ziyade ›zd›rap verici olmal›d›r.”
Bununla beraber insan yine sürçüp kayabilir. Böyle bir durum karfl›s›nda da o hemen ak›l ve vicdan›n› harekete geçirerek, “Ben Allah’tan kopmakla bu hâle geldim. Öyle ise ancak O’na yeniden ba¤lanmakla bu durumdan kurtulabilirim” diyecek ve Cenab-› Hak’la olan
irtibat›n› kuvvetlendirmeye çal›flacakt›r. Onun bu cehdi, nasûh tevbenin bir yan›n› teflkil etmektedir.
Onun di¤er yan› da fludur: ‹nsan bir daha eski günahlar›na dönmeyerek, nefsi hakk›nda hep hay›r düflünmüfl olmal›d›r. ‹nsan nas›l evlatlar›n›n istikbâlleri hakk›nda hep hay›r düflünür, onlar›n iyi olmas›n› ve
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yükselmelerini diler, öyleyse kendi hakk›nda da hep iyi fleyler dilemelidir. Onun için de daha iflin bafl›nda günahlara girmemeye azimli olmal› ve günahlar› aç›s›ndan nefsini ele al›rken, kendisinin Allah’tan
uzaklaflmas›n› affedilmez çok büyük bir cürüm ve kapat›lmaz bir uçurum olarak kabul etmelidir ki böylece nasûh tevbe yapm›fl say›ls›n. Allah (celle celâlüh) bu zâviyeden buyuruyor ki “Tûbû ilallahi tevbeten nasûha” yani siz, iman›n›z sayesinde, emniyet zemininde bulunuyorsunuz
evet, iman etmiflsiniz, gözünüz aç›lm›fl, ak›-karay› birbirinden tefrik
eder duruma gelmiflsiniz; sonra Allah’a güvenmifl ve dayanm›fls›n›z.
Bu bak›mdan, flayet sürçseniz ya da bir an yoldan inhiraf etseniz katiyyen ye’se (ümitsizlik) düflmemelisiniz; zira ye’se düflmeyi gerektiren
hiçbir fley yok çünkü Allah, flirkten baflka her fleyi ma¤firet edece¤ine
söz vermifltir

(Nisa, 4/84).

Öyleyse düfltü¤ünüz yerde kalakalmamal›s›-

n›z; hemen harekete geçip Allah’a yönelerek, eski günahlara da nedamet edip kendinizi yeniden bulmaya çal›flmal›s›n›z ki “tevbe-i nasûh” denen müstesna yönelifl de bu olsa gerek. Ayr›ca, bu tevbe için
flu flartlar› öne sürmüfllerdir:
Birincisi: ‹fllenen günah kul hakk›yla alâkal› ise, evvelâ o hak sahibine verilmeli ve ondan helallik dilenilmelidir.
‹kincisi: Bir daha ayn› günaha dönmemek üzere ciddi ve kesin bir
kararl›l›k içinde olunmal›d›r.
Üçüncüsü: O günahla tevbe aras›nda ikinci bir günah ifllemeye vakit b›rakmamal›, yani elden geldi¤ince günahlar befl dakika bile tevbesiz kalmamal›d›r.
Tevbenin bir baflka buudu da fludur: Günah, ruhda bir ›zd›rap fleklinde duyulmal›, vicdan da o günaha karfl› bir nefret, bir tiksinti ve bir
ürperti hissetmelidir. Bir insan, iflledi¤i günahlar karfl›s›nda hasta olmuyor ve ›zd›rap çekmiyorsa al›flageldi¤i gibi a¤z›yla tevbe etse dahi,
onun yapt›¤› tevbe de¤il, sadece bir merasim ve yarars›z birkaç söz
söylemekten ibaret kal›r. Tevbe, vicdan›n duydu¤u nedamet ve bu ne-
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dametle insan›n iki büklüm olmas›d›r. Dil ile söylemek ise sadece böyle iki büklüm olmufllu¤a kavlen ifltirak ve bir tercümanl›kt›r. Evet, tevbe ancak ›zd›rab›n terennümüdür. Ne var ki bu terennümü de yine
Allah Resûlü’nden ö¤reneceksin. Yani nedamet ve ›zd›raplar›n›
Resûlullah’tan ö¤rendi¤in fleylerle soluklayacaks›n: “Esta¤firullah elazim el-kerim ellezi lâ ilâhe illahu tevbete abdin zalimin layemlikü linefsihi mevten velâ hayaten vela nüflurâ” “Tevbe ve isti¤far ediyorum.
Öyle bir kul, bir bende, bir tasmal›n›n tevbesi gibi tevbe ediyorum ki
kendi kendine, ne dirilebilir ne ölebilir ne hareket edebilir ne yatabilir,
ne kalkabilir. ‹flte ben böyle âcizlerden âciz bir zavall›; Sana günah ve
zulümlerimden dolay› tevbe ediyorum.” Allah Resûlü’nden mervî bir
hadiste, tevbe ve isti¤fardan önce iki rekat namaz k›lmaktan, sonra da
tevbe edenin bafl›n› yere koyarak tam konsantre olup Rabbin rahmetiyle münasebete geçece¤i ana kadar, secdede “Ya Hayyu ya Kayyûm
bi rahmetike este¤isü eslihli fle’ni külleh velâ tekilni ilâ nefsi tarfete
ayn” “Ey Hayy-u Kayyum, benim her hâlimi ›slah eyle, Sen beni göz
aç›p kapay›ncaya kadar nefsimle baflbafla b›rakma” gibi dualardan da
söz ediliyor. Yani içteki nedametin bu sözlerle soluklanmas› tavsiye
ediliyor. Bu mevzuda yine Efendimiz’den

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

fleref

südûr olmufl, sabah akflam okunan ve “seyyid-ül isti¤far” diye bilinen
bir dua daha mervîdir ki o da: “Allahümme ente rabbi, lâ ilâhe illâ ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’t euzü bike min flerri ma sana’t, ebûu leke bini’metike aleyye ve ebûu bizenbi fe¤firli feinnehu leya¤firuzzunûbe illa ent” isti¤far›d›r. Seleften
baz›lar›, “ente” kelimesinin sonuna “Ya Gaffar, Ya Gafûr” isimlerini de
ilave etmifller. Bunlar, Efendimiz’den mervî olanlar aras›nda olmasa da
Rabbimiz’in iki mübarek ismini flefaatçi yaparak Allah’a teveccüh etme mânâs›nda çok güzeldir.
Evet tevbe, kalbin nedamet ve ›zd›rap duymas›d›r. Biz böyle bir ›zd›rab›, tevbe ve isti¤farda kullan›lan kelimelerle eda etti¤imiz sürece
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makbuldür. Ancak, içimizde günaha karfl› hiçbir ›zd›rap duymadan, dilimiz “Esta¤firullah esta¤firullah el azim el kerim ellezi lâ ilâhe illahü
el-hayyel-kayyum ve etubü ileyh” yani “Elimle, dilimle, a¤z›mla, gözümle, kula¤›mla iflledi¤im her günahdan tevbe ettim, piflman oldum..” diyor fakat duygu ve düflüncelerimiz bu kelimelere refakat etmiyorsa ve içteki dalgalanmalar soluklar›m›z› kesecek kadar a¤›rl›klar›n› hissettirmiyorsa bofluna u¤rafl›yoruz demektir. ‹nsan hiç olmazsa
Allah karfl›s›nda günahlar›n› ifadede, vicdan›ndan gelen sesleri soluklamal›d›r. Evet tevbe ve isti¤far ederken flaka ve merasim yapm›yor,
herhangi bir folklörü icra etmiyoruz. Bilakis Allah karfl›s›nda gerçekten iflledi¤imiz bir günahtan gerçek bir nedamet duygusunu Allah’a
takdim ediyoruz.
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EN HAYIRLI NES‹L
“En hay›rl› nesil benim içinde bulundu¤um nesildir. Sonra onlar›
takip edenler, sonra da onlar› takip edenleri takip edenlerdir.”
(Buhari, Rikak 7, Eyman 10; Tirmizi, Fiten 45; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned, 1/378,417)

B

elki 1300 sene de¤il ama, en az 1000 sene Müslümanlar,
mânevî helezonlarla hep yükseliflten yükselifle s›çrad› ve
bafldöndürücü zirvelerde dolaflt›lar. Bilhassa Raflid Halife-

ler devrinde bu yükselifl, âdeta semavî bir keyfiyet kazanm›flt›. Zaten
Allah Resûlü de, bu gül devriyle alâkal› flöyle buyuruyorlard›:
‹slâm ordusu bir beldeye gelir ve oran›n ahalisi, “Sizin içinizde peygamberi gören var m›” diye sorar. “Evet, var” denilirse kap›lar ard›na
kadar aç›l›r.
Sonra bu soru “Allah Resûlü’nü görenleri gören var m›” fleklinde de
sorulabilir. Yine “Evet, var” denirse kap›lar ard›na kadar aç›l›r.
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Daha sonra ise “Sahabeyi görenleri, yani tabiini gören var m›” diye sorulur. Cevap “Evet, var” olursa yine kap›lar aç›l›r ve fetihler sürer gider.
‹slamî geçmiflimize bak›nca bütün tarihî vak’alar›n, Efendimiz’in bu
ifadelerini do¤rulad›¤›n› görürüz.
Râflid Halifeler devri bütünüyle 30 senedir. Bununla beraber daha
Hz. Osman döneminde Müslümanlar dünyan›n dört bir yan›na yay›lm›fllard›. Bir taraftan Erzurum’a kadar varm›fl, di¤er taraftan da Aral
Gölü’ne uzanm›fllard›. Halbuki o devirde ihtilaflar doruk noktadayd›.
Buna ra¤men, cihad ruhu onlarda devaml› hamle fluurunu besliyordu.
O dönemde Afrika, bir bafltan bir bafla fethedildi. Ukbe ‹bn Nâfi, oraya giren ilk Müslüman kumandan olarak, koca Afrika’n›n fethini kendi hayat›n›n günlerine s›k›flt›rabilmiflti. Vefat etti¤i zaman 50 yafl›ndayd›. Bu elli senelik dar zaman dilimi içinde bir bafltan bir bafla bütün
Berberî’lere sözünü dinletmifl, o günkü Araplar›n karanl›k deniz dedikleri Atlas Okyanusuna dayanm›fl ve at›n› yar› beline kadar suyun içine
sürüp yeryüzünde ideal bir insan›n söyleyebilece¤i en güzel sözü söylemiflti: “Allah’›m bu karanl›k deniz karfl›ma ç›kmasayd›, Sen’in ad›n›
denizler afl›r› ötelere de götürecektim.” Onlar›n transatlantikleri, uçak
gemileri, hatta f›rt›nal› zamanlarda, denizlerde yüzecek vapurlar› da
yoktu. Bu uzak ülkelere at›n, devenin s›rt›nda tafl›n›yor, deniz afl›r› ülkelere de sallarla ulaflmaya çal›fl›yorlard›. Buna ra¤men dünyan›n dört
bir buca¤›nda hem de çok k›sa zamanda at oynatabilmifllerdi. Meseleyi riyazî olarak arzetmek icabederse, dört Halife döneminde ‹slâm ad›na, gönüllerin fethedilmesini hedef alan fütuhat, daha sonra ki bütün
Emevî, Abbasî, Selçukî ve Osmanl› dönemlerinde fethedilen yerlere
denk idi, belki daha da fazlad›r.
Kaderin mahrem bir s›rr›d›r ki bugün dünyan›n dört bir yan›nda, nerede Müslüman varsa oras› mutlaka Sahabî döneminde fethedilen yerlerdir. fiimdi, ihlasla temeli at›lm›fl, samimiyetle tohumu saç›lm›fl ve
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harc›nda Sahabenin kan› olan bu yerler inflaallah birgün yeniden ‹slâm’›n “yed-i beyza”s›na teslim olacakt›r.
Sahabe çok k›sa bir zaman içinde cihan› fethe muvaffak olduysa her
halde bunun kendine göre bir hesab› ve de¤erlendirmesi vard›r. Sahabe ki teker teker hepsi, ‹slâm davas›n›n birer mecnûnu idiler. Evet, d›fltan ve zâhiri gözle bakanlar onlara deli derdi. Çünkü onlar›n yapt›klar› akl› durdurup hayali donduracak çapta fleylerdi.
Yurt-yuva, mal-menal, evlad u iyal her fley terkediliyordu. Evet, Hz.
Ebu Bekir Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yan›nda hiç kimseyi
götürmüyordu. Han›m›n›, babas›n› ve can› kadar sevdi¤i evlad›n› Mekke’de b›rak›yor, öyle gidiyordu. Hz. Osman, Allah Resûlü’nün kerimesi Hz. Rukiye Validemizi dahi yan›nda götürememiflti.
Bu dönem, Efendimiz’e sadakatla ba¤lanmalar›n dönemiydi. Bu dönem, Ashab›n, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile kaynafl›p bütünleflti¤i dönemdi. Ruhlar›, gönülleri kalbleri ve kal›plar› o kadar birbirine
yaklaflm›flt› ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara “Kan›n›z kan›m,
can›n›z can›m” yani “Siz Benim u¤rumda öleceksiniz, Ben de sizin u¤runuzda” diyordu. Öyle bütünleflmiflti. Bu sözler sadece onlar›n gönlünü almak için söylenmifl sözler de¤ildi. Asl›nda var olan böyle bir bütünleflmeye, (sallallâhu aleyhi ve sellem) tercüman oluyordu. Gün gelip de ‹slâm’› neflir ve temsil için, dünyan›n dört bir yan›na hicret bahis mevzûu olunca, “niçin ve neden” demeden yukar›dan gelen emre uyup
‹ran’a-Turan’a da¤›ld›lar. ‹slâm u¤rundaki bu hicretten sonra da bir daha eski vatanlar›na dönmeyi düflünmediler.. düflünmek flöyle dursun;
o samimi hicret niyetine gölge düflürme endiflesiyle, eski yurtlar›nda
ölüp oraya gömülmek korkusuyla tir tir titrediler.
Gün gelip de de¤iflik imparatorluklar, ‹slâmiyetin yay›l›fl›n› engellemeye ve mücahitleri durdurmaya kalk›nca Müslümanlar da k›l›ca baflvurma zorunda kalm›fllard›. Zira onlar hakikat› neflredip cihan› ayd›nlatacaklard›. Has›mlar maddi güç ve kuvvetle karfl›lar›na ç›k›nca onlar
da ayn› silah› kullanma mecburiyetinde idiler.
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Evet, flimdi tam maddi cihad zaman›yd›. K›l›c›n› kapan meydana
at›ld›. Öldürdü veya öldürüldü. Fakat meydan› terkeden olmad›. Her
cephede, kendilerinden beklenenin çok üstünde muvaffakiyetlerle gidip Çin’e-Maçin’e ulaflt›lar. Onlar hem toplum olarak hem de teker teker fertler olarak destanlara mevzu insanlard›...
Allah Resûlü hiç kimseden tâkat›n›n fevkinde bir talepte bulunmuyordu. Bununla beraber sahabe her f›rsatta tâkat s›n›r›n› zorluyor ve
âdeta yükün alt›na biraz daha girebilmenin kavgas›n› veriyordu.
‹flte, ister irflad ve tebli¤ isterse maddi cihad ad›na, böylesine delice
kendisini bu ifle adam›fl kimseler, cihan› fethederler ve fethettikleri yerleri de as›rlarca ellerinde tutabilirler. Efendimiz’in bir hadislerinde buyurduklar› gibi, daha sonra, Müslümanlar›n ruhunu “Vehen” yani
“ölüm korkusu” sar›nca, elde edilen her fley, teker teker kaybedilmeye bafllar. Bizim 2-3 as›r öncesine kadar insanl›k tarihinde a¤›r ve büyük bir yerimiz vard›. Bugün ise bu durumu kaybetmifl bulunuyoruz.
Bu meselenin tek izah› vard›r: O da üstün oldu¤umuz zaman ‹slâmî bir
ruh tafl›yor Allah’a inkiyad ve teslimiyetimizi sa¤lam tutuyorduk. Geriledi¤imiz dönemde ise ruhlar›m›z› “Vehen”in, korkunun, zaaf›n, hayat
sevgisinin ve istikbâl endiflesinin sard›¤›n› görüyoruz.
K›sa zamanda, dünyan›n dört bir buca¤›na yay›lan Müslümanlar,
takriben l000 sene kadar, en yüksek bir idare fleklini dünyada hâkim
k›lm›fllard›. Bu muvaffakiyet, Müslümanlar›n maddi manevî her fleylerini Allah yoluna adam›fl olmalar›ndan baflka ne ile izah edilebilir ki?
Biz, ‹slâm âleminde zuhur etmifl bütün cihangirlerde ayn› ruh hâlini görüyoruz. Onlar yaflatma arzusuyla, yaflama zevkini kendilerine
haram k›lm›fl insanlard›r. Bütün dertleri, intisab›yla fleref duyduklar› dinin i’lâs›yd›.
Alparslan’da bu vard›r, K›l›çarslan’da bu vard›r, Murad Hüdavendigar’da bu vard›r, Fatih’te, Yavuz’da ve daha nicelerinde hep bu ruh,
hep bu fluur mevcuttur...
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Alparslan, Malazgirt’te üzerine giydi¤i beyaz urbas›yla ordusunun
karfl›s›na ç›k›yor ve irad etti¤i hutbesinde bu cübbenin ona kefen olmas›n› niyaz ediyordu. Yani o harp meydan›nda muzaffer olmaktan
daha çok flehid olmak için gelmifl bulunuyordu. Ve bunu, giydi¤i kefeniyle de bizzat gösteriyordu. Onun için de kendi ordusunun birkaç
misli düflmanla tereddütsüz yaka-paça olabilecekti. Ve oldu da.. oldu
ama, günün sonunda içi biraz buruktu. Zira flehid olmak istemifl, fakat olamam›flt›.
Murad Hüdavendigar, “Allah’›m ordunu muzaffer ve beni de flehid
eyle!” diye dua etmifl ve harbe öyle ç›km›flt›. Duas› makbuldü. Ordu
muzaffer o da flehid olmufltu. Ba¤r›ndan yedi¤i hançerle upuzun yatarken, etraf›ndakiler son buyru¤unu sordular. Dudaklar›nda bir cümle söyleyecek kadar ancak derman vard› ve onu söyledi sonra da gözlerini yumdu. Son cümlesi “Attan inmeyesüz” olmufltu.
‹flte, onlar taraf›ndan kurulan bu muhteflem ve flanl› devletin her devirde dünya muvâzenesinde bir a¤›rl›¤› vard›. Herkes ona bak›yor ve
kendisini ona göre ayarl›yordu. Evet, böylesine Hak yolunda tehalük
gösterme, O’nun d›fl›nda her fleyi hakir görme, Allah’› daima birinci
plânda mütalaa etme ve bu yüce dava, yüce mefkûrenin delisi olma
sayesinde, Cenab-› Hakk s›n›rlar›m›z› daima korudu, biz de aziz olarak
yaflad›k. Bu ruhu kaybedince de bizi dört bir taraftan sard›lar ve aheste aheste çürütüp ruhumuzu ald›lar. Evet, biz evvelâ ruh plan›nda, sonra haysiyet ve fleref plan›nda, daha sonra da madde plân›nda öldük.
fiimdi de süper güçlerin a¤z›na bak›yor ve desteklerini bekliyoruz.
Hatta onlara karfl› borçlar›m›z› erteletmeyi, biraz geciktirmede muvaffak olmay› çok büyük baflar› say›yoruz.
E¤er bu millet, tekrar eski ihtiflam›na kavuflmak istiyorsa onu mâzide haflmetli k›lan faktörleri, hem de hiçbirini ihmal etmeden hepsini
yerine getirmelidir. Zira “‹nsan için ancak çal›flt›¤› vard›r. Ve o çal›flmas›n›n neticesini muhakkak görecektir” (Necm, 53/39).
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ALLAH’IN MERHAMET‹
“[Bir defas›nda] Allah Resûlü'nün önüne esirler getirilmiflti.
Esirler aras›nda bir kad›n vard›. Kad›n, (ayr› düfltü¤ü) çocu¤una
duydu¤u özlemden dolay› durmadan sa¤a sola kofluyor, gördü¤ü
her çocu¤u al›p ba¤r›na bas›yor ve gö¤süne bast›r›p emziriyordu.
Resûlullah, [kad›n›, yan›nda bulunanlara gösterdi ve] sordu: “fiu
kad›n [ba¤r›na bast›¤›] evlad›n› atefle atar m›?” [Ashab] cevap
verdi: “Hay›r, Ya Resûlallah, bu flefkatli kad›n çocu¤unu aslâ
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atefle atamaz.” Bunun üzerine Allah Resûlü [hikmet gamzeden
bir edayla]: “Muhakkak ki Allah (c.c.) kullar›na, bu kad›n›n
çocu¤una olan flefkatinden daha merhametlidir” buyurdular.
(Buhârî, Edeb 18; Müslim, Tevbe 22. Ayr›ca bk.
Ebû Dâvûd, Cenâiz 1; ‹bn Mâce, Zühd 35)

B

ütün Müslümanlar olarak bu hadisin gere¤i ile hareket
edip biraz müsamahal› düflünmek zorunday›z. Bunu söylerken merhamet-i ilahîden daha fazla merhamet gösterip

Cennet havarili¤i yapt›¤›m›z zannedilmesin. Meseleye, ehl-i sünnetin
umumî prensipleri zâviyesinden ve (Rahmetim gadab›m› geçmifltir)
kutsî hadisiyle bakmak istiyoruz.
Bir de bu meselenin bize bakan yönü vard›r ki çok önemlidir: Biz
gençlerimize, onlar› doyuracak flekilde hakikatlar› takdim edemedik.
Hem kendi gençli¤imizi ihmal ettik hem de bizim götürece¤imiz mesajlara su ve havadan daha muhtaç bütün dünya gençli¤ini... Çok k›sa bir zamanda dünyan›n dört bir yan›na elimizdeki hakikatlar› duyurmaya muvaffak olan sahâbe ve onlardan sonra gelenlerin çal›flma ve
gayretlerine çal›flmalar›m›z› k›yas etti¤imizde, nas›l bir atâlet ve tembellik içinde oldu¤umuzu daha iyi anlam›fl oluyoruz. Onlar, gece-gündüz ellerindeki hakikatlara muhtaç sine ve gönül arad›lar ve bunu hayatlar›na gaye ve ideal yapt›lar! Burada flu hâdiseyi nakletmek yerinde
olacakt›r:
Bir arkadafl, bir memlekete gitmiflti. Orada hak ve hakikatlara tercümanl›k yap›yordu. Evlerinde pansiyoner olarak kald›¤› evin genç sahibi, gün geldi, bu arkadafl›m›z›n d›rahflan çehresi ve temiz nasiyesinin
tesirinde kald› ve o da nurdan o halkaya girdi. Gün geçtikçe malumat›n› art›r›yor ve her geçen gün dinî hayat›nda mesafe kaydediyordu.
Bir gün hidayetine vesile olan arkadaflla sohbet ederken kendini tutam›yor ve ona flunlar› söylüyor:
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“Vallahi seni çok seviyorum, çünkü benim kurtulufluma sebep oldun. Ama sana ayn› zamanda çok k›z›yorum. Çünkü e¤er sen bu eve
iki-üç ay evvel gelmifl olsayd›n, benim babam›n da hidayetine vesile
olacakt›n. Hayat›n› ahlâkî de¤erler itibariyle tertemiz geçirmifl olan babam, maalesef ‹slâm’›n güzel yüzüyle tan›flamadan gitti ve hidayete
eremedi. Buna da senin bu gecikmen sebep oldu..”
Asl›nda bu feryad bütün bir dünyan›n feryad›d›r. Muhatap ise bütün
müslümanlard›r. ‹flte, meselenin bir de bize bakan ifritten böyle bir yönü var... Acaba biz, Müslüman olarak bize düflen vazifeyi yapabildik
mi? Yapmad› isek bize de sorulacak çok fley var demektir.
Öyleyse Allah’›n ahlâk› ile ahlâklanmal›, nas›l ki O, kullar›na karfl›
çok merhametli, bizler de etraf›m›zdaki insanlara karfl› çok merhametli
olmal› ve bugün Müslüman olarak üzerimize düflen vazifeyi hadiste
anlat›lan hususu dikkate alarak yerine getirmeliyiz.
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MUKADDES GÖÇ: H‹CRET
“Mekke fethinden sonra hicret yoktur.
Fakat cihad ve niyet vard›r. Allah yolunda
savafla ça¤›r›ld›¤›n›z zaman hemen kat›l›n.”
(Buhârî, Menâk›bü’l-ensâr 45, Cihâd 1, 27, 184; Müslim, Hac 445, ‹mâret 85. Ayr›ca bk.
Tirmizî, Siyer 32; Nesâî, Bey`at 15)

M

ekke’nin fethi hem ‹slâm tarihi hem de ‹slâm’›n yaflanmas› bak›m›ndan önemli bir bafllang›ç oldu. O tarihten
itibaren Müslümanlar güçlendi¤i için Medine’ye Hz.

Peygamber’in yan›na gelerek ona destek olmaya gerek kalmad›. Mekke fethedildikten sonra Medine’ye hicret etme mecburiyeti kalkm›flt›r.
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Efendimiz baflka bir hadislerinde “Tövbe etme zaman› sona ermeden
hicret etme zaman› da sona ermez. Tövbe ise günefl batt›¤› yerden do¤uncaya kadar devam eder” buyurmufltur

(Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Ahmed ‹bn

Hanbel, Müsned, IV, 99).

Hiç flüphe yok ki en büyük Muhacir, Efendimiz’dir
sellem).

Çünkü hicret, her fley gibi O’nunla

(sallallâhu aleyhi ve

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

tam

doru¤a ulaflm›flt›. Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) ubûdiyeti, ibtidâ ile
intihay› cem’ buudluydu. Evet O, kullukta, en mübtediyane mebde’li
ve en müntehiyâne edâl›yd›. Semavî sofras›nda Cibril

(aleyhisselâm)

bir

bedevi ile ayn› kafl›¤› kullanabiliyordu. O’nun hicreti de bu çizgide cereyan etmiflti. Evet, Mekkeli Medine Efendisi’nin göçü çok meflakkatli ve o kadar da derin, çok tehlikeli ve o kadar da muhteval› gerçekleflmiflti. Baflka Peygamberlerde hicretin ne seviyede ele al›nd›¤›n› bilemiyoruz; ama O, “hicret etmen flart›yla” deyip herkesin elini s›k›yordu. Hatta hicret etmeyene o gün, münaf›k nazar›yle bak›l›yordu. Ancak, Velid ‹bn Velid, Ayyafl ‹bn Rebia, Seleme ‹bn Hiflam gibilere hicret etme f›rsat› verilmemiflti ve bunlar mâzur görülmüfllerdi. Evet sadece bu üçü hicret edemeyen talihlilerdendi. Onlar›n hayatlar›nda meydana gelen bu gayr-i iradî bofllu¤u da Allah Resûlü
lem)

(sallallâhu aleyhi ve sel-

dualar›yla doldurmaya çal›fl›yordu. Ve bu hâl “mevzû seni çok alâ-

kadar etmez” buyurulaca¤› âna kadar da devam etti. Evet, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

hiç durmadan ellerini kald›r›yor: “Allah’›m Velid

‹bn Velid’e, Allah’›m Seleme ‹bn Hiflam’a, Allah›m Ayyafl ‹bn Rebia’ya
necat ver!” diye yalvar›yor ve inliyordu. Zira bunlar ilk Müslüman olanlardand›. Ayyafl, Ebu Cehil’in anne bir kardefliydi. “Lâilâhe illallâh Muhammedu’r-Resûlüllâh” dedi¤i andan itibaren zincire vurulmufltu.
Mekke fethedilinceye kadar da aya¤›nda zincir, boynunda buka¤›, yer
yer a¤abeyi Ebucehil’in tokatlar›yla inleyip durdu; zaman zaman da ‹slam’la flereflenince Yermuk’un kahramanlar› aras›na kat›lan- ye¤eni
‹krime’nin tekmeleriyle... Seleme ‹bn Hiflam, Ebu Cehil’in baba bir
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kardeflidir ve o da zincirli ve buka¤›l›yd›. Velid ‹bn Velid de Halid ‹bn
Velid’in büyük kardefli ve Velid ‹bn Mu¤ire’nin o¤ludur. ‹flin garibi,
bunlar›n hepsi de Mahzum oyma¤›ndan Müslüman olmufl kimselerdi.
Bütün güç ve kuvvetlerini sarfetmifl, Aleyhissalatü Vesselam’a ulaflmaya çal›flm›fl, hicret etmek için u¤raflm›fl, fakat bir türlü engelleri aflamam›fllard›. Onun için de Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah namaz›nda rükûdan kalkt›ktan sonra, ellerini kald›r›yor, bunlara dua ediyor
ve “Necat ver!” deyip inliyordu. Hatta ö¤len, akflam ve yats›da da duâ etti¤i oluyordu.
Hicret o kadar önemlidir ki, bir taraftan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

elini s›kt›¤› herkese “Göç edeceksin” buyuruyor, di¤er taraftan da

bu göçü, iradesiyle yapamayan kimselere göç edebilmeleri için de duâ
ediyordu.
Sa’d ‹bn Ebi Vakkas Fetih’ten sonra Mekke’de hastalan›nca, çok ürperdi, ve fevkalâde rahats›z oldu. Öyle ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

kendilerini ziyaret ederken meâlen “Ya Resûlallah! Arkadafllar›m

hicret etti ve Medine’ye gittiler, ben ise ölüp burada kalaca¤›m. Hâlbuki bizim için hicret yeri çok önemliydi. Biz oraya Allah için gitmifltik. fiimdi Mekke’de vefat edip kalaca¤›m› düflündükçe çok üzülüyorum” diyordu. Mekke o kadar mukaddes, o kadar mübarek olmas›na
ra¤men hicret ettikleri yurdu terk etme endiflesi her an onlar için en
büyük endifle kayna¤› olmufltu.
Hicret, gerçekten Allah‘›n hofluna giden makbul bir ameldir. Çünkü
hicret eden kimse Allah için çok büyük bir fedakârl›¤a katlanmaktad›r.
Evet, dünyada bir insan ailesini, evlad ü ›yâlini, do¤du¤u yeri çok sever. Dâuss›la (s›la hasreti) dedi¤imiz fley, flairlerin fliirlerine kadar girmifltir. Pek çok insan bu hasreti terennüm etmifl, pek çok kimse bunu
fliirlefltirmifltir. Bu his hemen herkeste vard›r. Tabiî ve f›trî oldu¤u için
de insan›n bunu içinden söküp atmas› mümkün de¤ildir. Nitekim Seyyidina Hz. Bilal, Medine-i Münevvere o kadar güzel olmas›na ra¤men,
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kalkm›fl Peygamber köyünde h›çk›ra h›çk›ra a¤lam›fl ve Mekke için
destanlar koflmufltur. Hz. Ebubekir dahil baflkalar›n›n hasreti de bundan geri de¤ildi. Bunlar bir davâ u¤runa Medine’ye gelmifllerdi ama,
dâuss›la içlerini yak›yordu. Mesela, Hz. Ebu Bekir Efendimiz
bir lahzâ Efendimiz’den

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

(ra)

gibi,

ayr›lmay› düflünmeyen

bir insan bile, Mekke’yi özlüyor ve müflrikler hakk›nda için için intizarda bulunuyor, “Bizi yurtlar›m›zdan yuvalar›m›zdan ettiniz” diyor ve inliyordu. En sahih hadislerde Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bile flöyle

diyordu: “Mekke! Seni o kadar çok seviyorum ki, e¤er beni ç›karmasalard› -vallahi- ben senden ç›kmazd›m.” ‹flte bu duygu, bir dâuss›la
duygusudur.
Evet, hicreti ele al›rken, meseleye bir de bu zâviyeden bakmak lâz›md›r. fiimdi bir düflünün, Sahabe Mekke’de do¤mufl, orada büyümüfl
ve oraya al›flm›fllard›. Hele orada atalar› Hz. ‹brahim’in

(aleyhisselâm)

bir

evi vard› ki her sene binlerce ve binlerce insan, dünyan›n dört yan›ndan kopar gelir ve oray› ziyaret ederlerdi. Onlar da bu Ka’be’nin efendileriydi. Çünkü kimisi orada yeme-içme iflini üzerine alm›fl, kimisi
zemzem suyu iflini idare ediyor, kimisi de hac›lar›n kurban kesme ifliyle
meflguldu. ‹flte hemen hepsinin böyle al›flageldikleri güzel fleyler vard›.
Asl›nda hepimize, al›flageldi¤imiz fleylerden ayr›lmak zor gelir. Mesela, Ramazan’da al›flt›¤›m›z iftarlar›, imsaklar›, teravihleri ve oruçlar›
içimizde derin derin hissederiz ve yine Ka’be’ye giderken, Ka’be’den
de buraya dönerken, flu muvakkat ayr›l›fllarda ve firaklarda, içimizde
ne türlü hicran esintilerinin bulundu¤unu, ço¤umuz kimbilir kaç defa
yaflam›fl›zd›r. Halbuki hicrette Ashab Efendilerimiz, yurtlar›n› yuvalar›n›, evlâd ü ›yâllerini de terkediyorlard›. Mesela, Hz. Ömer (ra) giderken
zevcelerini götürmüyor. Hz. Ebu Bekir

(ra)

da, Hz. Âifle

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

(r.anhâ)

yoktur. Efendimiz’le

giderken, O’nun yan›nda
aras›nda

küçük bir ba¤›n teessüs etmeye bafllad›¤› o dönemde, evet o azizelerden azize olan kad›n›n ayr› bir izzet kazand›¤› o dönemde nerededir
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acaba Hz. Aifle

(r.anhâ)

Validemiz? Nerede isimlerini bile bilmedi¤imiz

Hz. Ebu Bekir‘in zevceleri, nerede o çok yafll› ve gözleri görmeyen babas› Ebu Kuhafe..? Nas›l bunlar› b›rak›p gitmiflti? Bu flefkat kahramanlar›n›n flefkatsiz olduklar›n› söyleyebilir miyiz? Hay›r, onlar›n hepsi de
birer merhamet âbidesiydi ve her türlü takdirin üstünde kuvvetli aile
ba¤lar›na sahip idiler ama Hakk mülâhazas› ve Hakk yolunda hicret
her fleyin önüne geçiyordu geçiyordu da, kimileri böyle bütün varl›klar›n› Mekke’de b›rak›p ayr›l›yor kimileri güpegündüz ve herkese meydan okuya okuya Medine yollar›na dökülüyor kimileri de Allah yolunda hicretin d›fl›nda hiçbir fley bilmeden bir meçhûle do¤ru “fledd-i rihâl” ediyordu. Ayr›ld›klar› yerde yurt-yuva, evlâd u ›yâl, mal-menâl her
fleye sahip idiler; gidecekleri yerde ise onlar›, yaln›zl›k, gurbet, fakr u
zaruret bekliyordu. Medine’deki babayi¤itlerin, evlerini onlara tahsis
edip, onlar› ba¤›rlar›na basacaklar› henüz belli de¤ildi. Bu itibarla onlar bir insanl›k k›vam›n› temsil ettikleri gibi, ayn› zamanda müstesna
bir topluluk olan Ensar cemaatinin ortaya ç›kmas›na da yard›mc› oluyorlard› ve böylece Ensar kutsîler ölçüsünde havarîlefliyor, Muhacirler
de Ensar oluyordu.
Hicret’in, günümüz Müslüman›na kazand›rd›¤› çok fley vard›r. Çünkü herkes do¤up büyüdü¤ü yerde, iyi fleylerle beraber bir k›s›m menfî
izler de b›rak›r. Evet, her insan do¤du¤u köyde, flehirde, kasabada,
onu tan›yan emsallerinin, yafl›tlar›n›n aras›nda b›rakt›¤› menfî izler vard›r. Kavga etti¤i günler, yumruk sallad›¤› zamanlar vard›r. Ma’rifet olsun diye yap›p sergiledi¤i flarlatanl›klar vard›r. Halbuki bütün bunlar,
daha sonra Rabbin, ihsan-› ilahî olarak onun omuzuna yükleyece¤i vazifenin tebli¤inde, o ifl için gerekli olan vakar ve ciddiyet ile telifi katiyen
imkâns›zd›r. Çünkü daha sonraki dönemde davâs› itibariyle, onun bidâyet-i hayat›ndaki bu çocuksu tav›rlar›, bir k›s›m kimselerin kafalar›n›
buland›rabilir, vazifesine gölge düflürebilir ve o döneme ait kaç›n›lmas› imkâns›z baz› tav›rlar onlar›n çevrelerinde menfî de¤erlendirmelere
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sebep olabilir. Nitekim Efendimiz’e Mekkeliler Ebu Tâlib’in yetimi diyorlard›. Evet, Cihanlar›n u¤runda fedâ olmas› gerekli O Zât’a
hu aleyhi ve sellem),

(sallallâ-

O Dürr-i Yektâ’ya (binler rûhumuz olsa fedâ olsun)

Ebu Tâlib’in yetimi diyorlard›. Asl›nda onlar›n böyle düflünmesi O’nun
getirdi¤i mesaja karfl› bir tavr›n ifadesiydi ama onlar, bu yetimli¤i kullanmak istiyorlard›. Yani, “yahu dün sokakta bizimle beraber koflufluyordu. fiimdi kalkm›fl semâlar›n üstünde dolaflt›¤›n› iddia ediyor, bizim
akl›m›z›n eremeyece¤i fleyler getiriyor.” diyorlard›. Kald› ki, O nezih
rûh ve O dâmen-i muallâ (sallallâhu aleyhi ve sellem), daima Allah taraf›ndan
korunmufl ve Peygamberli¤e haz›rlanm›flt›. Yani tâ ilk günlerinde, bir
gaybî inayetle sonraki vazifesine göre haz›rlanm›flt›.
Evet, Allah (celle celalüh) O’nu bir fleyler için haz›rl›yordu. 25 yafllar›ndayd›. Ka’be-i Muazzama y›k›ld›ktan sonra inflâs› için çal›fl›l›yordu, O
da tafl tafl›yordu. Zaten böyle flerefli ve k›ymetli bir iflte, O’nun çal›flmamas› da düflünülemezdi. Bir aral›k amcas› ve s›rdafl› Hz. Abbas
O’na

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

(ra)

“Belindeki pefltamalin bir ucunu omuzuna

koy, tafllar omuzunu incitmesin” dedi. O da pefltamalin ucunu omuzuna koydu ancak, vücudunda aç›lmamas› gerekli olan baz› yerleri aç›lm›flt›. O esnada gözüne melek göründü ve O birdenbire s›rtüstü yere
y›k›ld›, derken gözleri yukar›ya dikildi... O günden sonra da bir daha
dizinin üstünden itibaren vücudunu açt›¤› müflahede edilmedi. Allah
O’nu büyük davâ için haz›rl›yor ve onu gelecekteki vazifesi ad›na zararl› her fleyden koruyordu. Koruyordu ama, Mekkeli’ye göre yine de
O, Ebu Tâlib’in yetimiydi. Ve iflte Aleyhissalatü Vesselam’a, Efendiler
Efendisi’ne “Ebu Talib’in yetimi” dendi¤i ve kendisine bu nazarla bakanlardan destek bulamad›¤› bir dönemde, Ensar Efendilerimiz O’na
sinelerini açt›lar, sineleriyle beraber yurtlar›n›n yuvalar›n›n kap›lar›n›
da açt›lar. Yetmifl flu kadar erkek ve birkaç kad›n O’na “Medine’ye gel
Ya Resûlallah!” dediler. “Mal›n› mal›m›z, can›n› can›m›z gibi bilip koruyaca¤›m›za ve ‹slam u¤runda her fleye katlanaca¤›m›za söz veriyo-
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ruz” dediler. Ve Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

kendini, böyle kufl-

luk günefli hüviyetinde p›r›l p›r›l tan›yan, tepeden t›rna¤a hürmet hisleriyle dopdolu bir cemaatin s›ms›cak kuca¤›nda buluyordu. Bu cemaat O’nu tan›d›¤› gün Peygamber olarak tan›yor, peygamberli¤e has vakar ve ciddiyet içinde görüyor ve çocuklu¤unu da hiç bilmiyorlard›...
Ashâb Efendilerimiz

(r.anhüm)

de ilk memleketleri olan Mekke’de

hep hor ve hakir görülmüfltü. Hz. Bilâl-i Habefli’yi anlamalar› ancak
Mekke fethinden sonra müyesser olmufltu. Bilâl-i Habefli ve onun gibi temiz ruh, sa¤lam karakter nice kimseler vard› ki Mekke’deki içtimaî telakki ve o günkü bak›fl aç›s›ndan dolay› hep horlan›p hakir görülmüfllerdi ve bunlar›n Medine’de el-üstü bir cemaat olduklar› ortaya
ç›km›flt›. Di¤er Ashab Efendilerimizi de böyle kabul edebiliriz. Mekkelilerin yukar›dan bakt›klar› kimseler için Medineliler a¤l›yor, “Ya Resûlallah! Mal›m›za, evimize, bark›m›za ortak olsunlar, flu fedakâr arkadafllar›m›z, hicret edip geldiler, biz de mal›m›zdan, can›m›zdan fedakârl›kta
bulunmak suretiyle katk›da bulunal›m istiyoruz” diyorlard›. Bu da hicretin bir baflka yan›...
Kald› ki onlar, ›smarlama Nebi’nin hususi ihtimama mazhar cemaatiydi... Hicretin bafl›n› çeken o flanl› Nebi ise, en küçük yafl›ndan peygamberlik dönemine kadar hep korunmufl, hep himaye alt›nda yetiflmifl ve geliflmiflti.
Müslümanlar için de hizmet ad›na hicret çok önemlidir. Evet, her
bir Müslüman, insan olman›n gere¤i olarak baz› kar›fl›k ifllere girdi¤imizden ve elimizde olmayarak baz›lar›n›n hakk›m›zda bir k›s›m bulan›k fleyler söyledi¤inden ve söyleyece¤inden ötürü bulundu¤umuz yerden hicret edip ayr›lmam›z elzemdir. Zira niyetler ne kadar halis de olsa tam bir emniyet ve güven telkin edebilmek için, muhataplar›n dima¤lar›nda en küçük bir bulant›ya meydan vermeyecek flekilde nezih
bulunmak flartt›r. Bu da ancak, bizim, yanl›fl ve eksiklerimizi bilmeyenlerin yan›nda mümkün olur ki dilimizde bunu “gökten inmifl gibi” söz-
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cü¤üyle ifade ederiz ve böyle olmam›z, böyle görmemiz hizmetin te’siri aç›s›ndan çok önemlidir.
Allah Teâlâ gönderdi¤i bütün müceddidleri, mürflidleri hicret ettirmesi de bunun ilahî bir kanun oldu¤unu gösteriyor. Allah bu kanunla
bütün mürflidleri, mübelli¤leri âdeta hicrete mecbûr k›l›yor, bunlardan
biri flark›n yalç›n kayalar› aras›nda zuhûr ediyor, sesi orada de¤il de daha ziyade Bat› Anadolu’da ve ‹stanbul âfâk›nda yank›lan›yor. ‹mam
Gazzali’nin gezmedi¤i yer kalm›yor. ‹mam-› Rabbani Hazretleri bir
bafltan bir bafla Hindistan’da seyahat ediyor. Bu müstesna büyüklerimizden hangisinin mücadelesini tetkik etsek hayatlar›nda hicretin a¤›rl›k ifade etti¤ini görürüz. Mukaddes göç, Müslüman aç›s›ndan eski devirlere nisbeten daha da önemlidir. Evet, bir mümin kardeflimiz, buradan kalk›p diyar-› küfre hicret ediyorsa biz buna küçük nazar›yla bakamay›z. Bugün bir Medine yoktur ama her yere Medine’nin boyas›n›
çalmak, Medine misal flehirler kurmak vard›r. Bir di¤er tâbirle, Medine sahibinin huzûruna ç›kabilmek için, pek çok Medine meydana getirmek vard›r. “Medineleri arkam›za b›rak›p Sen’in ‘Medine’ ne kofltuk
Ya Resûlallah!” diyebilmek için, bugün hicrete, hicret beldelerine ihtiyaç vard›r. S›rf Allah r›zas› için ve ‹slâm’› neflretmek için dünyan›n dört
bir yan›na göç edenlerin durumunu hafife alamaz ve basite ircâ edemeyiz. Çünkü bu muhacirlerin herhangi bir maddi ç›karlar› ve menfaatleri yoktur; yapt›klar› ve yapacaklar› fley sadece ‹slam’› tebli¤ ve bekledikleri de sadece ve sadece Allah’›n r›zas›d›r. Türkiye’nin içinde ve
d›fl›nda ve âlem-i ‹slâm’›n sair yerlerinde, Hakk davâs› için hicret eden
kimseler, “innemel-a‘mâlü binniyat ve innemâ liküllimriin ma nevâ”
fehvas›nca niyetlerine göre mükafaat elde edecek ve ilk hicret edenlerin arkas›nda -inflaallah- yerlerini alacaklard›r! Yani Allah, muhacirleri
muhacirlerle Ensar’› da Ensar’la haflredecektir! “Muhacirler toplans›n!”
dendi¤inde bu mukaddes göçün heyecan›yla yollara düflmüfl olanlar,
muhacirlerin arkas›nda yerlerini alacaklard›r.
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U¤runda hicret etti¤imiz yüksek mefkûreyi her zaman tahakkuk ettiremeyebiliriz. Ama hâlis bir niyetle “Keflke bize de nasip olsa biz de gitsek hiç olmazsa gidip birkaç hafta kalabilsek.. kalabilsek de yüksek mefkûremize hizmet edebilsek” niyetlerini içlerinde yaflatt›klar› sürece kazan›rlar. Efendimiz’in

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bir beyân›yla izâh edeyim, bu-

yuruyorlar ki “Bir insan yürekten, ihlâsla flehâdeti taleb ederse yata¤›nda ölse dahi flehid olur.” Evet bir insan, sadece ve sadece Allah davâs›
için, Rabb’imizin yüce ad›n›n en ücrâ yerlerde dahi flehbâl açmas› için,
kafas›nda hicret kurup duruyorsa “Gidelim, görelim, gezelim, anlatal›m,
‹brahim’lerin yolunda, Musa’lar›n, Mesih’lerin (Alâ Nebiyyinâ ve aleyhimusalâtu vesselâm)

yolunda ve insanl›¤›n ‹ftihar Tablosu’nun yolunda, biz de bu

vazifeyi yapal›m” düflüncesiyle yat›yor, kalk›yorsa, o kimse memleketinde de kalsa orada ölse, ümid ediyoruz ki Allah

(celle celâlüh)

bu düflünce

sahibini muhacirler defterine kaydeder. Rabbim, boyunduru¤un yere
kondu¤u bu devirde, ‹slam dünyas›na sahip ç›kanlar› hem muhacirlikle
hem de flehâdet sevab›yla serfirâz k›ls›n! Evet bu yönüyle de “Mukaddes Göç” çok önemlidir ve üzerinde daha çok fley söylenebilir...
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‹L‹M VE ‹BADET
"Âlimin âbide karfl› üstünlü¤ü, benim sizden makamca
en afla¤›da olan›n›za karfl› üstünlü¤üm gibidir."
(Tirmizî, ‹lim 19)

A

llah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), âlimin faziletini anlatma
sadedinde böyle buyurur. Evet, ilmi olmayan âbidin her
an kaymas›, inhiraf etmesi ihtimal dahilindedir. ‹nhiraf,

kiflinin Allah kat›nda kazand›¤› dereceye göre izâfîlik arz eder. Öyle insanlar vard›r ki, bir an dahi Cenab-› Hakk'› ve O'nu murakabeyi hat›rdan ç›karsa bu onun için ciddi bir inhiraf say›l›r. Daha do¤rusu o, böyle bir hâli inhiraf kabul eder. Meselede izafîlik söz konusu olsa bile, yine de bir inhiraf mevcuttur. Hâlbuki nebiye vâris olan âlimde dâimî bir
murakabe, bir muhasebe vard›r. O, tetiktedir ve tehlikelere karfl› da
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daima metafizik bir gerilim içindedir. Yapt›¤› ibadeti bilerek yapan ve
her meseleyi fluurlu bir flekilde ele alan âlim, Efendimiz'in Sahabe'den
üstünlü¤ü derecesinde, fluursuz ibadet edenden üstündür. Asl›nda bunun manas›, bu ikisi aras›nda k›yas kâbil de¤ildir, demektir.
Bu meseledeki ayr› bir nükte de fludur: Peygambere vâris olan kâmil insan, feyz-i akdesten gelen hiçbir ›fl›¤› kaç›rmaz; âdeta güneflten
gelen radyasyonlar› yutabilecek büyük bir yutucu santral gibi, kendisine ehadiyet tecellisiyle gelen ve cemâlî cilveler olarak intikal eden..
eden ve rahmetin zuhuru olarak onun bafl›n› okflayan ne kadar akdes
ve mukaddes feyiz varsa bunlar›n zerresini dahi heder etmeden, kalbini bütün fakülteleriyle faal hâle getirir ve bütünüyle bu feyizlere makes
olmaya çal›fl›r. Bu, ayn› zamanda onun Rabbisine karfl› sayg›s›n›n ifadesidir ve bir flarj olma ameliyesidir. Böyle sürekli dolan bir insan›n
bir de boflalmas› vard›r. ‹flte bu boflalma keyfiyeti onun ruhunda bulunan ziya, nur ve di¤er hakikatleri neflretmesidir. Ve tabiî, iç derinlikleri itibariyle onun yapt›¤› bu ameli tartacak bir ölçü de yoktur. Onun
için âbid ibadetinde ne kadar derinleflirse derinleflsin, kâmil insan manas›nda âlimin ameline denk bir ibadette bulunmas› imkâns›zd›r. Kald› ki, bir insan bildi¤ini muhakkak yapmal›d›r. Zira aksi hareket edene Kur'ân-› Kerim flu tehditte bulunmufltur:
"Onlardan bir grup vard›r ki bildikleri hâlde hakk› gizlerler." (Bakara, 2/146)
Evet biliyorlar fakat yapm›yorlar. Âdeta fezadaki kara delikler gibi
etrafa hiçbir ›fl›k s›zd›rm›yorlar veya hiç kimse onlardaki ›fl›k potansiyelinden istifade edemiyor. Daha do¤rusu, bir türlü Günefl gibi olam›yorlar. Günefl ki yerinde ocak, yerinde ziya kayna¤› ve yerinde de bir
renkler cümbüflüdür. Çiçeklerin bafl›n› okflar-durur ve kendi çiçekleri
say›lan gezegenlere ›fl›k hüzmeleri gönderir. Ifl›¤›n› kara delik hâline
getiren kem talih insanlar›, onca güç ve potansiyele ra¤men kendi
karanl›klar›yla baflbafla b›rak›p mevzu ile alakal› olarak Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bir baflka hadislerine geçelim:

"Kim ilim ö¤renir sonra da onu gizlerse ahirette onun a¤z›na atefl-
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ten bir gem vurulur." Bu kutlu sözün de manas› aç›kt›r. Kim bir fley ö¤renir ve sonra onu etrafa neflretmezse yani dolduktan sonra boflalmaz,
söz ve davran›fllar› ile güzel örnek olmaz ve hakka ayinedarl›k yap›p
onu etrafa aksettirmezse bu suçunun cezas›, ahirette onun a¤z›na
ateflten gem vurulmakt›r. Hadiste çok ciddi bir tevbih ve k›nama söz
konusudur. Zira gem ancak hayvanlar›n a¤z›na vurulur. Bu da ilmini
ketmeden insan›n, hayvanlara benzetilmesi demektir ki oldukça a¤›r
bir ifadedir. Evet o insan, Cenab-› Hakk'›n kendisini ahsen-i takvim s›rr›na mazhar k›lmas›n›n k›ymetini bilememifltir bilememifl ve mahiyetine yerlefltirilen, onu hayvanlardan ay›rarak seçkin bir varl›k hâline getiren duygu, düflünce ve düflündü¤ünü ifade etme meziyetini hiçe saym›fl ve tabiî bu meziyetlerin flükrünü eda edememifltir.
‹lim ve tebli¤, ayn› hakikatin ayr› iki yüzüdür. Amel ise, her ikisinin
de vazgeçilmez flart›. Bu üçünü birbirinden tefrik edip ay›rmak mümkün de¤ildir. Bildi¤iyle amel etme, bildi¤i fleylere sayg›n›n ifadesidir.
Rabbini bilen bir insan›n, O'na kulluk yapmamas› sadece bir sayg›s›zl›k de¤il, ayn› zamanda bir vurdum duymazl›k, bir körlük ve sa¤›rl›kt›r.
Hele hele imana hizmet vazifesini yüklenen kimselerin kulluklar›nda
gösterdikleri aksakl›klar, ‹slâm'a d›fl cephenin verece¤i zarardan daha
korkunçtur. Bat›l›lar›n, ‹slâm'› yaflamayan Müslümanlar› gördükten
sonra tak›nd›klar› tav›r ve söyledikleri sözler, herhâlde bu hükme
önemli bir delil mahiyetindedir ve böyle bir söz ve beyan hasm›n flehadetinin geçerli oldu¤u bir konudad›r ve makbuldur.
Özet olarak diyebiliriz ki ‹slâm, imanla ameli birlefltirip bütünlefltiren
ilahî bir sistemdir. O'nun bir taraf›nda inanma, di¤er taraf›nda da inand›¤›n› yap›p aksiyon hâline getirme vard›r. Baflkalar›na ait amel ve ibadetleri anlatma, hikâye etme bir bak›ma güzeldir, ibret vericidir; ancak
sadece bu kadarla iktifa edip ayn› amelleri ifllememe ve tatbik etmeme, Müslüman›n baflkalar› üzerindeki tesirini olumsuz flekilde etkiliyecektir. ‹slâm, ne yaln›z evliya menkibesi anlatmak, ne de evliya menk›besi dinlemektir. O, onlara ait anlat›lan hayat› bizzat yaflamak ve fiiliyata dökmektir. ‹slâm, iman ve amel demektir. O'nu bu flekilde kabullenmeyenlerin, ‹slamî hizmetten bahsetmeleri te'sirsiz birer laf-› güzaft›r.
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B‹R TEBL‹⁄ VE ‹RfiAD YOLU: fiEFKAT
"Benimle sizin misaliniz, atefl yakan bir adam›n misali gibidir ki
hemen c›rc›rlarla pervaneler o ateflin içine düflmeye bafllarlar.
O bunlar› kovar. Ben de ateflten korumak için sizin ete¤inizden
tutuyorum. Halbuki siz elimden kaç›yorsunuz"
(Buhari, Rikak, 26; Müslim, Fedâil, 17-19)

E

vet, insanlar›n hata ve kusurlar›n› affetmeden ve onlara
gösterece¤iniz do¤ruyu flefkatle göstermeden hiçbir ferdî
ve içtimaî meseleyi nihaî ölçüde çözemezsiniz. Onun için-

dir ki Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem),

ümmetinin hatalar› karfl›s›nda

kendi durumunu bize bu temsil ve benzetme ile anlatmaktad›r.
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‹flte Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bu ifadeleriyle bizim önü-

müze tebli¤ ve irflad ad›na büyük bir flehrah aç›yor ve bu yoldan gidilirse tebli¤in büyük kitlelere mâl olabilece¤ini; aksi görüfller, düflünceler ve yol vurup gitmelerin ise meseleyi s›¤laflt›raca¤›, yozlaflt›raca¤› ve en tehlikelisi de baz› insanlar› gayyaya götürebilece¤i hakikatini hat›rlat›yor.
Evet, e¤er sizler, günümüz insan›n›n kalbine flefkatle e¤ilebilseniz,
hemen herkesi, dilgir ve üzüntülü bir kalb gibi dinlemifl olacaks›n›z.
Zira hiç kimse, günahlar içinde yüzüp duruyor ve sefalet içinde yuvarlan›yorken mutlu olamaz. Evet, vicdan› tamamen kararm›fl ve gönül dünyas› bütünüyle tefessüh etmifllerin d›fl›nda hiçbir insan, yaflad›¤› bu çirkef hayat›n içinde r›zas›yla ve isteyerek duruyor de¤ildir.
Ancak, sürçmüfl düflmüfltür ve ç›kmak için de yol bulamamaktad›r.
Sizin flefkat eliniz, iflte ona, arad›¤› bir ç›k›fl yolunu gösterecektir.
Kendisine bu flekilde flefkatle yaklafl›lan ve anlat›lacak meseleler
kendisine yine flefkatle ve ölçülü olarak anlat›lan bir insan, sizin söylediklerinizi o anda kabullenmese bile, hem size hem de anlatt›¤›n›z
meselelere hep yumuflak bakacakt›r. Hiç beklenmedik bir zamanda,
hiç ümit edilmeyen insanlar›n hidayete aç›lmalar›, bu güne kadar
yüzlerce, binlerce misali ile görülen bir realitedir. Zaten o insanlar,
sizin vesileli¤inizle hidayete erdi¤inden, bütün bir ömür boyu size
flükran hisleriyle dolup taflacak ve tabi, onun yapt›¤› bütün salih
amellerin bir misli de sizin hasene defterinize kaydolacakt›r.
Bir misal ile konuyu biraz daha açal›m: Bir yang›n düflünün ki o
yang›nda hiç sevmedi¤iniz bir insan bütün çoluk çocu¤uyla beraber
yan›yor veya bir gemi batm›fl da sizin hiç tan›mad›¤›n›z insanlar denizin üzerine yay›lm›fl ve kurtar›c› bir el bekliyorlar. Nas›l ki siz böyle
bir manzara karfl›s›nda, hiç sevmedi¤iniz o insan› veya aile fertlerini
ya da hiç tan›mad›¤›n›z denize dökülmüfl o insanlar› hemen kurtarmak için faaliyete geçer, hatta bu u¤urda hayat›n›z› tehlikeye atars›-

83

n›z. O anda sizi bu iflten vazgeçirmek isteyen olsa bile, onun sözlerini
de dinlemezsiniz. Zira vicdan›n›z›n sesi, o anda her sesten daha müessirdir. Hâlbuki söz konusu etti¤imiz insanlar› yang›ndan veya bo¤ulmaktan kurtarm›fl olman›z, onlar›n sadece elli-altm›fl senelik hayatlar›yla alakal› bir hususdur. Pekala ya ebedî hayatlar› itibariyle kurtulmas›
söz konusu olan insanlar karfl›s›nda tavr›m›z nas›l olmal›d›r? ‹flte, bütün
mesele bu espriyi kavrayabilmektir. Evet, O durumdaki insanlara de¤il
k›z›p öfkelenmek, onlar›n yapt›klar›na karfl› sitem bile etmemek, bence vicdan sahibi herkes için bir vecibedir.
Evet, bütün insanl›k maddî-manevî, dünyevî-uhrevî felaketler içinde
sürüklenip giderken, günümüzün mürflid ve mübelli¤leri meseleye bu
zaviyeden bakmal› ve müdahale edecekleri hâdiselere de ona göre
müdahale etmelidir. Dövmek, hiddet, fliddet mürflide yak›flmaz. Yalan
ve politik ç›karlar ondan fersah fersah uzakt›r. Mürflid, bir sevgi, flefkat ve muhabbet fedâisi olarak vard›r. ‹rflada muhtac gönüllerin bekledi¤i de budur. Ve bu konuda, Allah Resûlü

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

bizim

rehberimiz ve rehnümân›m›zd›r. Bak›n O'na. O, insanlara bir kere Lâilâhe ‹llallah dedirtebilmek için nelere katland› ve nelere gö¤üs gerdi!
Hâlbuki O'nu tafllayan, vücudunu kan revan içinde b›rakan, namaz k›larken bo¤az›n› s›kan veya bafl›na iflkembe koyan, geçece¤i yollara dikenler serpen insanlar›n O hep hidayetlerini istiyor ve düflmanlar›n›n
bile Cennet’e gitmelerini arzu ediyordu. Yoksa kendi ad›na onlardan
bekledi¤i hiçbir menfaati yoktu. Evet O, Taif'te tafllanm›fl, yüzü gözü
kan içinde bir ba¤a girip saklanm›flt›. Yan›nda Zeyd

(r.a)

vard›. Melek

imdad›na koflmufl, e¤er isterse bir da¤› kald›r›p bu âsî kavmin tepesine indirebilece¤ini söylemiflti. Ama o flefkat abidesi insan ellerini kald›rarak "Allah'›n, onlar›n neslinden (k›yamete kadar) yaln›zca Allah'a
ibadet edip O'na flirk koflmayan birilerini gönderece¤ini ümit ediyorum" demifl ve onlara herhangi bir belan›n gelmesini istememiflti.
Yine harp meydan›nda difli k›r›l›p yüzüne mi¤ferinin bir parças› sap-
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land›¤› ve yüzünden dökülen kan yere düflece¤i esnada, hemen ellerini kald›rarak âdeta dua ile ilahî gadab›n önüne geçmeye çal›flm›flt›.
Evet, O "Allah'›m kavmime hidayet et, çünkü onlar beni bilmiyorlar"
niyaz›yla kâfirlerin bafl›na gelmesi muhtemel bir belây› önlemiflti ki bu
ifadelerin her bir kelimesinde nas›l bir flefkat ›rma¤› ça¤lad›¤› aç›kt›r.
Burada yeri gelmiflken, bir vak'ay› mevzu ile münasebeti aç›s›ndan
flerhetmek yerinde olacakt›r. Yeni hidayete ermifl bir genç, kendisini
nurdan bir hâle içinde bulunca gece-gündüz o nur soluklu insanlar›n
meclisine devam eder. Ancak bir defas›nda, sohbette karfl› cephenin
ak›l almaz tecavüzleri dile getirildi¤inde heyecan dolu bu genç "Bunlar›n hepsini kesmek laz›m." der. Bu sözü duyan, yeni hidâyete ermifl
genç birden sarar›r solar ve ç›¤l›k dolu bir tonla bu heyecanl› arkadafl›na flöyle der: "Arkadafl, böyle söyleme. E¤er daha birkaç gün önce
böyle karar al›p uygulam›fl olsayd›n›z, ben bugün sizin aran›zda bulunamayacak ve ebedî Cehennem’i hak etmifl bir zavall› olacakt›m. Ama
görüyorsunuz ki bugün ben de sizlerden biriyim. O karfl› cephenin insanlar› da benim gördü¤üm tatl› muameleye muhtaçt›r. Aksi hâlde sadece onlar›n ahiretlerini y›km›fl oluruz. Bu da ne bize ne de onlara
hiçbir fley kazand›rmaz.."
Özetleyerek arzetmeye çal›flt›¤›m›z bu sözler, inançs›zl›k içinde k›vranan bütün bir gençlik ad›na söylenmifl gibidir. Evet, küfür içinde ç›rp›nan zavall› gençlik, sizin flefkatinize muhtaçt›r. Kaba hareketlerle birfley elde etmek mümkün de¤ildir. Biz hislerimizle de¤il, ak›l ve mant›¤›m›zla hareket etmek zorunday›z. Esas olan "karfl›m›zda" dedi¤iniz insanlar› ikna edip gönül dünyas›na yönlendirmektir. Ve bir mürflid için,
ilzam etmek dahi, zaruret olmad›kça baflvurulacak bir metot olmamal›d›r.
Evet, bir nesil mahvedildi. Mescide giden yollar›n üzerine hevesât
barikat› kuruldu. Cismaniyet onun mihrab› hâline getirildi ve ona din,
iman ve Kur'ân ad›na hiç birfley ö¤retilmedi. fiimdi bu nesil bir girdap
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içinde ç›rp›n›p duruyor. Bu gayet normal ve beklenen bir netice. K›z›lacak ve öfkelenilecek olan bu zavall› nesil ve bu zavall› gençlik de¤ildir. Esas, inananlar›n lanetini hakedenler, onlar› bu maceraya sürükleyenlerdir. Bir kusur varsa bu onlar›nd›r. Gençlik tamamen suçsuzdur
demiyoruz ancak onun suçlulu¤unu hiddetle yüzüne savurman›n, onu
kurtarmak ad›na hiçbir faydas› yoktur. Ümidimiz bütün bir neslin bu
girdaptan en k›sa zamanda kurtar›lmas›d›r. Zaten bu bizim varl›k gayemiz ve idealimizdir. Bunun ötesinde hiçbir düflünce ve mülahazam›z
da yoktur.
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‹NSAN B‹R YOLCU, DÜNYA B‹R GÖLGEL‹KT‹R
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir has›r üzerinde yat›p
uyumufltu. Uykudan uyand›¤›nda, has›r vücudunun yan
taraf›nda iz b›rakm›flt›. Biz, “Yâ Resûlallah! Sizin için bir döflek
edinsek” deyince bunun üzerine Resûl-i Ekrem: “Dünya ile benim
ne alâkam var. Ben, dünyada bir a¤aç alt›nda gölgelenip de
b›rak›p giden bir yolcu gibiyim.”
(Tirmizî, Zühd 44)

D

ünya nedir? ‹nsan fâni ve geçici olan fleylere karfl› nas›l
bir durum ayarlamas› yapmal›d›r? Hem insan, bu dünyaya niçin gelmifltir ve nereye gitmektedir? ‹flte felsefenin

en birinci mevzular› ve haklar›nda as›rlard›r söz söylenen mevzular görüldü¤ü gibi, Allah Resûlü taraf›ndan çok veciz bir ifadeyle aç›kl›¤a kavuflturulmaktad›r.
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‹bn Ömer rivayet ediyor: “Dünyada garip gibi yafla veya bir yolcu
gibi ol. Kendini (ölmeden önce) kabir ehlinden say!”

(Tirmizi, Zühd, 25)

fiu üç cümlelik söz, zühd ve takvâya ait, dünya ve ahiret muvazenesini koruma, kollamada söylenebilecek sözlerin en vecizi, en manal›s›...
‹nsan, zaten dünyada gariptir. Mevlânâ’n›n ifadesiyle “insan, kam›fltan kopar›lm›fl bir ney gibidir. Gerçek sahibinden uzaklaflt›¤›ndan dolay› da hep inlemektedir. Onun bu iniltisi, bütün bir hayat boyu devam
eder.”
‹nsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden bafllayan yolculu¤u, anne karn›na, dünyaya, çocukluk dönemine, gençlik ça¤›na, yafll›l›k hengâm›na, kabir ve derken Cennet veya Cehennem’e kadar devam eden bir
yolculuktur. Ama acaba insan, bu yolculu¤unun ne derece fark›ndad›r?
E¤er o, daima kendini bir yolcu gibi görse yürüyüflünü zorlaflt›rmaktan
baflka bir ifle yaramayacak olan dünyan›n çeflitli güzelliklerine tak›l›p
sendelemeden yürüyüp gidecektir.
‹nsan kendini kabir ehlinden saymad›ktan sonra, yani eskilerin;
“Ölmeden evvel ölünüz”

(Bkz. Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 2/291)

diye anlatmaya

çal›flt›klar› husûsu, fiil ve yaflant›ya dökmedikten sonra, fleytan›n hile
ve desiselerinden bütünüyle korunmas›, kurtulmas› mümkün de¤ildir.
Evet, insan nefsaniyet, cismaniyet itibariyle ölmelidir ki vicdan ve ruh
itibariyle dirilmifl olsun. Zaten her fleyi cesede ba¤layanlar, cesedlerinin alt›nda kal›p ezilmifl olan zavall›lar de¤il mi?
Ayr›ca, insan›n yolcu oluflu ile ilgili flu birkaç mülâhazaya bakal›m:
Her iki hayata laz›m olacak hususlar Mâlikü'l-Mülk olan Allah taraf›ndan verilmifltir. Fakat o levâz›mat› cahilli¤inden dolay› tamamen bu
dünya hayat›na harc›yor. Halbuki o levâz›mattan en az onda biri dünya hayat›na, dokuzu bâki (ahiret) hayat›na sarfetmek gerektir.
Ey insan! Anne karn›nda iken, çocuk iken, ihtiyar ve iktidardan
mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz r›z›klar ile besleyen Allah,
sen hayatta kald›kça o r›zk› verecektir.

88

Ey Azizim, bil ki! Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vard›r.
Bunlar, insan› ihtiyata ve özen göstermeye mecbur eder.
1. Ölümdür ki, insan› dünyadan ve bütün sevgililerinden ay›ran bir
ayr›lmakt›r. 2. Dehfletli, korkulu ebed memleketine yolculuktur.
3. Ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz-i
mutlak gibi elîm elemlere maruz kalmakt›r. Öyle ise bu gaflet ve unutkanl›k niyedir? Devekuflu gibi bafl›n› nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlü¤ünü takars›n ki Allah seni görmesin veya sen O’nu görmeyesin. Ne vakte kadar dünyan›n geçici ve fâni zevklerine ehemmiyet verip ahirete dair bâki hususlardan gaflette bulunacaks›n?
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DO⁄RULUK VE YALANIN NET‹CELER‹
“Size do¤ruluk yarafl›r. Do¤ruluk insan› iyili¤e, o da Cennet’e çeker,
götürür. ‹nsan, kendini bir kere do¤rulu¤a verip o yola yöneldi mi, hep
do¤ru söyler, do¤ruyu araflt›r›r. Böylece o insan, Allah kat›nda “S›ddîk”
olarak yaz›l›r. Yalandan sak›n›n›z. Yalan insan› fücura, batakl›¤a, o
da Cehennem’e ulaflt›r›r. Bir insan, kendini bir kere yalana kapt›rd› m›,
daima yalan söyler, neticede Allah kat›nda yalanc› olarak yaz›l›r...”
(Buharî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 105; Ebu Davûd, Edeb, 80)
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D

o¤ruluk, peygamberler fliar›, yalan ise kâfir ve münaf›k s›fat›. Do¤ruluk, bugünü, yar›n› kucaklayan önemli bir
esas; yalan, zaman›n çehresine çal›nm›fl siyah bir leke.

Yalan ikliminde mesut yaflam›fl ve ebedî mutlulu¤a ermifl bir tek fert
gösterilemez, do¤rulu¤un, ebedî saadet istikâmetinde uzay›p giden ayd›nl›k yolunda ise, dünya ve ukbâ kayb›na u¤ram›fl bir tek tâlihsize rastlanmaz.
Yalan, küfrün en önemli esas›, nifak›n en bâriz alâmeti, Allah’›n bildi¤ine muhalif iddiada bulunman›n ad›d›r. Bilhassa günümüzde yalan,
bütünüyle ahlâk› tahrip etmifl, dünyay› yalanc›lar›n haras› haline getirmifl öyle korkunç bir içtimaî hastal›kt›r ki, hayat›n kap›lar›n› ona aç›p
yurtta-yuvada, çarfl›da-pazarda, parlamentoda-k›fllada ona “serbest
dolafl›m” hakk› tan›yan hiçbir millet iflâh olmam›flt›r ve olamaz da. Buna karfl›l›k ‹slâmiyetin en ehemmiyetli esas›, îman›n en bariz hassas›,
Muhammedî ahlâk›n temel tafl›, enbiyâ ve evliyân›n en mümeyyiz vasf›, maddî ve manevî terakkinin biricik mihveri de do¤ruluktur.
Biri meleklerin, di¤eri fleytanlar›n; biri Hakk’›n mükerrem kullar›n›n,
di¤eri habis ruhlar›n, biri insanl›¤›n iftihar tablosu O en müstesna varl›¤›n -aleyhi ekmelü’t-tehâyâ- di¤eri de deccallar›n s›fat›d›r.
Metinde karfl›l›kl› zikredilen kelimelerden “birr” bütün hay›rlar› ihtiva eden, bütün salihata aç›k olan öyle flümullü bir kelimedir ki do¤ru
düflünce, do¤ru söz, do¤ru niyet, do¤ru davran›fl ve do¤ru yaflay›fl gibi pek çok mevzuyu o bafll›k alt›nda toplamak ve bütün hay›rlar› ona
irca etmek mümkündür. ‹kinci kelime olan “fücûr” ise evvelki kelimenin aksine, bilumum flerleri ihtiva etmesi, bilumum sâlihata kapal› olmas› bak›m›ndan her türlü sap›k düflünce, sap›kça söz ve sap›kça davran›fllara ana bafll›k olabilecek mahiyette, adetâ bir Cehennem çekirde¤i gibidir.
Hadis metninde, “S›ddîk” ve “Kezzab” aras›nda da bir mukabele bahis mevzuudur. Bunlardan ilkini, do¤ruluk onda ikinci bir f›trat hâline
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gelmifl dosdo¤ru insan fleklinde tercüme edeceksek ikincisine, tabiat›
yalanla bütünleflmifl profesyonel yalanc› demek uygun olur. Her iki kelimede de mübala¤a s›¤as› kullan›lm›fl ki o da kendini do¤rulu¤a adam›fl, do¤ru düflünen, do¤ru konuflan, do¤ru davranan ve do¤ru oturup-do¤ru kalkan birinin, bugün olmasa da yar›n mutlaka, göklerde ve
yerde do¤ruluk ve Hakk’a yak›nl›¤›n remzi; kendini yalana salm›fl, yalan düflünen, yalan konuflan, yalanla oturup-yalanla kalkan birinin de
er-geç yalanc›l›¤›n sembolü hâline gelece¤ine iflaret buyurulmufltur.
Bu alabildi¤ine uzun/k›sa, bir hayli ayd›nl›k/sisli, oldukça tehlikeli/güvenli ayr› ayr› yollar›n son duraklar› da Cennet ve Cehennem. Bu
yollardan birinde, her menzilde ayr› bir avans, ayr› bir teflvîk primi, yol
gidip Cennet’le noktalan›yor, yolcu da Cennet’e ulafl›yor di¤erinde ise,
yol boyu onca dezavantaj, onca handikaptan sonra gidilip ebedî hüsrana kapaklan›l›yor.
Burada dikkatle üzerinde durmak istedi¤imiz husus, do¤rulu¤un
dünya ve ahirete ait neticelerini yalan›n, hem ferdî hem de içtimaî hayata getirdi¤i zararlar› bu kadar k›sa ve özlü cümlelerle ifade edebilmedeki Efendimiz’e ait muvaffakiyettir.
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K‹fi‹ SEVD‹⁄‹ ‹LE BERABERD‹R
“Kifli Sevdi¤i ile Beraberdir”
(Buhari, Edeb 96; Müslim, Birr 165)

Y

ürürken yolda kalan rehberini tam takip edemeyen istedi¤i hâlde yap›lmas› gerekenleri lay›k›yla yapamayan nice münkesir ve k›r›k kalbe bir bardak kevser hatta âb-›

hayat sunan bu hadis, insan›n, müsbet veya menfî her iki kutupta da
daima sevdikleriyle beraber olaca¤›na iflaret etmektedir. Kifli, burada
da orada da hep sevdikleriyle beraberdir. Öyle ise, nebilerle, s›ddîkler-

93

le, flehidlerle beraber olmak isteyen, evvela onlar› sevmelidir ki orada
onlarla beraber olabilsin. Baflka bir ifadeyle, ahirette nebilerle, s›ddîklerle, flehidlerle beraber olacak olanlar, burada iken onlar› sevip maiyetlerinde bulunanlard›r. Kötülükleri temsil edenler için de yine ayn›
hadisin hükmü ve manas› geçerlidir. ‹flte tek cümlelik bir hadis, böyle
binlerce mana ve ifadeyi hem de bu derece veciz bir flekilde ifade etmektedir ki; böyle bir söz söylemek ancak vahye, ilhama aç›k bir fetanetin kâr› olabilir.
Nuayman, bazen içki içiyor ve Allah Resûlü de ona hadd-i fler’îyi
tatbik ediyordu. Yapt›¤› bu fley bir günaht›. Dolay›s›yla da sahabeden
biri, ona k›nay›c› bir söz sarfedince Allah Resûlü, kafllar›n› çatt› ve:
“Kardeflinize karfl› fleytana yard›mc› olmay›n. Allah’a yemin ederim o,
Allah ve Resûlü’nü sever”

(Buhârî, Hudûd, 4, 5)

buyurdu. Allah ve

Resûlü’nü sevmek, onlarla beraber olmay› netice verece¤inden, böyle
bir insan, her ne kadar günah da ifllese kötü söze muhatap olmaya
müstehak de¤ildir çünkü o Allah ve Resûlü’nü sevmektedir... Bu sevgi ise farzlar›n› yapan, büyük günahlardan kaç›nan birisi için Resûlullah’la beraber bulunmaya yeter. Zira kifli sevdi¤iyle beraberdir...
***
Efendimiz bir cihada ç›km›fl, Sevban ise O’nunla bulunamam›flt›. Allah Resûlü döndü¤ünde herkes kendisini ziyaret ediyordu. Bunlar aras›nda Sevban da vard›. Sararm›fl, solmufl ve adeta bir deri bir kemik
kalm›flt›. fiefkat Peygamberi sordu: “Sevban bu hâlin ne?” Sevban,
flöyle cevap verdi: “Ya Resûlallah! Beynimi kemiren bir düflünce var ki
iflte o beni bu hâllere soktu. Kendi kendime düflündüm. Ben, Allah
Resûlü’nden üç günlük ayr› kalmaya dahi tahammül edemiyorum.
Ebedî bir âlemde bu ayr›l›¤a nas›l güç yetirebilirim? Çünkü O, Allah’›n
Resûlüdür. Makam› muallâd›r. Girece¤i Cennet de ona göre olacakt›r. Halbûki ben s›radan bir insan›m. Cennet’e girmifl dahi olsam, Allah Resûlü’nün girece¤i Cennet’e girebilmem mümkün de¤il. O halde ben
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O’ndan ebedî ayr› kalaca¤›m. Bunu düflündüm ve bu hâllere düfltüm.”
Allah Resûlü, bu dertli insana derdine derman olacak flu ölümsüz
ifadesiyle karfl›l›k verdi: “Kifli sevdi¤iyle beraberdir.”
Kifliyi sevmek, ona benzemek ve onun hayat›n› kendine hayat edinmekle olacakt›r. ‹flte sahabî, bu mevzûda herkesten daha hassast›.
Hz. Ömer, bütün hayat› boyunca Allah Resûlü’ne akrabal›k yönünden kurbiyet kazanman›n ifltiyak› içinde yand› durdu. Hz. Fat›ma’yla
bunu yapmak istedi; fakat o, Hz. Ali’ye nasip oldu. Baflka çare kalmay›nca, Hz. Ali’nin k›z› Ümmü Gülsüm’ü ald›. Bütün derdi, herhangi bir
ba¤la Allah Resûlü’nün akrabalar› aras›na girmekti. Yoksa isteseydi,
Bizans ‹mparatoru’nun k›z›n›, hem de isteme zahmetine katlanmadan
alacak durumdayd›. Ama O’nun derdi, evlenmek de¤il, Allah Resûlü
ile bir ba¤ kurmakt›. Çünkü o, bütün soyun sopun, hasebin-nesebin
hiçbir ifle yaramayaca¤› bir gün, ifle yarayan bir nisbet, bir haseb ve
nesep peflindeydi. K›z› Hafsa’y› Allah Resûlü’ne vermek istemesinde
de yine ayn› dert ve ifltiyak bahis mevzûu idi. Esasen Allah Resûlü’ne
olan manevî ba¤› zaten çok kuvvetliydi. Kimbilir kaç defa ‹ki Cihan
Günefli onu elinden tutmufl, “Burada da, ahirette de hep böyle olaca¤›z” demiflti. Ancak O, bir de maddî ba¤›n› tahkim etmek istiyordu. ‹flte bu düflünceyle kendi k›z›n› Allah Resûlü’ne vermifl ve Allah Resûlü’nün de k›z torununu alm›flt›. Hattâ böyle bir münasebette muvaffakiyet, o koca Ömer’i çocuklar gibi sevindirmiflti...
Bir gün k›z› Hafsa Validemiz kendisine “Babac›¤›m, d›fltan gelen
devlet elçileri oluyor ve daima yeni yeni heyetler kabul edip görüflüyorsun. Üzerindeki elbiseyi yenilesen daha iyi olmaz m›?” der.
Hz. Ömer, k›z›ndan bu sözleri duyunca beyninden vurulmufla döner.
Allah Resûlü’nü ve Hz. Ebu Bekr’i kastederek, “Ben bu iki dosttan nas›l ayr› kalabilirim? Vallahi, dünyada onlar gibi yaflamal›y›m ki ahirette onlarla beraber olabileyim” cevab›n› verir.
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Biz buna, büyük cihad veya manevî cihad diyoruz. Allah Resûlü’nün
ve sahabînin yolu budur. Onlar, Cenâb-› Hakk’la s›k› bir irtibat içinde
yaflad›lar. Zikir ve ibadetleri o kadar çoktu ki onlar› görenler, ibadetten
baflka hiçbir fleyle meflgul olmad›klar›n› zannederdi. Halbûki, hayat›
bir bütün olarak yafl›yorlard›...
Âdeta ihlas›n özü ve hülâsas› hâline gelmifllerdi. Yapt›klar› her ifli
Allah r›zas› ölçüsünde yap›yorlard›. Her ifllerinde bir iç derinli¤i ve murakabe vard›. ‹flte karfl›m›zda yine bir ihlâs abidesi olan Hz. Ömer;
Hutbe esnas›nda bir ara, hiç münasebet yokken mevzû de¤ifltirir: “Ya
Ömer” der “daha dün, baban Hattab’›n develerini güden bir çoband›n.” Hutbeden iner. Sorarlar: “Durup dururken bunu söylemeye seni
sevkeden neydi?” Cevap verir: “Akl›ma halife oldu¤um geldi....” Baflka birgün, s›rt›nda bir çuval dolafl›yordu. Niçin böyle dolaflt›¤›n› soranlara, yine ayn› cevab› vermiflti: “‹çimde bir gurur hissettim ve onu öldüreyim dedim...”
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TAKVA, ‹Y‹L‹K VE GÜZEL AHLÂK
“Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Günah›n arkas›ndan
hemen iyilik yap onu siliversin.
‹nsanlarla muamelende güzel ahlâktan ayr›lma!”
(Tirmizî, Birr, 55; Ahmed ‹bn Hanbel, Müsned, 5/153)

‹

nsan›, güzel ahlâk› kadar yükselten ikinci bir unsur yoktur. Güzel ahlâk ki o bir Allah ahlâk›d›r ve güzel ahlâk, insan›n Allah
ahlâk›yla ahlâklanmas› demektir.
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Ciltlerle ancak anlat›labilecek, takvâ, takvây› muhafaza ve devaml› surette bu anlay›fl içinde yaflayabilme yollar›n› izah eden bir hadisle karfl› karfl›ya bulunuyoruz.
Allah’tan hakk›yla korkmaya “takva”, takvay› hayat felsefesi olarak benimsemifl, duygu, düflünce ve amellerini buna göre ayarlayan
insana da “müttaki” denilir. ‹stikamet ise, hayat› Allah Resûlü’nün
verdi¤i ölçülerde yaflay›p, ifrat ve tefritler içine düflmemeye denir.
Müslüman, her davran›fl›nda oldu¤u gibi takvada da istikamet üzere
olmal›d›r. Takva ad›na Efendimiz’in

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

belirledi¤i

çerçevenin ötesinde bir k›s›m zorlay›c› unsurlar ortaya koymak ve
pratikte de onlar› uygulamaya çal›flmak fler’î s›n›rlar›n d›fl›na taflmak
demektir.
Bu cümleden olarak, insanlar befl vakit farz›n d›fl›nda nafileler için
zorlanmamal›d›rlar.. zorlanmamal› ve sadece düflünce olarak tahflidat
yap›l›p meselenin ehemmiyeti üzerinde durulmal›d›r. Mesela, bu çerçevede teheccüdün âlem-i Berzaha aç›k bir menfez oldu¤u, insan›n iç
yap›s›n› ayd›nlatmas› gerekti¤i, bunun için gecenin karanl›¤›nda, hiç
kimsenin olmad›¤› anlarda, bütün semavat›n ve arz›n Hâlik’› olan Allah’a yönelmenin flart oldu¤u anlat›labilir. Evrâd ü ezkâr mevzuunda
da ayn› hassasiyet gösterilerek, bunca nimetleri lütfeden, -liyakat›m›z
olmasa bile- gücümüzün fevkinde olan bunca ifle imza atmay› bize
nasip eden Allah’a karfl› çok dua etmemiz gerekti¤i ifade edilmelidir.
Asl›nda Cenâb-› Hakk’›n bunca lütuf ve ihsanlar›n›n temadisi, o ölçüde kavlî, fiilî ve hâlî flükrü gerektirir. Çünkü bu nimetler görmezlikten gelinerek Allah’a flükredilmezse “Andolsun, flükrederseniz elbette size daha fazla veririm ve e¤er nankörlük ederseniz azab›m pek çetindir”

(‹brahim, 14/7)

âyetinin hükmünce Allah’›n azab›na u¤rama ihti-

mali vard›r. Onun için nafile ibadetlerin üzerinde ›srarla durmak ve
onlar› telkin etmek herkesin aslî vazifeleri aras›nda mütalâa edilmelidir.
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Ayr›ca müessiriyet aç›s›ndan bu tür meselelerin yaflayan insanlar taraf›ndan dile getirilmesi onlar›n kabulünde daha etkin olaca¤› izahtan
vârestedir. Öyleyse b›rak›n farz namazlar›; nafileleri flu ya da bu sebeple kaç›ran ve bu yüzden, yemekten ifltah› kesilen insanlar, tebli¤ ve
irflad faaliyetinde öncü rol oynamal›d›rlar ki anlat›lan fleyler tesir icrâ
edebilsin.
Takva mevzuunda dikkat edilmesi gereken esaslardan birisi de, helâl-haram meselesidir. Zira büyük-küçük haramlara karfl› tav›r almayan ve bu mevzuda dikkatsiz yaflayan kifliler, gerçek takvay› yakalayamazlar. Böyleleri Kur’ân’› okusalar da o âyetlerin insan ruhunda
uyard›¤› taraveti duyamazlar. Çünkü Kur’ân-› Kerim, muttakîleri hidayete erifltiren bir kitapt›r. Müttakînin temel özelli¤i ise haramlardan
olabildi¤ine kaç›nmas› ve farzlar› hakk›yla yerine getirmesidir.
Gerçek takva mertebesine ulaflabilmede, dünyaya bak›fl aç›s›n›n da
önemli bir rol oynad›¤› söylenebilir. Evet dünyan›n, insanlar› hem
hayra hem de flerre sevkeden iki yönü vard›r. Hadisteki ifadesiyle
dünya, “müminin zindan› ve kâfirin Cenneti’dir.” Bir di¤er ifadeyle
ahiretin tarlas›d›r. Evet, insan bu dünyaya bir defa gelir ve ahirette
burada ektiklerini biçer. Onun için burada bize ihsan edilen gençlik,
s›hhat, zenginlik, hayat ve vakit gibi nimetlerin k›ymeti bilinmeli ve
bu nimetler fevtedilmeden en iyi flekilde de¤erlendirilmelidir. Çünkü
bunlar bizim için dünyalar› elde etmeye yetecek kredi kartlar› gibidirler. Ne var ki, bütün bu nimetlere sahip olduklar› halde, deryada yaflay›p da onun k›ymetini idrak edemeyen mâhiler gibi, bu nimetlerin
fluurunda olmayan zavall›lar da yok de¤ildir. Evet, insan her fleye ra¤men daima ukbâ buudlu yaflamal›d›r.
Takvay› elde edebilme veya onda yeni yeni buudlar› yakalayabilmede bir di¤er önemli mevzu da senenin belirli parçalar›nda gündelik ifllerden s›yr›l›p metafizik gerilimi sa¤layabilecek fleylerle meflgul
olmakt›r. ‹nsan böyle dönemlerde da¤arc›¤›n› doldurmal›, yeni me-
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saî döneminde, burada kazand›¤› aflk u flevkle rantabl olarak çal›flmal›d›r. Evet, bu gayeye yönelik ayr›lan zaman, haz›rlanan zemin ve yap›lan faaliyetler dünya ve ukbâ hayat› için vazgeçilmez ve yeri de baflka bir fleyle doldurulamaz olan dinamiklerdir.
Kur’ân’›n beyan›na dayanarak takvaya ulaflm›fl insanlar›n bir özelli¤ine daha temas edelim: Onlar ayakta iken, oturarak veya yanlar› üzerine yatarken, daima Allah’› anarlar. Kendilerini O’nun varl›k ve birli¤ine götürecek âfâkî ve enfüsî delilleri tefekkür eder ve Rabbilerine
flöyle yalvar›p yakar›rlar: “Rabbimiz, bunu bofl yere yaratmad›n, Sen
yücesin, bizi atefl azab›ndan koru! Rabbimiz, Sen birini atefle soktun
mu, onu periflan etmiflsindir, zâlimlerin yard›mc›lar› yoktur. Rabbimiz,
biz, ‘Rabbinize inan›n’ diye imânâ ça¤›ran bir davetçi iflittik, hemen
inand›k. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› ba¤›flla, kötülüklerimizi ört, can›m›z› iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize, elçilerine vaadetti¤ini ver, k›yamet günü bizi rezil, periflan etme. Zira Sen, verdi¤in sözden caymazs›n.”

(Âl-i ‹mrân, 3/191-194)
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ƈ ƪ Ģĳ
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NASIL OLURSANIZ ÖYLE ‹DARE ED‹L‹RS‹N‹Z
“Nas›l olursan›z öyle idare edilirsiniz.”
(Deylemî, Müsned, 3/305; ‹bn Cemî’ es-Saydavî, Mu’cemu’fl-fiuyûh, s.149)

K

eyfiyetiniz ne ise bafl›n›zdakilerin keyfiyeti de o olur. Siz
nas›l bir kaynak iseniz bafl›n›zdakiler de o kayna¤›n mahsulüdür. Bu söz, öyle bir sözdür ki idare ad›na kâmuslar

meydana getirir. ‹sterseniz, sadece bu hadis üzerinde k›saca dural›m:
“Hepiniz çobans›n›z ve hepiniz güttü¤ünüzden mesulsünüz”
Cum’a, 11; Müslim, ‹mare, 20)

(Buhârî,

fehvas›nca, herkesin bir mesuliyet s›n›r› vard›r

ta devlet reisine kadar... Devlet reisi de idare etti¤i dairenin bütününden mesuldür. Ancak, “siz nas›l olursan›z, bafl›n›zdaki idareciler de öyle olur” ifadesi, bu hususa, sosyal hukuk aç›s›ndan apayr› bir buud kazand›rmaktad›r.
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Evvela, bu hadis, idare edilenlere diyor ki siz çok önemlisiniz çünkü
bafl›n›za geçecekler, hangi yoldan olursa olsun, sizin kap›n›z› çalmak
zorundad›rlar. Yani onlara flekil verecek olan sizlersiniz.
‹çtimâînin de kendine göre de¤iflmeyen prensipleri vard›r. Nas›l ki,
bir fizi¤in, kimyan›n, astronominin kendine göre de¤iflmeyen ve ad›na “fleriat-› f›triye” kanunlar› denilen prensipleri var, öyle de içtimaînin de kendine göre prensipleri vard›r ve bunlar k›yamete kadar da
de¤iflmeyecektir. Onun içindir ki, insanlar flerre, flirretli¤e yol veriyor,
ba¤›rlar›nda kötülüklerin bar›nmas›na aç›k yafl›yorlarsa o insanlar› kötüler ve flirretler idare edecektir. Bu Cenâb-› Hakk’›n de¤iflmeyen kanunudur.
Evet, flirretlik, insanlar›n bünyelerinde neflv ü nemâ buluyor mu? Bu
bünyelerde fenal›klar yefleriyor mu? O zaman Allah

(celle celâlüh),

onla-

r›n bafl›na, ayn› çamur ve ayn› hamurdan insanlar getirir, onlar› iflte bu
insanlar idare eder.
‹kincisi: Yine bu hadis ifade ediyor ki, kanunlar, nizamlar, sat›rlardaki fleylerdir ve bunlar›n çok tesiri de yoktur. ‹nsanlar kafa kafaya verip, en muhkem kanunnameler dahi haz›rlasalar, önemli olan onun ihtiva etti¤i hususlara riayet edilip edilmemesidir. Binaenaleyh, esas
olan, idare edilen insanlar›n ahlâkî yap›lar›d›r. E¤er onlar, ahlâkl›, kendilerine düflen problem ve meseleleri halletmifl insanlarsa, onlar›n bafl›na geçecek kimseler de asla problem insan› olmazlar.
Ve bir istidrat: Haccac’a, Hz. Ömer’in adaletinden bahseden flahsa,
Haccac’›n verdi¤i cevap, meselemize vüzuh kazand›rmas› bak›m›ndan
mühimdir. Haccac, cevab›nda flöyle demektedir: “Siz Ömer zaman›ndaki insanlar olsayd›n›z hiç flüphesiz ben de Ömer olurdum...”
Üçüncüsü: Her insan suçu kendinde aramal›d›r. Herkes kendinin
avukat› oldu¤u, suçu hep d›flarda arad›¤› müddetçe, müsbet manada
mesafe katetmek mümkün de¤ildir... ‹nsanlar, iç âlemlerinde, özlerin-
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de kendilerini de¤ifltirmedikçe, Cenâb-› Hakk onlar› de¤ifltirmez.
Buhârî, Cum’a, 11; Müslim, ‹mare, 20)

(Bkz.:

E¤er içte bir bozulma olursa bu mutla-

ka, zirvelere kadar her tarafa yans›r. ‹nsanlar›n iç istikameti için de ayn› fleyleri söylemek mümkündür. Demek oluyor ki, idare edilenlerin
durumlar›, idare edenlerin durumlar›na, adetâ sebep-netice münasebeti içinde bir müessiriyeti var ve bu söz cevherinin ruhunda kimbilir
daha neler mündemiç ve erbab› daha neler ve neler seziyordur... Evet,
toplum plân›nda iyi bir yap› ve yap›lanmay› bu kadar veciz izah ve ifade eden ayn› zamanda iyi ve güzel yap›lanmaya yol gösteren, baflka bir
befler sözü bulmak mümkün de¤ildir. Fetanet-i azam sahibi Hz. Muhammed’dir

(sallallâhu aleyhi ve sel lem)

ki, her sözü böyle beyan semas›n›n

bir üveykidir...
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AMELLER N‹YETLERE GÖRED‹R
“Ameller (baflka de¤il) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise
eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü (r›zas› ve hoflnutluklar›) için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih say›l›r.
Kim de nâil olaca¤› bir dünya veya nikahlanaca¤› bir kad›ndan
ötürü hicret etmiflse, onun hicreti de hedefledi¤i fleye göredir.”
(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, ‹mare, 155; Ebu Davud, Talak, 10)

B

u sözlerin, Allah Resûlü’nden flerefsüdur olmas›na, hicret
sebep oldu¤u için, bu sözde ana tema hicrettir. Zira, rivayete göre ‹ki Cihan Serveri bu sözü flu hâdiseye binaen

ifade buyurmufllard›r:
Mekke’den Medine’ye herkes Allah için hicret ediyordu. Ancak
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ismini bilemedi¤imiz bir sahabi, sevdi¤i Ümmü Kays ad›ndaki bir kad›n için hicret etmiflti.

(Kastalanî, ‹rfladü’s-Sârî, 1/55.)

fiüphesiz bu zat bir

mümindi ama niyet ve düflüncesi davran›fllar›n›n önünde de¤ildi...
O da bir muhacirdi ama Ümmü Kays’›n muhaciriydi. Ancak Allah
için katlan›labilecek bunca meflakkate o, bir kad›n için katlanm›flt›.
‹sim zikredilmeden, bu hâdise, Allah Resûlü’nün yukar›da zikretti¤imiz
mübarek sözüne mevzu olmufltur. Sebebin hususiyeti, hükmün umûmiyetine mâni de¤ildir. Onun için bu hadisin hükmü, umumidir, her
ifle ve herkese flâmildir.
Evet, sadece hicret de¤il, bütün ameller niyete göredir. ‹nsan hicret
etmek istedi¤inde niyeti, sadece Allah ve Resûlü olursa bunun karfl›l›¤› olarak Allah ve Resûlü’nü bulur. Bu, namazda da oruçta da zekatta
da hep böyledir. Allah’›n hakk›n› gözeten insan, Rabbini hep karfl›s›nda bulur. Bu bulufl, O’nun rahmet, inayet ve keremi fleklinde olur. ‹nsan, bunlar› buldu¤unda coflar, kendinden geçer ve secdeye kapanarak Rabbine yak›nl›¤›n› artt›rmaya çal›fl›r... Ve Rabbine yaklaflt›kça da
bütün amellerine bu duygu, düflünce hakim olur. Bu hakimiyetin gölgesinde, her fleyin de¤iflip baflkalaflt›¤› âleme geçti¤inde, yani kabirde,
berzahta, haflirde, s›ratta da yine Rabbini hep karfl›s›nda bulur. fiayet
amelleri, onu Livâü’l-Hamd’e ulaflt›rabilirse orada da ‹ki Cihan Serveri’ne mülâki olur ve tasavvurlar üstü bir maiyyete erer.
Halbuki, niyeti Allah olmayan bir insan, bütün sa’y ü gayretine ra¤men, hicretten maksad› bir kad›nsa, bütün o meflakkatler cismaniyete
ait zevkler için çekilmifl ve bir manada katland›¤› her fley hebâ olup
gitmifl say›l›r.
Hep cismaniyetini yaflayan, hep bedenî hayatla oturup kalkan, hiçbir zaman vicdan ve ruhunun sesine kulak asmayan bir insan, bofla
oturup kalkacak, flurada-burada ömrünü beyhude tüketecek ama
katiyen hayat›n› Cenâb-› Hakk’›n r›zas›na göre ayarlayan insanlar›n elde etti¤i neticeyi elde edemeyecektir. Zaten baflka bir hadislerinde de
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Efendimiz “Müminin niyeti, amelinden hay›rl›d›r”
1/61,109.)

(Mecmeu’z-Zevâid,

buyurmaktad›r. Zira insan, ne kadar gayret ederse etsin, ni-

yetindeki ameli yakalayamaz. Cenâb-› Hakk’›n engin rahmetidir ki yap›lan amelden ziyade, içteki niyete göre muamele etmektedir. Dolay›s›yla, insan›n niyetinin, ona kazand›rd›¤› elbette yapt›klar›ndan daha
fazla olacakt›r. Evet iflte bu yönüyle de müminin niyeti amelinden daha hay›rl›d›r.
Mevzuyla alâkal› olmas› yönünden flu hadis’e de dikkatinizi rica edece¤iz. Efendimiz bir hadislerinde “Dikkat edin! ‹nsan›n bünyesinde bir
et parças› vard›r. E¤er o salah bulursa bütün ceset salah bulur; e¤er o
bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin o; kalptir”
Müslim, Müsakat, 107; Müsned, 4/280)

(Buhari, ‹man, 39;

buyurmaktad›r.

‹hlas›n›z olursa zemini bulup serpti¤iniz bütün tohumlar hayattar
olur. Bafllang›çta rüfleymler gibi zay›f ve çelimsizdirler ama zamanla,
sal›nan selviler hâline gelirler. Ve siz, ötede onlar›n gölgesinde yaflars›n›z. Evet, onlar, sizin niyetlerinizin s›hhati ölçüsünde serpilir geliflir
ve Cennet meyveleri hâlinde karfl›n›zda arz-› endâm ederler.
Niyetle insan›n âdet ve al›flkanl›klar›, birer ibadet hükmüne geçer.
Akflam yatarken gece ibadetine niyetli olan bir insan›n, uykudaki soluklar› dahi zikir yerine geçer. Zaten böyle olmasayd›, bu kadar az zamanda, bu kadar az amelle Cennet nas›l kazan›l›rd› ki? Evet, e¤er
mümine ebedî bir hayat verilecekse bu onun ebedî kulluk niyetine bahfledilmifl bir lütuf olacak ve dolay›s›yla da ona ebedî Cennet’i kazand›racakt›r. Di¤er kutupda kâfir için de durum ayn› flekildedir. Yani o da
ebedî Cehenneme müstehak, demektir.
Evet biz, niyetimizdeki ebedî kulluk düflüncesiyle Cennet’e hak kazan›yoruz. Kâfir de niyetindeki ebedî nankörlük azmiyle. Evet, amellerin en küçü¤ünden bila-istisnâ, en büyü¤üne kadar bütününe de¤er
ve k›ymet kazand›ran ve adetâ onlara hayatiyet kazand›ran ancak ve
ancak niyettir.
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Hatta, iyiliklerde sadece niyetin kazand›rd›¤› çok fley vard›r. Meselâ
bir insan, bir haseneye niyet etse de onu yapamasa yine bir sevap al›r.
E¤er onu yaparsa durumuna göre bazen on, bazen yüz, bazen de daha fazla sevap kazan›r. Hâlbuki kötülükler, niyette kalsa günah yaz›lmaz, yap›ld›¤› zaman da sadece bir günah yaz›l›r.
Müslim, ‹man, 206-207)

(Bkz. Buhari, Rikak, 31;

Elbette ki her kötülü¤ün günah› da kendi cinsin-

den bir cezay› gerektirir.
Bu arada hadiste, hicrete ayr› bir ehemmiyet verildi¤i de gözden kaç›r›lmamal›d›r. Gerçi hususi manas›yla hicret bitmifltir. Zira Allah Resûlü Mekke fethinden sonra hicret yoktur”
85)

(Buharî, Cihad, 1, Müslim, ‹mare,

buyurmaktad›r. Fakat umûmi manas›yla hicret devam etmektedir

ve k›yamete kadar da devam edecektir. Çünkü, hicret, cihadla ikiz kardefltir, beraber do¤mufllard›r ve beraber yaflayacaklard›r. Cihad›n k›yamete kadar devam edece¤ini de bildiren yine bizzat Efendimiz’dir. O,
bu mevzuda flöyle buyurmaktad›r: “Cihad k›yamet gününe kadar devam edecektir.”

(Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid; 1/106)

Evet, anadan, babadan, yârdan, yârandan ayr›l›p, muhtaç bir gönüle, hak ve hakikat› anlatabilme u¤runa memleketini terkedip, diyar diyar dolaflan her dâvâ adam›, her inanm›fl insan, hiç bitmeyen bir hicret salih dairesi içindedir ve bunun sevab›n› da mutlaka görecektir.
Di¤er taraftan, Allah ve Resûlü yolunda yap›lan hicrete lütfedilecek
belli ve muayyen bir sevaptan bahsedilmemektedir. ‹htimal ki bu türlü
amellerin sevab› ötede birer sürpriz olarak verilece¤ine iflaret içindir.
Melekler bu ameli, ayn›yla yazarlar; mükafat›n› da Cenâb-› Hakk, bizzat kendisi takdir buyurur.
Hadisin bafl›ndaki lâm-› ta’rîf hasr’› ifade eder. Böylece mana ancak
ameller, niyetle amel hâline gelir, demek olur ki bu da niyetsiz hiçbir
ibadetin makbul olmad›¤› manas›na gelir. Nitekim insan, niyetsiz bin
rekat namaz k›lsa, senelerce aç kalsa, mal›n›n hepsini sarfetse, hacca
ait rükünlerin hepsini niyetsiz olarak ve hacc› kasdetmeden yerine ge-
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tirse, bu insan ne namaz k›lm›fl ne oruç tutmufl ne zekat vermifl ne de
hacca gitmifl olur. Demek ki bütün bu hareket ve davran›fllar› ibadet
hâline getiren insan›n niyetidir.
Mevzuya bir kere daha göz atacak olursak görürüz ki Allah Resûlü,
evvela, niyet gibi flümullü bir mevzuyu üç kelime ile izah etmifl; ard›ndan da hicret gibi, çok muhteval› bir hususa iki üç cümleyle iflarette
bulunmufltur. Günahlar› terk etme manas›na gelen hicretten bafllayarak, k›yamete kadar cereyan edecek olan, hak yolundaki bütün hicretleri, bütün muhaceretleri, “sehl-i mümteni” bir üslupla hem de bir iki
cümleye s›k›flt›rarak ifade etmek, ancak beyan› lal ü güher o Zat’›n ifli
olabilir.
fiu hususu da açmak yararl› olacak: “En büyük muhacir günahlardan uzaklaflan ve Allah sevgisinin d›fl›nda kalan bütün sevgileri kalbinden silip atand›r.”

(Nesei, ‹man, 9; Ebu Davud, Cihad, 2)

Birgün ‹brahim ‹bn

Edhem, Rabbine flöyle dua eder: “Ya Rabbi, Sen’in aflk›na tutuldum.
Sen’den gayr› her fleyi terk edip huzuruna geldim. Sen’i gördükten
sonra, bak›fllar›m baflka fley görmez oldu...”
O, tam bu dualarla dopdolu oldu¤u ve bu duan›n manevî atmosferi
içinde bulundu¤u bir s›rada, Kâbe’nin kenar›nda o¤lunu görür. O¤lu
da onu görmüfltür. Senelerin verdi¤i hasret, ikisini birbirine koflturur.
Tam sarmafl dolafl olurlar ki hâtiften bir ses gelir: “‹brahim, bir kalpte
iki sevgi olmaz!”
‹flte o zaman ‹brahim ikinci ç›¤l›¤› basar: “Muhabbetine mani olan›
al, Allah’›m!” Ve o¤lu ayaklar›n›n dibine y›¤›l›vermifltir.

(Ferîdüddin Attâr,

Tezkiretü’l-Evliya)

Günahlardan kaç›p Rabbin kap›s›n› çalmak, O’ndan af ferman› gelinceye dek kap›dan ayr›lmamak, bu da bir hicrettir. fiu yakar›fl bunu
ne güzel ifade eder:
“‹lahî, günahkâr kulun sana geldi.
Günahlar›n› itiraf edip sana yalvar›yor.
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E¤er affedersen bu Sen’in flan›ndand›r.
E¤er kovarsan, Sen’den baflka kim merhamet edebilir.”
Daha önceleri iflleyip durdu¤u günahlar› terkettikten sonra, bir daha ayn› günaha dönmeyi, Cehennem’e girmekten daha ›zd›rap verici
bulan bir insan, hep hakiki manada hicret yolundad›r.
Helâl hudutlar›n›n son s›n›r tafllar›n›, may›nl› bir tarla gibi görüp
oralara yanaflmayan; eline, aya¤›na, gözüne, kula¤›na, a¤z›na, duda¤›na dikkat eden bir insan, ömrünün sonuna kadar hep hicret ediyor
demektir. Bu insan, ister insanlar aras›nda bulunsun isterse bir köflede
uzlete çekilsin, mukaddes göç gönlünün derinliklerinde onun sad›k
yoldafl›d›r. Ancak uzlette, hicretin ayr› bir buudu vard›r. ‹nsan orada
“Üns billah”a ulafl›r ve ilahî nefehatla serfiraz k›l›n›r.
Meseleyi özetleyecek olursak hadîs-i flerif flu hususlara da delâlet,
hiç olmazsa, îmâ ve iflarette bulunmaktad›r:
a- Niyet, amelin ruhudur; niyetsiz ameller ölü say›l›r.
b- Niyet, hasenât› seyyiâta, seyyiât› da hasenâta çeviren nurlu ve
s›rl› bir iksirdir.
c- Amelin amel olmas› niyete ba¤l›d›r niyetsiz hicret, turistlik; cihad,
bâ¤îlik; hac, aldatan bir seyahat; namaz, kültür fizik; oruç da bir perhizdir. Bu ibadetlerin, insan› Cennetlere uçuran birer kanat hâline gelmesi ancak niyet mülâhazas›yla mümkün olur.
d- Ebedî Cennet, ebedî kulluk niyeti, ebedî Cehennem de ebedî inkâr ve ebedî küfür kast›n›n neticesidir.
e- ‹nsan niyeti sayesinde, çok küçük bir cehd ve az bir masrafla çok
büyük ve çok k›ymetli fleyler elde edebilir.
f- Niyet kredisini iyi kullanabilenler, onunla dünyalara talip olabilirler.
g- Dünya ve kad›n, nîmet olmaya müsait yarat›ld›klar› hâlde, o nîmetlerin sû-i istimâli veya onlarla olan münâsebetlerin fler’î k›staslara
göre ayarlanamamas› neticesinde, bu nîmetler Allah ve Resûlünün
hoflnutlu¤una alternatif olabilir. Dolay›s›yla da kazanç kufla¤›nda insana her fleyi kaybettirebilirler...
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‹DEAL MÜM‹N VE EL-D‹L BELASI
“Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanlar›n
emniyet ve esenlikte olup (zarar görmedikleri) kimsedir.
Hakiki muhacir de, Allah’›n yasak etti¤i fleylerden uzaklafl›p
onlar› terk edendir.”
(Buhâri, ‹man, 4; Ebu Davud Cihad, 2)

“E

l-Müslimü” kelimesinin bafl›nda, bir lam-› ta’rif vard›r.
Ayr›ca, “el-müslimûn” kelimesi de lam-› tarifle zikredilmifltir. Bu iki lam-› tarifin, bize anlatt›¤› bir mana

vard›r. ‹deal mümin, gerçekten silm, selâmet ve güvenlik atmosferi içine girip, o atmosferde kendini eritebilmifl ve yine kendisi gibi tam ve
hakiki müminlere, eliyle veya diliyle kötülü¤ü dokunmayan mümindir.
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Öyle görünen, öyle oldu¤unu iddia eden veya nüfus cüzdan›nda Müslüman yazan kimseler de¤il; bütün zihinlerde çizilen hakiki ve ideal
müminden bahsediliyor. Yani, “mutlak zikir, kemaline masruftur” kaidesinden ç›k›fl yaparak mümin denince ilk akla gelen, en kâmil manadaki mümindir ve hadiste kastolunan mümin de iflte budur.
Bir insan›n, normalde dildeki bu inceli¤i bilmesi mümkün de¤ildir.
Zira, iflin bu taraf›, ancak mektep, medrese veya bir üstad›n rahlesi
önünde diz çökmekle ö¤renilebilecek dilbilgisi veya gramer bilgisiyle
mümkündür. Allah Resûlü için, böyle bir tedris söz konusu de¤ildir.
Demek ki, O’nun konufltuklar› kendinden de¤il; O, Muallim-i Ezeli’nin
konuflturduklar›n› konuflmaktad›r. Onun içindir ki Allah Resûlü’nün
ifade ve beyanlar›nda, dile ait bütün nükteler mevcut olmakla beraber
dile ait bir tek kusur dahi mevcut de¤ildir.
Biz yine hadîse dönelim: Hakiki Müslüman, emniyet ve güven insan›d›r. Öyle ki, di¤er bütün müslümanlar, zerrece herhangi bir kuflku ve
tereddüte düflmeden ona s›rtlar›n› dönebilirler. Zira bilirler ki, ondan
kimseye zarar gelmez. Ailelerini birine emanet etmeleri icap etse gözleri arkada kalmadan ona emanet edebilirler. Çünkü onun elinden ve
dilinden asla kimseye zarar gelmez. Onunla bir mecliste beraber bulunduktan sonra, o meclisten ayr›lan insan, arkas›ndan emindir; zira
bilir ki, arkada kalan o insan, ne kendisi g›ybet eder, ne de yan›ndakilerinin g›ybetini dinler. O, kendi haysiyetine, flerefine düflkün oldu¤u
kadar, bir baflkas›n›n haysiyetine, flerefine de o kadar düflkündür. Yemez, yedirir. ‹çmez, içirir. Yaflamaz, yaflat›r. Ve bir baflkas› için füyûzat
hislerinden dahi fedakârl›kta bulunur. Biz, bütün bu manalar›, lâm-› tarifin ayn› zamanda “hasr” ifade etmesinden ç›kar›yoruz.
O, tan›d›¤›-tan›mad›¤› herkese selam verir. Böylece kalblerde onun
için bir sevgi vaz’edilir.

(Buhâri, ‹man, 20; Müslim, ‹man,63)

Namaz›n› bitirirken, selamla bitirir. ‹ns, cin, melek, bütün fluurlu
varl›klar, onun selam›n› al›r. O, görmedi¤i bu varl›klarla da selamlafl›r.
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Müminin d›fl›nda hiç kimse, flimdiye kadar selamlaflmay›, bu denli
yayg›n hâle getirmifl de¤ildir.
‹slâm’a namaz, oruç, zekat, hac ve kelime-i flehadet gibi rükünleri
yerine getirmekle girilir. Bu da Cenâb-› Hakk’›n “Topluca silme giriniz”

(Bakara, 2/208)

emrine ittiba ile, silm ve selamet deryas›na yelken

açmak demektir. O deryaya kendisini salan insan›n ise her hâli silm
ve ‹slâm kokar. Bu duruma gelmifl bir insandan da hiç kimse iyili¤in
d›fl›nda bir hareket ve bir mukabele görmez.
Efendimiz’in her ifadesinde oldu¤u gibi, söz konusu etti¤im ifadesinde de kullan›lan her kelime, dikkatle seçilmifltir. Görülüyor ki burada da yine elden ve dilden bahsedilmektedir. Di¤er âzâlar›n de¤il de
sadece bu iki uzvun zikredilmesinde elbette birçok nükte vard›r. ‹nsan
bir baflkas›na verece¤i zarar› iki türlü verir. Bu, ya vicâhî, yüz yüze veya g›yabî yani arkadan olur. Vicâhî zarar› el, g›yabîyi de dil temsil
eder. ‹nsan karfl›s›ndakine ya bizzat tecavüzde bulunur ve onun hukukunu çi¤ner ya da g›yab›nda onun g›ybetini yaparak, hakir ve küçük
düflürerek hukukuna tecavüz eder. Bu iki çirkin durum da müminden
hiçbir zaman sad›r olmaz çünkü o, ister yüz yüze oldu¤u insanlara isterse haz›r bulunmayanlara karfl› hep mürüvvetle davran›r.
Ayr›ca Efendimiz, lisan› elden önce zikrediyor. Çünkü, elle yap›lacak zarara, karfl› taraf›n mukabele imkân› ihtimal dahilindedir. Halbuki arkadan yap›lan g›ybet veya at›lan iftira, ekseriyetle karfl›l›ks›z kal›r. Dolay›s›yla, rahatl›kla böyle bir hareket, fertleri, cemiyetleri hatta
milletleri birbirine düflürebilir. Dille yap›labilecek zararlar›n takibi, vicâhî olarak yap›lmak istenenlere nisbeten daha zordur. Onun içindir
ki Efendimiz dili, ele takdim etmifltir. Di¤er taraftan, bu ifadede, Müslüman›n Allah kat›ndaki de¤er ve k›ymetine de iflarette bulunulmufltur. Müslüman olman›n Allah kat›nda öyle bir de¤er ve k›ymeti vard›r
ki bir baflka Müslüman ona karfl› elini ve dilini kontrol alt›nda bulundurmas› gerekmektedir.
Cihanflümul emniyet ve esenlik düflüncesiyle gelen ‹slâmiyetin
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önemli bir ahlâkî buudu, Müslüman ferdin, maddî-manevî kendine zarar veren fleylerden uzaklaflmas› ise di¤er ehemmiyetli bir derinli¤i de
az dahi olsa, baflkalar›na zarar vermemektir. Zarar vermek bir yana,
toplumun her kesiminde, emniyet ve güveni temsil etmektir. Evet,
Müslüman, sînesinde tafl›d›¤› emniyet duygusu ve yüre¤inin güvenle
atmas› ölçüsünde hakîkî müslümand›r ve hakîki bir Müslüman da gezip-dolaflt›¤›; oturup-kalkt›¤› hemen her yerde “esselâm”kaynakl› bu
hisse tercümand›r: O, müminlere u¤rad›¤›nda selâm verir, emniyet
soluklar, onlardan ayr›l›rken esenlik diler, ayr›l›r; namaz›n tahiyyatlar›n› selâmlarla süsler ve Hakk’›n huzurundan ayr›l›rken de müminleri
selâmlayarak ayr›l›r. Art›k, bütün hayat›n› böyle selâm yörüngesinde
sürdüren bir insan›n, kendi temel düflüncesine ra¤men, emniyete, güvene, sa¤l›¤a ve maddî-manevî, dünyevî-uhrevî selâmete ters bir yola
girmesi, kendine ve baflkalar›na zarar vermesi herhâlde düflünülemez...
Hadisle alâkal› bu kuflbak›fl› ilk mülâhazadan sonra, yine onun ruhundan f›flk›ran flu hususlara da bir göz at›p geçelim:
a- Hakiki Müslüman, yeryüzünde cihanflümul sulhün en emin temsilcisidir. b- Müslüman, ruhunun derinliklerinde yaflatt›¤› bu yüksek
duyguyu her yerde soluklar-gezer. c- O, ezâ, cefâ etmek ve zarar vermek bir yana, hat›rland›¤› her yerde emniyet ve selâmetin remzi olarak hat›rlan›r. d- Onun nazar›nda, elle yap›lan tecâvüz ile g›ybet, bühtan, tahkîr, tezyîf gibi dil ile yap›lan tecavüz ve çekifltirme aras›nda
fark yoktur. Hatta baz› durumlarda, ikincisi birinciden daha büyük cürüm say›l›r. e- Bir mümin bu günahlardan baz›lar›n› irtikap etse de yine mümindir ve dinden ç›km›fl say›lmaz. Yani akîdemizce küfür-îmân
aras› bir mevkî söz konusu de¤ildir. f- Her meselede oldu¤u gibi, îmân
ve ‹slâm meselesinde de himmetler âli tutulup kemâlât-› insaniyyeye
yani herhangi bir Müslüman de¤il, kâmil müminli¤e talip olunmal›d›r
gibi pek çok fley o mu’ciz beyân lisanda tek bir sat›ra s›¤d›r›lm›flt›r.
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ƈ ƪ Ģĳ
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MÂLÂYÂN‹Y‹ TERK, ‹SLÂM’IN GÜZELL‹⁄‹NDEND‹R
“Müslüman›n ‹slâmiyetine ait güzelliklerindendir,
mâlâyânîyi terketmesi...”
(Tirmizî, Zühd, 11; ‹bn Mâce, Fiten, 12)

E

lbetteki, sadece böyle bir tercüme ile Efendimiz’e ait bir
sözün derinli¤ini anlamak, bu k›sa ifadenin flumûlünü kavramak mümkün de¤ildir.

Hadiste; müminin ‹slâmiyetinin, ihsan ve itkana ulaflabilmesinin

s›rr›ndan bahsedilmektedir. Yani pratikte ve d›fl yönü itibariyle, sa¤lam, ar›zas›z ve kusursuz bir seviyeye; iç yönü itibariyle de ihsan s›rr›n› temsile ulaflm›fl bir mümin, mutlak surette, mâlâyaniyat› terk etmelidir terkeder de...
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Ciddiyetsiz ve lâubâli insanlar›n, ibadetlerinde de ciddiyet yoktur.
Böyle bir insan, belki namaza durdu¤u zaman ciddi gibi görünebilir fakat iç dünyas›nda, kalb ve vicdan›nda ciddili¤e ulaflamam›flsa o sadece
y›ld›z görünme sevdas›nda bir atefl böce¤idir. Uzun zaman da böyle görünebilmesi mümkün de¤ildir. Karakterler gizlenemez. Her insan, er veya geç karakterinin muktezas›n› mutlaka yerine getirir. Me¤er ki ciddiyet onda de¤iflmeyen bir karakter hâline gelmifl olsun! Temrin ve s›k›
kontrolle bu seviyeyi yakalamak mümkündür. E¤er böyle bir temrin ve
kontrol varsa “olma”, “görünme”nin önüne geçer. Bir serçe uzun müddet tâvûs kuflu olarak arz-› endam edemez. Yani insan, fluurunun ve zihin alt›n›n çocu¤udur. Onlardan kaç›p kurtulamaz.
Meseleyi flöyle toparlayabiliriz: ‹çte ihsan olmal› ki d›flta itkan olsun!
D›fl, daima içten destek almal›d›r. ‹nsan›n iç dünyas› ciddi olmal› ki, bu
onun d›fl dünyas›na da sirayet etsin.
Hz. Ömer, hilafet makam›na tavsiye edilen büyük bir sahabi için flöyle demifltir: “..... denilen kifli her yönüyle hilafete lay›kt›r. Ancak flakas›
biraz fazlad›r. Halbuki hilafet, bütünüyle ciddiyet isteyen bir meseledir.”
(fiibli Numani; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet ‹daresi, 1/299)

‹nsanlar› idare durumunda hilafet, ciddiyet ister de, yeryüzünde Cenâb-› Hakk’›n temsilcisi olma manas›na hilafet ciddiyet iktiza etmez mi?
Allah huzurunda, O’nun boynu tasmal› bir kulu olma mevzuunda gerekli
ciddiyeti elde edememifl bir insan, di¤er hususlarda nas›l ciddi olabilir ki?
Hadisteki cümlenin bafl›ndaki “Min” harf-i cerri “hasr” ifade eder.
Bununla, Müslüman›n, ihsan s›rr›na ermesi için gerekli olan bir yoldan
bahsedilmektedir. O da laubalili¤i terk etmektir. Ciddiyet kazan›l›p laubalilik terk edilmedikçe bir insan›n ihsan fluuruna s›çramas› mümkün
de¤ildir.
Cibril hadisinde, ihsan mertebesi en son merhale olarak ele al›nmaktad›r. Allah Resûlü’ne gelen Cibril, evvela iman›, sonra ‹slâm’› sormufl
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ve bunlara Allah Resûlü’nün verdi¤i cevaplar› tasdikten sonra da “‹hsan nedir?” diyerek ihsan› sormufltur. Efendimiz de O’na flu cevapla
mukabele etmifltir: “‹hsan, senin Allah’› görüyor gibi O’na kulluk yapmand›r. Her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”
(Buhârî, ‹man, 37; Müslim, ‹man, 1)

Bu mertebeyi yakalama da ancak azami takva, zühd ve velayet ile
olabilir. ‹nsan, evvela o noktaya ulaflmay› bir ideal ve gaye hâline getirmeli; sonra da oraya götüren yollar› bir bir denemelidir.
Allah, insana flah damar›ndan daha yak›nd›r. Bir flairin dedi¤i gibi,
insan, O’nu taflrada ararken O, can içinde cand›r. “Ben taflrada ararken, O can içinde can imifl.” Bir baflka flairimiz de flöyle der:
“Maveradan bekliyorken bir haber
Perde kalkt› öyle gördüm ben beni.”
Evet, insan her fleyi ile, O’nun kudret elinde evrilip çevrilmekte ve
her fley, O’nun tecellilerinden ibaret bulunmaktad›r. O’nu d›flta aramak beyhude yorulmakt›r. Zira O, insana kendinden daha yak›nd›r; bu
s›rr›n inkiflaf› da ihsand›r.
‹nsan›n vicdan›n›, böyle bir ihsan fluuru sard›¤›nda, art›k onun davran›fllar›na itkan hâkim olur. Zaten Cenâb-› Hakk da iflin sa¤lam yap›lmas›n› istemekte ve sa¤lam ifli sevmektedir.
O, Kur’ân’da diyor ki,
“De ki ‘Amel edin! Amelinizi Allah da Resûlü de müminler de görecektir. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O da size yapmakta olduklar›n›z› haber verecektir.’ ”

(Tevbe,

9/105).

Yani yap›lan bütün ameller, Allah’›n, Resûlü’nün ve vicdanlar› hüflyar müminlerin teftiflinden geçecektir. Onun için her amel, teftifle göre yap›lmal›d›r ki sahibini utand›rmas›n. Bu da yap›lan amelin çok sa¤-
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lam yap›lmas›n› zarûri k›lmaktad›r. Böyle bir amele muvaffak olabilmek de ancak içten “ihsan”a ulaflmakla mümkündür. ‹nsan, iç âlemi
itibariyle böyle derinleflebildi¤i ölçüde, davran›fllar› da çok mükemmel
olacak ve bu insan, asla laubâliliklere düflmeyecektir. Böylece de ‹slâm’›n güzelliklerini elde etmifl, baflka bir ifadeyle, güzel olan ‹slâm’›
yaflam›fl, zat›nda güzel olan ‹slâmiyetin güzelli¤ine uygun bir kemalat
arfl›na taht kurmufl olacakt›r.
“Malayanî”, insan› hiçbir zaman alâkadar etmeyen, gereksiz ve
onun ne bugünü ne de yar›n› için hiçbir faydas› olmayan lüzumsuz
fleylerle meflgul olmas› demektir. Öyle ki meflgul oldu¤u fleylerin, ne
flahs›na ne ailesine ne de milletine hiçbir faydas› yoktur. ‹flte ‹slâmiyetteki güzellikleri yakalayabilmifl biri ayn› zamanda laubalilikten de uzaklaflm›fl demektir. Öyleyse bu hadis, ayn› zamanda insana, ne yapmas›
gerekti¤ini de ö¤retmektedir. ‹nsan daima, yüce ve yüksek meselelerle meflgul olmal›, u¤raflt›¤› her mesele ya do¤rudan do¤ruya ya da dolay›s›yla, hem kendine hem ailesine hem de cemiyete faydal› bulunmal›d›r. Bir cihetle, ciddi insan olman›n tarifi de budur...
Sözün buras›nda, hadisteki ince bir meseleyi de arzedelim:
“Mâlâyaniyat” ile meflgul olan bir insan, f›rsat bulamaz ki yani “kendisini ilgilendiren” fleylerle meflgul olabilsin. Devaml› surette, hiç kendisini ilgilendirmeyen ifl ve düflüncelerle dopdolu olan bir insan, kendisi için gerekli ve onu yak›ndan ilgilendiren meselelere vakit bulamaz
ki onlarla meflgul olsun...
Henüz kendi çizgisini bulamam›fl ve frekans›n› tutturamam›fl bir insan›n, o frekansta do¤ru bir fleyler yapmas› düflünülemez. Mâlâyânilerle dolu olan bir insan›n, “mâya’ni”ye aç›k olmas› mümkün de¤ildir.
Evet kalbi ve kafas›, sakat fleylerle dolu bir insan, nas›l ulvî ve sa¤lam
fleylerle meflgul olabilir ki?
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SABIR, ‹LK fiOKU YED‹⁄‹N ZAMANDIR
“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, (çocu¤unun) mezar› bafl›nda
(ba¤›ra-ça¤›ra) a¤layan bir kad›n›n yan›ndan geçti. Ona:
“Allah’dan kork ve sabret!” buyurdu. Kad›n “Çek git bafl›mdan;
zira benim bafl›ma gelen felâket, senin bafl›na gelmemifltir.” dedi.
Kad›n Hz. Peygamber’i tan›yamam›flt›. Kendisine, onun
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu¤unu söylediler. Bunu
duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kap›s›na
kofltu, orada kap›c›lar yoktu. (Özür beyân etmek üzere Hz.
Peygamber’e) “Sizi tan›yamad›m.” deyince Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem de “Sab›r ilk toslamada oland›r.” buyurdu.
(Buhârî, Cenâiz 32; Müslim, Cenâiz 14-15. Ayr›ca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 23; Tirmizî, Cenâiz 13;
Nesâî, Cenâiz 22)
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E

fendimiz, kabristanlarda Cahiliyyeye ait baz› âdetlerin devam ettirildi¤ini görünce, müminleri kabristanlara gitmekten men etmiflti. Fakat daha sonra bu yasa¤› kald›rd› ve

“Ben, sizi kabir ziyaretlerinden men etmifltim. Bundan böyle kabirleri
ziyaret edin!”

(Buhârî, ‹man, 37; Müslim, ‹man, 1)

buyurarak, kabir ziyaretini

teflvik etmifllerdi. Çünkü insanlar› tûl-i emelden kurtaracak en müessir
nasihat, kabirlerde sakl›d›r. Zaten o mürüvvet abidesi de, s›k s›k kabir
ziyaretinde bulunur ve her hafta hiç olmazsa bir kere Uhud flehidlerini ziyaret ederdi. Kabir ziyaretlerinden birinde, bir kad›n›n evlad›n›n
kabri bafl›nda, feryad u figan edip a¤lad›¤›n›, üstünü bafl›n› y›rt›p uygunsuz sözler sarfetmekte oldu¤unu gördü.. gördü ve kad›na yaklaflarak nasihat etmek istedi. Kad›n Efendimiz’i tan›m›yordu. “Git bafl›mdan” dedi, “Sen benim bafl›ma gelenleri bilmiyorsun!” Efendimiz de
hiçbir fley söylemeden kad›n›n yan›ndan ayr›ld›. Orada bulunanlar, kad›na O’nun Allah Resûlü oldu¤unu söyleyince, kad›n daha müthifl bir
sars›nt› ile sars›ld›. Çünkü bilmeden Allah Resûlü’ne karfl› sayg›s›zl›k
etmiflti. Koflarak Efendimiz’in hanesine geldi. Kap›y› vurmadan içeriye girdi, Efendimiz’den özür diledi. Allah Resûlü de ona, cevab-› hakîm
olarak flunu söyledi: “Sab›r, musibetin ilk flokunu yedi¤in zamand›r.”
Allah Resûlü, flu dört kelimelik ifadesiyle, ciltlerle ancak anlat›labilecek bir meseleyi, mucizevî bir belagatla anlatm›fl oluyordu. Sabr›n bir
kaç çeflidi vard›r. Musibete karfl› sab›r, günahlara karfl› direnmede sab›r ve ibadet üzere ›srarda sab›r gibi...
Sab›r kelimesiyle “Sabir otu” ayn› kökten gelen kelimelerdir. Sabir
otunun zehir gibi ac› oldu¤u söylenir. T›pta ilaç sanayiinde de kullan›lmakt›r. ‹flte sab›r, bu sabir otunu yutmak kadar ac›d›r. Ancak bu ac›l›k,
iflin bafllang›c› itibariyledir. Neticesi her zaman tatl› olmufltur.
Sabretme, diflini s›kma, dayanma, metanet gösterme, sars›lmama,
irkilmeme, irade felcine u¤ramama, her gün zehir-zemberek hâdiseleri sineye çekme ve dayanma elbette kolay bir ifl de¤ildir. Ancak, bütün

119

bunlar ilk musibet floku an›nda yap›lmal›d›r. Çünkü, yer de¤ifltirme,
baflka bir vaziyete intikal etme, psikolojik olarak her zaman insan›n
ruh hâletinde de¤ifliklik has›l eder ve onu sarsan hâdiseleri unutturur.
Diyelim ki, bafl›m›za bir musibet geldi. ‹lk bak›flta, bu musibete dayanabilmemiz mümkün de¤il gibi... Hemen bu floku atlatman›n çaresine bakmal›y›z. Bu da ya bulundu¤umuz durumu de¤ifltirerek ki ayakta isek oturarak, oturuyorsak yatarak veya yapmakta oldu¤umuz iflin
keyfiyetini de¤ifltirerek. Meselâ, abdest alarak, namaz k›larak veya en
az›ndan konufltu¤umuz mevzudan uzaklaflarak veyahut da bulundu¤umuz mekândan ayr›larak, baflka bir atmosfere s›¤›nmakla olur. Bazen
de bir nebze uyumak, floku atlatmam›za yetebilir. Hangi flekilde olursa olsun, hâl, durum veya mekânda yap›lan bu de¤ifliklikler, flokun tesirini k›rar ve tahammül edilemez gibi görünen musibeti az dahi olsa
hafifletir.
Sab›r, ibadetlere devam etme hususunda da çok lüzumludur. ‹lk anda, yeni namaza bafllayan bir insan için, bu ibadet çok a¤›r gelebilir fakat biraz sabreder de ruhu namazla bütünleflirse art›k bir vakit namaz›
k›lamama, o insan için dünyan›n en büyük ›zd›rab› hâline gelir. Oruç,
zekat, hac gibi ibadetler için de ayn› fleyleri söylemek mümkündür.
Düflünün ki hac gibi meflakkatli bir ibadeti, bir kere ifâ edenler, her
sene gitmek için âdeta kendilerini yerler. Hatta bazen konulan tahdid,
onlar› ç›lg›na çevirir. Bu denli ibadet sevgisi bir bak›ma onun ilk a¤›rl›k
flokunu atlatmas› demektir. Bu hemen bütün ibadetlerde de böyledir.
‹nsan, harama karfl› da ayn› sab›rla mukabele etmelidir. Günah ilk
toslad›¤›nda gösterilecek mukavemet, ondan gelecek kötü flerareleri
k›rar, insan da o floku böylece atlatm›fl olur. Onun içindir ki Efendimiz,
Hz. Ali’ye “ilk bak›fl lehine gerisi aleyhine”
Edeb, 28.)

(Ebu Davud, Nikâh, 43; Tirmizi,

buyurmaktad›r. Yani, insan›n gözü günaha kayabilir. Ama o,

hemen gözünü kapar, yüzünü çevirirse bu onun için günah olarak yaz›lmaz. Hatta harama bakmad›¤› için kendisine sevap bile yaz›labilir.
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Fakat ikinci ve daha sonraki bak›fllar, zehirli birer ok gibi insan›n kalbine ve ruhuna saplan›r, insan›n hayalinde bulant›lar meydana getirir
iradesi manevî gerilimini kaybeder. Zira her harama bak›fl, bir yönüyle harama girme yollar›n› kolaylaflt›ran birer davetiye hükmündedir.
Dolay›s›yla da her bak›fl, bir baflka bak›fl› davet eder art›k o insan, harama yelken açar ve dönüflü çok zor bir yolculu¤a aç›l›r. ‹flte bu duruma gelmeden, haram›n ilk toslad›¤› anda, sabredip haramdan yüz çevirme, harama karfl› gözlerini yumma, Allah Resûlü’nün bize tavsiye
etti¤i alt›n ö¤ütlerdendir.
Epiktetos’un bir sözü vard›r: “Fena hülyalar, seni hayallerinde yakalay›nca, ilk f›rsatta hemen uzaklaflmaya çal›fl. Sonra götürüldü¤ün yerden geriye dönemezsin”. Onun bu ifadesi de ilham yüklüdür. E¤er, Allah Resûlü’nden sonra yaflam›fl olsayd›, ilham›n› mutlaka Allah Resûlü’nden ald›¤›n› söyleyebilirdik...
‹nsan, harama karfl› böyle davrana davrana, bu onda bir huy, bir karakter hâline gelir. Zira, yapt›¤› egzersizlerle kalbinde has›l olan iman›n nuru, Cehennem’den bir k›v›lc›m durumunda olan günahlara karfl› âdeta bir sütre olur. Öyle ki art›k harama bakmama, onun as›l ve f›trî davran›fllar› aras›na girer. Aksi bir durum akl›na gelse hemen parma¤›n›, gönül pete¤indeki iman bal›na bat›r›r ve bu sa¤lam mülâhaza
sayesinde tatt›¤› aflk›n tad›yla kendini bu manevî atmosferden uzaklaflt›ran her fleyden kaçar. Bu durumda olan bir insan›n, iradî olarak günaha girmesi pek düflünülemez.
Her musibetin kendine göre bir floku vard›r. O atlat›ld›¤› zaman,
musibet rahmete, elemler lezzete, dertler de zevke ink›lâb eder
(dönüflür)... Böyle bir sînede art›k ›zd›rap dinmifl, yerini de sonsuz bir
nefleye terk etmifltir. Ancak bütün bunlar, ilk flok an›n›n baflar›yla atlat›lmas›na ba¤l›d›r. Bu kadar tafsilatl›, derin bir mevzuyu Allah Resûlü,
sadece dört kelime ile ifade buyurmaktad›r. “Sab›r, ilk toslama an›nda
oland›r.”
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ƈ ƪ ƇĢĳøƇ òƆ ĢÓ
:ħƆ ĥƪ øƆ ĲƆ įƈ ĻŽ ĥƆ ĐƆ ųÒ
Ɔ ĜƆ ĢÓ
Ɔ ĜƆ ÙƆ ĨÓ
Ɔ ĜƆ îƅ Òïƪ üƆ īŽ ĐƆ
Ƈ ƪ ĵĥƪ ĀƆ ųÒ
Ɔ ĨƆ ÈƇ ÓÖƆ ÈƆ ÛƇ đŽ ĩƈ øƆ ĢÓ

ĵĥƆ ĐƆ ĦƇ ŻƆ ÜƇ źƆ ĲƆ ğƆ ĤƆ óƭ üƆ įƇ ġƆ ùƈ ĩŽ ÜƇ ĪŽ ÈƆ ĲƆ ğƆ ĤƆ óƄ ĻŽ ìƆ ģƆ ąŽ ęƆ ĤŽ Ò ĢƆ ñƇ ×Ž ÜƆ ĪŽ ÈƆ ğƆ Ĭƪ Ìƈ ĦƆ îÆ
Ɔ īƆ ÖÒŽ ÓĺƆ
ƅ ęƆ ĠƆ
ĵĥƆ ęŽ ùĤÒ
Ƈ đƇ ÜƆ īŽ ĩƈƆ Ö ÈŽ ïƆ ÖÒŽ ĲƆ ĖÓ
ƫ ïƈ ĻƆ ĤŽ Ò īŽ Ĩƈ óƄ ĻŽ ìƆ ÓĻƆ ĥŽ đƇ ĤŽ Ò ïƇ ĻƆ ĤŽ ÒĲƆ Ģĳ
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VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR
Ey âdemo¤lu! ‹htiyâc›ndan fazla olan mal›n›
sadaka olarak vermen senin için iyidir. Vermemen
ise kötüdür. ‹htiyac›na yetecek kadar›n› elinde
tutmandan dolay› ay›planmaz, k›nanmazs›n.
‹yilik yapmaya, geçimini üstlendiklerinden ve sana
yak›n olanlardan baflla. Yüksek el (veren el),
afla¤› elden (alan elden) üstündür.
(Buharî, Zekat 18; Müslim, Zekât 97. Ayr›ca bk. Tirmizî, Zühd 32)
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“Y

ed-i ulyâ”n›n, veren ve infâk eden el, “yed-i süflâ”n›n da alan el oldu¤u, yine bir baflka hadislerinde
do¤rudan do¤ruya Efendimiz’in yorumudur.

Zekat 22; Buhari, Zekat, 18)

(Darimî,

Realite olarak, veren elin üst, alan elin de alt

say›lmas›n›n yan›nda, infak edene râci sevap ve fazilet bak›m›ndan,
verenin alan›n üstünde oldu¤una da iflaret buyurulmaktad›r. ‹nsan›n
fleref ve haysiyeti aç›s›ndan bunlardan biri “ulvîlik” ise baz› durumlarda di¤erine de “süflîlik” denebilir ki selim tabiatlar› vermeye teflvik ve
almadan tenfir etmek bak›m›ndan, üslûp fevkalâde ve bu üslûba esas
teflkil edecek malzeme de, de¤ifltirilemeyecek flekilde yerli yerindedir.
Ayr›ca, verme ameliyesinin havada kalmamas› ve mutlaka bir al›c›n›n bulunmas› laz›m geldi¤i için de veren elin hay›rl› olmas›n› ifade ile
iktifâ edilmifl ve "alan el flerlidir” denmemifl, aksine az hay›rl› oldu¤u
ifhâm edilerek baz› flerâit dahilinde alma ameliyesinin mahzursuzlu¤una da tenbihte bulunulmufltur.
Bütün bu manalar mahfuz olmakla beraber bu hadîsi “veren el, alan
elden üstündür” fleklinde tercüme etmek eksiktir. Zira, hadiste kullan›lan kelimeler, bizim tercüme etti¤imiz kelimelerin karfl›l›¤›d›r. Efendimiz, bu ifadelerinde mecazî bir üslubu tercih etmifltir. Onun için sadece “veren el” veya “alan el” ifadeleri, bu manalardan, olsa olsa bir tevcih olabilir fakat katiyen bütünü de¤ildir.
Evvela, burada “zikru’l-cüz ve iradetü’l-küll” sanat› uygulanm›flt›r.
Yani elden kastedilen, bizzat insan›n kendisidir. Bu mana ile “veren insan, alan insandan hay›rl›d›r” manas› kastedilmifltir.
‹kincisi: Arapçada veren “el-mu’tî”; alan ise “el-âh›z” kelimeleriyle
ifade edilir. E¤er Allah Resûlü, bu kelimeleri “el-yed” kelimesine s›fat
yapsayd›, o zaman, “Veren el alan elden hay›rl›d›r” dememiz uygun
olurdu. Halbuki Allah Resûlü, “veren” veya “alan” elden de¤il de “üst”
veya “alt” elden bahsetmektedir. Bu ifadeden de flöyle bir nükte hat›-
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ra gelmektedir: Her zaman veren el, alan elden hay›rl› de¤ildir. Baz›
hallerde, alan el, çok daha hay›rl› olmasa da, mecbur kald›¤› için veya
verene sevap kazand›rmak kast›yla al›p yerinde sarfetti¤i taktirde veya veren minnet ediyorsa böyle durumlarda hay›rl› ve üst el alan›n elidir. Veren zahiren üstte olsa dahi, hakikatte belli bir ölçüde alttad›r.
Öyle insanlar vard›r ki fukara-y› sabirindendir. Saç› bafl› da¤›n›k ve
meclislerde hep irdelenmektedirler. Kap› çalsalar onlara kap›lar aç›lmaz. ‹ki Cihan Serveri’nin beyan› içinde onlar, herhangi bir mevzuda
Allah’a yemin etseler Allah onlar› yeminlerinde yalanc› ç›karmaz. Bera ‹bn Mâlik bunlardand›r.

(Tirmizi, Menak›b, 55)

Müslümanlar harpte s›k›-

fl›nca Bera ‹bn Mâlik’e müracaat eder ve galip gelinece¤ine dair ona
yemin ettirirlerdi. O da yemin ederdi ve galip gelinirdi.
be, 1/143, 143)

(‹bn Hacer, el-‹sa-

‹flte alan el, böyle bir insan da olabilir...

Ashabdan Sevbân, çok fakirdi. Bununla beraber Allah Resûlü ona,
hiç kimseden bir fley istememesini tavsiye etmiflti. O günden sonra o,
kimseden bir fley istemedi. Hatta, devesine binmifl giderken bazen
kamç›s› yere düflerdi de o, kimseden istememek için hemen devesinden iner ve kamç›s›n› bizzat al›r sonra da tekrar devesine binerdi.
Hacer, el-‹sabe, 1/143, 143)

(‹bn

‹flte bazen onun gibi bir insana da bir fley veril-

mifl olabilir ve bu, sanki temessül etmifl Cibril’e bir fley vermek gibidir.
Hiçbir zaman, alan durumunda olan bu ve bunlar gibi flah›slar, verenlerden daha afla¤› de¤illerdir. Zira, Hz. Âifle Validemiz’den rivayet edilen bir hadisten anl›yoruz ki böyle insanlara bir fley verilirken, evvela
o verilen fley keyfiyetsiz, kemmiyetsiz Cenâb-› Hakk’›n eline konmaktad›r. Ve verilen insana o fley, bizzat Cenâb-› Hakk taraf›ndan verilmektedir.

(Buhârî, Zekât, 8; Müslim, Zekat, 63-64)

Allah Resûlü, bu ifadeleriyle bize flu tavsiyede de bulunuyor: “Kendinizi daima aziz tutun. Dilencilikle nefsinizi hor ve hakir k›lmay›n.
Hem fert plân›nda hem de devlet baz›nda, hiçbir zaman alan el durumuna düflmeyin, her zaman veren el olma durumunu korumaya çal›fl›n.
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Böylece hep üstte olur ve izzetinizi korursunuz. fiunu unutmay›n ki üst
daima emniyet içinde döker-saçar, alt ise endifleyle toplar, endifleyle
yaflar. Siz, hâkim el olun, mahkum el olmay›n. Üstte olursan›z hâkim
el olursunuz.”
Bu hadis bizim için, devletleraras› münasebette de yan›lmaz ve yan›ltmaz bir ölçü durumundad›r. E¤er biz, üst el olabilirsek devletleraras› muvazenede bize de bir yer düflecektir. Böylece süper güçler taraf›ndan sömürülen insan›m›z belini do¤rultma f›rsat›n› bulacak ve kurtulacak, aksine, hep sömürülen, hep hakir görülen insanlar olma durumundan kurtulamayacaklard›r. Günümüzde umûmî manzara, arzetti¤imiz hususlar›n en aç›k belgeleriyle dolu... Süper güçler, göstermelik olarak verdikleri üç-befl kuruflu, o milletlerin kan›n› emerek, onlar›
iliklerine kadar sömürerek geriye almaktad›rlar ve bugün biz, “alan el”
olma zilletini ac› ac› yaflamakta ve çaresizlik içinde yutkunmaktay›z.
Öyleyse hem fert olarak hem de millet olarak bize düflen fley, çal›flma,
gayret gösterme ve bütün ‹slâm âleminin, hatta bir ölçüde bütün insanl›¤›n bizden beklediklerini yap›p, edip ortaya koymakt›r.
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‹LT‹FAT ED‹LMEYECEK ÜÇ ZÜMRE
“Üç zümre vard›r ki Allah k›yamet günü onlarla konuflmaz,
onlara bakmaz ve onlar› temize ç›karmaz. Ve onlara
can yak›c› bir azap vard›r. Allah Resûlü bunu üç kez tekrar etti.
Ebu Zer, “Haybet ve hüsrana u¤rad›lar. Kimdir onlar Ya
Resûlallah!” deyince Allah Resûlü flöyle buyurdular:
“Elbiselerini sürüyerek yürüyen, yapt›¤› iyili¤i bafla kakan ve
mal›na yalan yeminle revaç verip satmaya çal›flan.”
(Müslim, Îmân 171. Ayr›ca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 25; Nesâî, Büyû 5)
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H

adiste “Üç” mutlak olarak b›rak›lm›flt›r. ‹sterseniz siz buna, erkek veya kad›n, isterseniz zümre veya cemaat diyebilirsiniz. Ve yine bu üç kifli veya zümreden maksad›n,
âlimler ya da cahiller oldu¤unu söyleyebilirsiniz. Burada esas üzerinde
durulmas› gereken husus, bunlar›n kimliklerinden çok, vas›flar› oldu¤u
için, hadiste bu mesele tasrih edilmeyip mutlak b›rak›lm›flt›r.
Hadisteki “selâse” kelimesi nekre bir kelimedir. Sonundaki tenvin,
nekrelik ifade eder. Demek ki bunlar belirsiz ve meçhûl insanlard›r.
Onlar öyle belirsiz insanlard›r ki onlar› belli edecek bir kimlikleri yoktur. Onlar hor ve hakir insanlard›r. O kadar hor ve hakirdirler ki onlara de¤er vermeye de¤mez. Nas›l ki Cenâb-› Hakk, onlar›n yüzüne bak›p onlarla konuflmaz öyle de sizler de merak edip onlarla konuflmaz
ve onlar› tan›may› de¤erli bulmazs›n›z. Onlar, kal›plar›yla de¤il, kalpleriyle yenik düflmüfl ve vicdanlar›, cesetlerinin alt›nda kal›p ezilmifl
kimselerdir. Yüce ve yüksek yerlere karfl› içlerinde zerre kadar istidat
yoktur. Süfliyet çukurunda yuvarlan›p durmaktad›rlar...
Bu “üç” kelimesinin hemen ard›ndan, üç tane de genifl ve gelecek
zamana delaleti olan fiil zikrediliyor. Bu üç fiil, bu üç zümre için karanl›k bir tablo çiziyor. ‹nsan daha üç denince hemen, bu “üç”ün s›rt›na
binip, o üç zümrenin karanl›k akibetini seyrediyor gibi oluyor.
‹lk fiil, “Allah onlarla konuflmaz.” cümlesinin bafl›ndaki fiil-i muzaridir. Fiil-i muzarinin ise hem gelece¤e hem de genifl zamana delaleti
vard›r. Kendisinde hitap çiçe¤i açan ve Allah’a muhatab olma isti’dad› verilen insanla, Allah konuflmayacakt›r. Felaket, iflte bu ilk cümle ile
bafllamaktad›r. Rahman Sûresinde; Allah, onda beyan› yaratt›¤›n› bir
nimet, bir minnet olarak söyledi¤i hâlde, gör ki, flimdi Allah (celle celâlüh) bu insanla konuflmayacakt›r. Hâlbuki, insan›n konuflmas›, Cenâb-›
Hakk’›n mütekellim oluflunun bir delilidir. Kendi konuflmas›na delil
olan ve konuflan insan, öyle bir duruma düflmüfltür ki Allah (celle celâluh)
onu kendisine muhatap kabul edip konuflmamaktad›r.
‹nsan›n, en çok konuflmaya ve derdini anlatmaya muhtaç oldu¤u bir
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günde ona, sözünün dinlenmemesinden daha büyük azap olabilir mi?
O, medet istemekte ve ç›rp›n›p durmaktad›r. Ancak, onun yard›m›na
koflacak yegâne Zât onu hiç mi hiç dinlememektedir. Kur’ân-› Kerim
bu tabloyu anlat›rken “kesin sesinizi ve benimle konuflmay›n” der
(Müminûn, 23/108) çünkü sizin konuflma yeriniz dünyada idi. Orada konuflacak ve “üns billah›” yakalayacakt›n›z. Dünyada iken Cenâb-›
Hakk’a enîs olmad›n›z. Bugün de O, sizin enîsiniz de¤ildir.
‹kinci tablo ise “Allah onlara bakmaz.” Onlar›n, en çok rahmet nazar›na muhtaç olacaklar› o günde, Cenab-› Hakk, onlara katiyen rahmet
nazar›yla bakmayacakt›r. Baz› yüzler beflaflet içinde p›r›l p›r›l parlarken,
baz› yüzler de o gün as›k ve abûs olacakt›r. Hiç flüphesiz, Cenab-› Hakk’›n
rahmet nazar›yla bakmad›klar›, bu ikinci grup insanlard›r.
Herkes ismiyle ça¤›r›l›rken, herkes bir vesileyle kurtulufla ererken,
kendilerine bak›lmayan bu insanlar›n durumu, ne kadar feci ne kadar
ürperticidir!
Ka’b ‹bn Malik’in, çok k›sa bir süre için cezaland›r›larak Allah Resûlü taraf›ndan böyle bir muameleye tâbi tutulmas›, hem ona hem de
vakay› duyanlara ne kadar giran gelir. (Müslim, ‹man, 171-174; Tirmizi, Buyû,
5; Ebû Davud, Libas, 25.) Halbuki sözünü etti¤imiz kimseler bu akibete ebedî olarak müstehak olacaklard›r. Aman Allah’›m! Cehennem dahi bu
kadar korkunç olamaz. Rahmeti sonsuz bir Rabbin, insana bir an dahi bakmamas›, ne büyük bir azap ne korkunç bir ak›bettir!.
Ne diyebiliriz ki? ‹nsanlar, hep yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› bulacaklard›r.
Hay›r yapanlar hay›r, fler iflleyenler de flerle karfl› karfl›ya kalacaklar.
Üçüncü durum ise “Allah onlar› temizlemez veya temize ç›karmaz.”
‹nsanlar, burada temizlenip oraya tertemiz gitmelidirler. Temizleme
ameliyesi dünyada yap›l›r. Ahirette ise insan› ancak Cehennem temizler. Onun için Cenâb-› Hakk, onlar› tezkiye de etmeyecektir.
‹nsanlar, imtihan turnikesine bir kere girer ve on ikiden vurma imkân›n›, bir kere elde ederler. Kendisine verilen bu f›rsat› de¤erlendiren
kazan›r; ihmal eden de kaybeder. Bunun üçüncü bir fl›kk› yoktur.
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Hz. Eyyûb’un maddî hastal›klar›na bedel ruh, vicdan, latife-i Rabbaniye, s›r, hafî, ahfâ, bütün his ve duygular› h›rpalanm›fl, delik deflik olmufl zavall› insan, o gün bu periflan hâline bakacak, acaba temizlenebilir miyim diye ümide kap›lacak. Ne var ki, bu üç s›n›fa ait insanlar› Cenâb-› Hakk, orada temizlemeyecektir.
Ve ak›bet “Onlar için can yak›c› bir azap vard›r.” Onlar, hemen bir
ad›m daha att›klar›nda karfl›lar›na ç›kacak tek fley, o korkunç azapt›r.
Öyle bir azap ki, can yakan, insan›n iliklerine kadar iflleyen bir azap.
‹flte onlar, kendilerini böyle bir azab›n gayyâ ve girdab›nda bulurlar...
Böyle bir ak›bete dûçar olacak olan flu üç zümre kimlerdir? Kimdir
onlar ki, Allah onlarla konuflmayacak, onlar›n yüzlerine bakmayacak
ve onlar› asla temizlemeyecektir? Ve kimdir onlar ki onlara can yak›c›
bir azap haz›rlanm›flt›r?
Hadisin buraya kadar olan k›sm›n› okuyan bir insanda, müthifl bir
merak uyanm›flt›r ve flimdi o, bütünüyle dikkat kesilmifl, bu üç meçhul
zümrenin kimli¤ini ö¤renmek için, bütün tecessüs gücünü harekete
geçirmifltir. Allah Resûlü sözlerine devamla “eteklerini sürüye sürüye
gezen” Bu söz, kibir ve gururdan kinayedir.
Roma, Yunan ve Grek tarihlerinde, eteklerini sürüye sürüye gezen
insanlar›n resimlerini görürsünüz. Mevzu ile alâkal› çevrilmifl filmlerde
bu, daha da aç›k görülür. Ancak, esas olan etek sürümek de¤il, bu iflin
bir gurur ve kibir alâmeti olarak simge hâline getirilmesidir. Zaten hadiste kasdolan da budur.
Gurur ve kibirin nas›l kötü bir illet oldu¤u ve nas›l kötü neticeler do¤urdu¤u birçok âyet ve hadîste ayr› ayr› ele al›n›p ifllenmifltir. Meselâ,
bir hadîslerinde Efendimiz “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan insan
Cennet’e giremez.” (Müslim, ‹man, 171-174; Tirmizi, Buyû, 5; Ebû Davud, Libas, 25.)
buyurmufllard›r. Çünkü, kalbinde zerre kadar kibir ve gurur bulunana
Allah (celle celâlüh), hidayet yollar›n› t›kam›flt›r. Cenâb-› Hakk, Kur’ân’›nda flöyle buyurmaktad›r: “Yeryüzünde haks›z yere böbürlenenleri,
âyetlerimden uzaklaflt›raca¤›m. (Onlar› anlamayacaklar). Onlar, bütün
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mucizeleri görseler yine de iman etmezler. Do¤ru yolu görseler onu
yol edinmezler. Fakat azg›nl›k yolunu görürlerse hemen onu yol edinirler. Bu durum, onlar›n âyetlerimizi yalanlamalar›ndan ve onlardan
gafil olmalar›ndan ileri gelmektedir” (A’râf, 7/146).
Kibir, basireti kör eden bir perdedir. Kibirle meflbu bulunan bir vicdan, kâinatta sayfa sayfa yaz›lm›fl mucizeleri göremez, idrak edip anlayamaz. Zira, basiret körleflince idrak ad›na basar da hiçbir ifle yaramaz.
Büyüklük ancak Allah’a mahsustur. Günde befl defa minarelerden
ilan edilen bu hakikat›n bir baflkas›na izafesi nas›l hofl görülebilir ki?
Bir kutsî hadiste Cenâb-› Hakk, flöyle buyurur: “Kibriya, benim ridâm, azamet ise benim izâr›md›r. Kim benimle bu mevzuda münakaflaya kalk›fl›rsa onu (baflafla¤› getirir) Cehennem’e atar›m.” (Ebu Davud,
Libas, 26; Müslim, Birr ve S›la, 136; ‹bn Mace, Zühd, 16)

Kibriya: Büyüklük, ululuk, Cenâb-› Hakk’›n bir s›fat›d›r. ‹nsan için,
iç ve d›fl elbiseler ne ifade ediyorsa keyfiyeti bizce meçhul, Cenâb-›
Hakk için de kibriya ve azamet, ayn› fleyi ifade eder. Bu iki s›fat› Cenâb-› Hakk’la paylaflmaya kalkan› Allah, hakk›yla paylar ve Cehennem’ine atar.
Kibirli kalbe iman taht kuramaz. Baflka bir ifadeyle, Allah’tan baflkas›n›n taht kurdu¤u bir kalbe, Allah’a iman gelip oturmaz. Hareket
ve davran›fllar›yla, kibri, gururu temsil eden adam›n da durumu budur.
Hadiste böyle bir insan, “eteklerini sürüye sürüye yürüyen” olarak ele
al›nmaktad›r.
‹kinci insan veya zümre de “mennân”d›r. Allah (celle celâlüh), ona mal
ve mülk vermifltir ki bu nimetlerden kendisi istifade etti¤i gibi, baflkalar›na da infakta bulunsun, Cenâb-› Hakk da ona, bu infak›na mukabil, birine binle karfl›l›k versin. Ancak bu insan, hiç oral› olmam›fl... ‹nfakta bulunmad›¤› gibi, bazen verse de, onu da bafla kakmak ve minnet etmekle iptal etmifltir. Oysa ki hem o mal hem de kendisi Allah’›n
mülkü ve memlûkü idiler. Onun bütün vazifesi Cenâb-› Hakk’›n mal›n› tevzi etmekten ibaret iken o, as›l mülk sahibi gibi insanlara minnet
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etme sevdas›na düflmüfltür. Bu, ne büyük bir gaflet bu ne korkunç bir
düflüfltür!
Allah (celle celâlüh) ona mülk vermifltir. Ancak bu mülkte, baflkalar›n›n
da hakk› vard›r. Halbuki bu insan, cimrilik yapmakta, verdi¤i zaman
da bafla kakmaktad›r. Oysa kendisini eza takip eden sadakadan ise,
hiç vermeyip güzelce savmak daha iyidir.
“Mennan” ayn› zamanda cimri insand›r. Halbuki cimrilik insan›, Allah’dan, Cennet’ten ve di¤er insanlardan uzaklaflt›r›r.. uzaklaflt›r›r ve
cehenneme yaklaflt›r›r. Efendimiz bir hadislerinde cimri hakk›nda flöyle buyurmaktad›r: “Cimri Allah’tan uzakt›r. Cennet’ten uzakt›r. ‹nsanlardan uzakt›r. Cehennem’e yak›nd›r.” (Tirmizî, Birr, 40)
Hadîste, belagat kaideleri aç›s›ndan; “Leff-ü neflr-i müretteb” vard›r.
Yani, “onlara bakmaz” ibaresi “Mennân”a bakmaktad›r. Zira ikisi de
ortadad›r. Birinci ve sonuncu ifadeler de yine birbirlerine bakarlar. Durum böyle olunca, bu hadisten flöyle bir nükte anlamak da mümkündür. Nas›l ki, mennân, dünyada iken, insanlara rahmet nazar›yla bakmam›fl, onlarla ilgilenmemifl, bazen verdi¤ini de bafla kakmakla iptal
etmifltir; ahirette de bu yapt›klar› cinsinden bir ceza ile karfl›laflacak ve
Cenâb-› Hakk da ona ayn› flekilde muamele edecektir.
Kibir ve gururla yürüyen, eteklerini sürüyen, baflkalar›yla konuflmaya tenezzül etmeyen insanlar da ahirette kendileriyle Cenâb-› Hakk’›n
konuflmayaca¤›n› bilmelidirler. Bilmeli ve o cezaya götüren yollarda
yürümemelidirler.
Normal zamanda bile yemin etmek do¤ru de¤ilken, yalan yere ve
s›rf dünyevî menfaat temini gibi, hasis bir duyguya kap›larak yemin etmek ve böylece mal›na revaç kazand›r›p onu satmaya çal›flmak; bu da
insan› yine karanl›k ak›bete do¤ru sürükleyen üçüncü tablodur ki “onlar› temize ç›karmaz” tehdidi de bu hususa bakmaktad›r.
Üçüncü zümre de ticarette yalan söyleyerek, kâr etmeyi hesaplam›fl, yalan yeminlerle halk› kand›raca¤›na inanm›fl insanlard›r. Evet,
azaba müstahak olan zümre de iflte bunlard›r.
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D‹L BELASI VE ‹FFET
“Kim bana, iki çene ve ap›fl aras› mevzuunda söz verir
kefil olursa ben de ona Cennet için kefil olurum.”
(Buhârî, Rikak 23. Ayr›ca bk. Tirmizî, Zühd 61)

B

u ifadeler, Allah Resûlü’ne aittir. O, bir insan›n neye kefil
olup neye olamayaca¤›n› herkesten iyi bilir. Cennet’e kefil olaca¤›n› söylüyorsa mutlaka olacakt›r. Zira, kardeflim

deyip ba¤r›na bast›¤› Osman ‹bn Maz’ûn gibi bir sahabî hakk›nda han›mlar›ndan birinin “Cennet kuflu oldun gittin” demesine karfl› ç›km›fl
ve “Ben Allah’›n Resûlü oldu¤um hâlde bilmiyorum, sen onun
Cennetlik oldu¤unu nereden bildin?”
miflti.
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(Buhari, Cenaiz, 3; Müsned, 6/436)

de-

Demek oluyor ki, a¤z›na ve ap›fl aras›na sahip ç›kaca¤›na dair söz
veren ve verdi¤i sözde duran bir insana, Allah Resûlü Cennet sözü verirken, bunu hevâ ve hevesine göre söylemiyor. Mutlaka Cenâb-›
Hakk’›n bu mevzuda bildirdi¤i bir fleye binaen böyle bir vaadde bulunuyor.
Zaten O, hiçbir zaman Cenâb-› Hakk’› kendi hevâ ve hevesine göre konuflturmad›. Böyle bir sükûttan O, her zaman muallâ ve müberrâ bulunmaktad›r. Öyle ise dedikleri, ayn-› hak ve hakikatt›r, vadetti¤i
de günü gelince muhakkak olacakt›r.
E¤er sen, iki çene aras›ndaki dilini koruyabilir ve ap›fl aran› muhafaza ile iffetli yaflayabilirsen hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki flayet
ahirette, zebaniler seni derdest edip Cehennem’e do¤ru götürecek
olurlarsa, avaz›n ç›kt›¤› kadar ba¤›r›p Resûlullah’›n sana kefil oldu¤unu hayk›rabilirsin. Senin bu sadâna Hz. Muhammed Mustafa’n›n
lallâhu aleyhi ve sellem)

(sal-

flefaat ve kefaleti bir imdad olarak yetiflecektir.

Asl›nda insan›n a¤z›, beyan nimetine mazhar, de¤er ve k›ymeti ölçülemeyecek kadar büyük bir uzuvdur. Ancak böyle mübarek bir âzâ,
kötüye kullan›ld›¤› takdirde, insan› helâkete, felakete götüren en zararl› bir âlet hâline gelir ve onu mahveder. A¤›z ki insan onunla Cenâb-›
Hakk’› tesbih ve takdis eder. Ma’rûf’u emir, münkeri nehiy a¤›zla yap›l›r. ‹nsan a¤›zla, Kainat kitab›n› ve onun ezelî tercümesi olan
Kur’ân’› tilavet eder, âyât u beyyinât› a¤z›yla okur ve baflkalar›na anlat›r. Bazen, inanmayan bir insan› ifade ve beyan› vas›tas›yla imana
getirir. Böylece üzerine güneflin do¤up batt›¤› her fleyden daha hay›rl› bir ifl yapm›fl olur ve insan, a¤z›yla a’lây-› illîyîne ç›kar, s›ddîkiyetin
zirvesine taht kurar.
Ancak ayn› a¤›z, insan›n felaketini de haz›rlayabilir. Bütün küfür ve
küfrana vas›ta a¤›zd›r. Allah’a ve O’nun flân› yüce Nebisi’ne a¤›z dolusu sövenler, bu i¤renç günah› a¤›zlar›yla ifllemektedirler. Yalan, g›ybet, iftira hep a¤›zla yap›l›r ve insan a¤›zla, Müseyleme’nin yalan çukuruna düfler.
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‹flte Allah Resûlü, sadece bir kelime söylüyor, bir uzva dikkati çekiyor... ‹flte bu tek kelimede, daha yüzlerce dile getirilmemifl hakikat ve
bizim bir nebze iflaret etti¤imiz hususlar bütünüyle matvi bulunuyor.
“A¤z›, meflru dairede kullan›n ki ben de size Cennet’i söz vereyim” diyor. Bu, “a¤z›n›z› kapay›p bir köflede oturun” demek de¤ildir; meflru
dairede kullan›n, demektir.
Allah Resûlü, mahrem uzvun ad›n› söylemiyor. Onun yerine iki bacak aras› tabirini kullan›yor. Bu, O’nun yüce edebinin bir tezahürüdür.
Zaten O, her zaman bizler için, gayet tabiî ve f›trî olan fleyleri ifade
ederken dahi, öyle kendine has derin bir edep içinde olmufltur ki baz›lar›m›zca en sevimsiz gibi görünen fleyler dahi, birden insan›n gözünde sevimli birer tablo hâline gelivermifltir. O; ahlâk, karakter, seciye ve
tabiat›yla güzelliklere programlanm›fl bir insand›.
‹flte bak, insanlar aras›nda zikri utand›r›c› olan bir uzvu zikredilecekken, Allah Resûlü, kendine has güzellik içinde bu uzva telmihte bulunuyor, “iki bacak aras›”, tabirini kullan›yor. Evet, “güzellere peyrev
olan elbet güzeldir..”
Ap›fl aras› çok mühimdir. Hz. Âdem’in Cennet’ten ç›kmas›na vesile memnû meyve, onun karfl›s›na bu buudda ç›km›flt›r. Neslin devam›
bu yolla oldu¤u gibi, zina ve fuhuflla, neslin harab olmas› da yine bu
yolla meydana gelmektedir. Zira onun su-i istimaliyle soy-sop birbirine
kar›fl›r ve bütün hukuk sistemlerinde korunmas› gereken hususlar›n en
önemlileri bu sebeple y›k›l›r gider.
Kim kimin babas›d›r? Kim kime miras b›rakacak, kim kimden hak
talep edecektir? Aile nas›l korunacak, millet nas›l ayakta duracakt›r?
Bütün bu ve benzeri sorular ancak ap›fl aras›nda iffetli olmaya ba¤l›d›r. Afîf insanlar ve bu insanlardan meydana gelmifl cemiyetler, kendi
iç yap›lar›n› k›yamete kadar devam ettirirlerken zina ve fuhufl batakl›¤›na gömülen fert ve milletler, mevcudiyetlerini, bir bat›n öteye dahi
götüremezler.
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Esasen her mevzuda oldu¤u gibi bu mevzuda da helâl dairesi genifltir ve keyfe kâfidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. ‹nsandaki o arzu, en güzel flekilde helâl dairesinde de tatmin edilebilir. Onun içindir
ki Allah Resûlü “Evlenin, ço¤al›n. Zira ben sizin çoklu¤unuzla (di¤er)
ümmetlere karfl› iftihar ederim”

(Buhari, Cenaiz, 3; Müsned, 6/436)

buyuru-

yor. Zira Allah Resûlü, di¤er ümmetlere karfl› kendi ümmetinin çoklu¤u ile övünecektir. O’nun ümmeti, o kadar çok olacakt›r ki di¤er ümmetler ona nisbeten gölgede kalacakt›r. ‹flte ümmetin bu kadar ço¤almas›, yine ap›fl aras›na ba¤l›d›r. Evet o neticeye de ancak bu yolla var›l›r. Nesebsizler de, neseb-üstü nesebe sahip olanlar da hep o yolla
gün yüzüne ç›kmaktad›r. Ve oras›, iki z›dda da aç›k böyle münbit bir
arazidir.
‹nsan›n bu mevzuda helâl yol aray›fl› ona bir vacip sevab› kazand›r›r. Allah Resûlü, ashab›na bu hususu aç›klay›nca sahabe hayretle, bunun nas›l olaca¤›n› sordu. Allah Resûlü de tebessüm ederek flu cevab›
verdi: “E¤er helal yolla olmasa idi haram olmayacak m›yd›.” (Müslim, Zekat, 53; Müsned, 5/167,168)

Haram› terk ise vaciptir. Öyleyse helâl yolla

mübafleret insana vacip sevab› kazand›r›r.
Düflünmeli ki d›fl yüzü itibariyle sözü edilince insanlar› utand›ran bu
mevzu, nebilerin dahi gelip geçti¤i bir yoldur. E¤er Hz. Âdem’e, böyle bir duygu verilmeseydi Kâinat›n ‹ftihar Tablosu olan Hz. Muhammed Aleyhisselam nas›l vücuda gelecekti? Demek ki o memnu meyvenin as›l gayesi ve hakikî illeti, Efendimiz’i semere vermesiydi...
“E¤er, Hz. Âdem, o memnû meyveye el uzatmakla, Hz. Muhammed Aleyhisselam’›n dünyaya gelmesi aras›ndaki münasebeti bilseydi
de¤il el uzatmak o a¤ac› köküyle yerdi..” sözünü hat›rlat›p geçelim.
Bilhassa burada çok önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz:
Allah Resûlü, iki çene ve ap›fl aras› hakk›nda söz verene, Cennet’i
vadediyor. Cennet’le müjdelenen müstesnâ kametler malum. Demek
onlar›n d›fl›nda da baz› kimseler ihraz ettikleri makam ve kazand›klar›
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kurbiyet haysiyetiyle böyle bir mazhariyeti elde etmifl oluyorlar. Buradaki mazhariyet, a¤›z ve ap›fl aras›n› koruman›n zorlu¤undan geliyor
ve mümkün de zira, flehvetin, bütün vücudu sard›¤›, benli¤i kavray›p
ruhu sarst›¤› bir anda, hatta iradenin gevfleyip fenal›¤›n her türlüsüne
aç›k hale geldi¤i bir zamanda, Hakk’›n hat›r› için insan›n kendisini
frenlemesi o kadar önemlidir ki insan›n amûdî olarak zirveleflmesine
vesile olabilir ve böyle bir amele muvaffak olan insan, elbette Allah
Resûlü’nün kefaleti alt›na girip Cennet’lere uçabilir.
Evet, nefsinin taflk›nl›klar›na gem vurabilen, onun her türlü fenal›¤a
aç›k oldu¤u demlerde onu zabt u rabt alt›na al›p günahlara girmekten
al›koyan ve onlara karfl› hep sab›rla direnen hattâ bu gibi zaaflara karfl› durmadan tahflidat yapan bir insan, baflkas›n›n senelerce bir posta
oturup postniflinlikle elde edece¤i füyûzat›, bir anda elde edebilir. Yine bir baflkas›n›n, her gece k›ld›¤› bin rekat namaz›n ona kazand›raca¤›ndan daha fazlas›n› hem de bir anda kazand›rabilir. Kazand›r›r ve dikey olarak velilik noktas›na ulaflt›r›r. Bunlarla, nafile namaz ve nafile
orucun hafife al›nd›¤› zannedilmesin. Onlar, önemli birer kurbet vesilesidir ve hep öyle kalacakt›r. Biz sadece insan›, insanî kemalata ç›karacak olan bir di¤er vesileyi hat›rlatmak istedik.
Cenâb-› Hakk’dan dileyelim, bize, befleriyet itibariyle, befl-on insan
kuvveti versin ve insan› “evc-i kemâlât-› insâniye”ye yükselme esaslar›yla donats›n ama her türlü su-i istimalat›ndan da muhafaza buyursun!
‹nsan›n tehlikelere aç›k bir f›tratla, tehlikelere aç›k bir zeminde çizgisini korumas› çok önemlidir. Evet, çekilen s›k›nt› kadar ganimet ve tehlike ölçüsünde de yükselme mevzubahistir. Ne kadar tehlike zemininde iyi ifller görür ve ne kadar uçurum kenar›nda sorumluluk al›rsan›z
baflar›lar›n›za da o kadar mükafat verilir.
Meselâ Allah sizin mahiyetinize baz› muz›r (zararl›) maddeler koymufl gazap, kin, nefret ve flehvet gibi... Ancak, bunlar›n hiçbirisi, hiçbir zaman size hükmedememifl. Aksine siz, daima o müthifl iradenizle
onlar› zabt u rabt alt›na alm›fls›n›z.. alm›fl ve bir irade ve ruh insan› ola-
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rak yaflam›fls›n›z. Farz ve sünnetleri yerine getirmifl kalb ve ruhun derece-i hayat›n› takib etmifl, Cehennem yolunun cazibedâr güzelliklerine tak›lmam›fl ve Cennet yolunun zorluklar›na katlanarak rabbânili¤inizi koruma¤a çal›flm›fls›n›z ve bir de bakm›fls›n›z ki nebilerle, s›ddîklerle, flehitlerle beraber ayn› iklimi paylafl›yorsunuz.
‹htimal ki ahirzamanda, flu binbir fitne içinde, din-i mübine sahip
ç›kmaya çal›flan flu ikinci dirilifl cemaat›na, Hz. Muhammed Mustafa’n›n

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

kemâl-i letâfetle bakmas›n›n arkas›nda da

bu s›r vard›r... Çarfl› pazar, gayyâ gibi insanlar› içine çekip eritmesine
mukabil, varl›klar›n› koruyan, direnen ve difllerini s›k›p dayanan bu insanlar, gerçekten hemen sahabenin maiyetinde say›labilirler. Sahabe,
Allah Resûlü’nün arkadafllar›, bunlar da O’nun kardeflleridirler. Zira O,
as›rlar sonra gelecek bu insanlara, kendi yaflad›¤› devirde ifltiyak izhar
etmifl, adetâ “Kardefllerime selam olsun!” demifltir. (Muslim, Tahare, 39; Nesai, Tahare, 110; ‹bn Mace, Zuhd, 36)

Evet, sanki Allah Resûlü, bütün as›rlarla beraber, bu asr›n insan›na
da husûsi olarak “kim a¤z›n› ve ap›fl aras›n› korumaya söz verirse,
Cennet için ona kefil olurum” demektedir. Bu söz, öyle insanlara söylenmektedir ki, onlar Cennet’e fevkalâde müfltak ve arzulu, Allah ve
Resûlü’ne kavuflmaya karfl› da alabildi¤ine sevdal›d›rlar. Ve onlar, Allah Resûlü’nün müjde dolu bu ifadesine muvaf›k hareket ederek inflaallah ipi gö¤üsleme azmi içindedirler.
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ƈ ƪ Ģĳ
:ĢÓ
Ɔ ĜƆ ħƆ ĥƪ øƆ ĲƆ įƈ ĻŽ ĥƆ ĐƆ ųÒ
Ɔ øƇ òƆ Īƪ ÈƆ ØƆ óƆ ĺŽ óƆ İƇ ĹƈÖÈƆ īŽ ĐƆ
Ƈ ƪ ĵĥƪ ĀƆ ųÒ

ƈ äƆ òƆ ïĤÒ
ÓĺƆ ĵĥƆ ÖƆ ÒĳĤƇ ÓĜƆ ÚÓ
Ƈ ƪ ĳéƇ ĩŽ ĺƆ ÓĨƆ ĵĥƆ ĐƆ ħŽ ġƫƇ ĤîƇ ÈƆ źƆ ÈƆ
ƪ įƈ Öƈ ďƇ ĘƆ óŽ ĺƆ ĲƆ ÓĺÓƆ ĉƆ íƆ ĤŽ Ò įƈ Öƈ ųÒ
ƈ ƪ Ģĳ
ïƈ ƈäÓùƆ ĩƆ ĤŽ Ò ĵĤƆ Ìƈ ÓĉƆ íƇ ĤŽ Ò ØƇ óƆ áŽ ĠƆ ĲƆ Įƈ òƈ ÓġƆ ĩƆ ĤŽ Ò ĵĥƆ ĐƆ Åƈ ĳĄƇ ĳƇ ĤŽ Ò ĒÓ
Ɔ ĜƆ ųÒ
Ɔ øƇ òƆ
Ƈ ×Ɔ øŽ Ìƈ ĢÓ
ĆÓ
Ƈ ÖƆ óĤÒ
Ƈ ÖƆ óĤÒ
Ƈ ÖƆ óĤÒ
ƈž ħŽ ġƇ Ĥƈ ñƆ ĘƆ ĆÓ
ƈž ħŽ ġƇ Ĥƈ ñƆ ĘƆ ĆÓ
ƈž ħŽ ġƇ Ĥƈ ñƆ ĘƆ Øƈ ŻƆ āĤÒ
ƪ ïƆ đŽ ÖƆ Øƈ ŻƆ āĤÒ
ƪ òÓ
Ƈ čƆ Ýƈ ĬŽ ÒĲƆ
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HATALARI S‹L‹P DERECELER‹ YÜKSELTEN AMELLER
“Allah’›n, hatalar›n›z› silip temizleyece¤i ve sizi derece derece
yükseltece¤i (önemli) bir hususa delalet edeyim mi? Ashab›:
Evet, Yâ Resûlallah dediler. O da flöyle buyurdu: (fiartlar›n alabildi¤ine a¤›rlaflt›¤› ve) abdestin zorlaflt›¤› durumlarda, eksiksiz
tastamam abdest almak, mescidle (ev aras›nda gelip) gidip çok yol
yürümek ve bir namazdan sonra di¤er bir namaz› beklemeye
koyulmak, iflte (s›n›r boylar›nda nöbet tutma seviyesinde
kendini Hakk’la) irtibatland›rma budur.”
(Müslim, Tahâret 41. Ayr›ca bk. Tirmizî, Tahâret 39; Nesâî,
Tahâret 180; ‹bn Mâce, Tahâret 49, Mesâcid 14, Cihâd 41)
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E

vvela, Allah Resûlü, “elâ” kelimesiyle, sözünün bafl›nda
tenbih yap›yor ve muhatablar› uyar›yor. Zira hadisin devam›nda anlat›lacak olan meseleler, dikkat isteyen meseleler-

dir. Zaten onlar›n yap›lmas›, ancak dikkat ve uyan›kl›kla mümkündür.
Baz› davran›fllara insan, uyku hâlinde de muvaffak olabilir. Meselâ, bir
insan uyudu¤u için zina etmese veya uyudu¤u için g›ybette bulunmasa, en az›ndan böyle günahlara girmemifl olur. Fakat bizim üzerinde
durmak istedi¤imiz davran›fllar, bizzat uyan›kl›k isteyen ve ancak uyan›k olanlar›n yapmaya muvaffak olacaklar› amellerdendir. Onun için,
sözün bafl›na tenbih edat› getirilmifltir.
“Hata” kelimesi de hadiste dikkat çeken bir kelimedir. Her insan
hata ifller. Hatta hatas› olmad›¤›n› söyleyen bir insan, en büyük hatay› yapm›fl say›l›r. Hata ifllememek enbiyaya mahsustur; herkes hata ifller, hata iflleyenin en hay›rl›s› da tevbe edenlerdir.
mizi, Tahare, 39)

(Müslim, Tahare, 41; Tir-

‹flte burada Allah Resûlü, insan› gayyâya do¤ru sürükle-

yen hatalardan kurtulma çaresini haber vermek istiyor.
Sadece hatadan kurtulmak yeterli de¤il, insan›n derece derece yükselmesi ve mesafe almas› da çok önemlidir. Asl›nda hatan›n silinmesi
de onun bir derece yükselmesi demektir. Di¤er yapaca¤› amellerle de
o, ayr› derinliklere ulaflacakt›r. Böylece insan menfi-müsbet bu amelleri sayesinde nurdan bir helezon içine girecek ve sürekli nâmütenâhîli¤e do¤ru pervaz edecektir. Marifet-i ilahî deryas›nda yelken açmak da
bu olsa gerek...
Bu amellerden birincisi, en zor flartlarda abdest almakt›r. Ancak bu
abdest, ar›zas›z, kusursuz olmal›d›r. Karda, k›flta, so¤ukta, bazen suyun abdest al›nmaz gibi oldu¤u anlarda...
‹kincisi, mescid yolunda ömür tüketmektir. Böyle bir ömür, bir gün
çürüyen bir çekirdek gibi, ahirette Cennet meyvesi veren bir a¤aç hâline gelecektir. Çok uzak mescidlere gitmek ve aya¤›n hiç mescidden
kesilmemesi, bu da ikinci ameldir.
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Üçüncüsü ise, bir namaz›n ard›ndan ifltiyak içinde di¤er namaz›
beklemektir. Bu da bir baflka hadiste de ifade edildi¤i gibi, kalbin mescide ba¤l› (as›l›) olmas›, demektir.

(Müslim, Tahare, 41; Tirmizi, Tahare, 39)

Namaz, ruhun istirahat›, vicdan›n tenezzühüdür. Herkesin, birfleye
karfl› zaaf ve flehveti vard›r. Allah Resûlü’nün fliddetli ifltiyak manas›na
flehveti ise, namaza karfl›d›r. (Mecmeu’z-Zevaid, 2/271) Onun içindir ki, her
defas›nda Bilâl’e seslenir: “Bilâl, bizi biraz rahatlat! (‹çimize su serp!)”
(Mecmeu’z-Zevaid, 2/271)

der ve “Namaz, bana gözümün ayd›nl›¤› k›l›nd›”

(Mecmeu’z-Zevaid, 2/271)

buyurarak bu hususa iflaret eder. Öyle ki bizim

Cennet’e girerken duyaca¤›m›z arzu ve ifltiyak›, Allah Resûlü, her namaza duruflunda hissediyordu ve onun için de bir namazdan sonra di¤er namaz› ifltiyakla bekliyordu.
Hadiste üç ayr› fley anlat›l›yor ancak dikkat edilirse bütün bu üç fleyin de namaz etraf›nda dönüp durdu¤u hemen anlafl›l›r.
Namaz, insan hayat›nda, ucu miraca dayanan ve insan›, insanî hakikatlara karfl› en güzel flekilde uyaran, tenbihte bulunan, önemli bir
faktördür ki müminin mirac› say›lm›flt›r. Namaz, dinin dire¤idir
u’z-Zevaid, 2/271)

(Mecme-

ve sefine-i dini namaz yürütür. O, olmay›nca, dinin

uzun süre ayakta durmas› mümkün de¤ildir. Namaz, nas›l bizâtihi tenbih iflidir; öyle de edas› da ayn› flekilde bir münebbih olarak yerine getirilmelidir. ‹nsan, namaz›n› kalbi ve duygular› baflka bütün meflgalelerden âzâde olarak edâ etmelidir. Onun içindir ki insan›n abdest için s›k›flt›¤› bir durumda namaza durmas› makbul say›lmam›flt›r. (‹bn Mâce, Tahâre, 114; Müsned, 5/250)

Evet, insan, kafas› böyle fleylerle meflgulken na-

maza durmamal›d›r çünkü o anda insan›n kafas›, iki fleyle meflgul olur,
bu gibi durumlarda ise, ekseriyetle çok önemli hususlar kaç›r›lm›fl olur.
Ayr›ca, böyle bir vaziyette namaza durmada, namaza da hakaret vard›r. Zira o, hemen geçifltiriliverecek kadar basit bir ifl de¤ildir. O, hemen aradan ç›kar›l›versin diye de¤il, aray› ayd›nlats›n diye vard›r.
Di¤er taraftan, huzur-u kalble namaz k›lmak için yapaca¤› bütün ön
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haz›rl›klar da aynen namaz gibi insana sevap kazand›r›r. Onun için evvela, atmas› gerekli olan fleyleri kalbinden atacak ve ibadet turnikesine sadece ibadet duygusuyla girecek ve namazda kendisini meflgul
edecek bütün tesirlerden kurtularak, namaza öyle duracakt›r. Böylece
namaza durma an›na kadar geçen her merhale, o insana yine sevap
kazand›racakt›r çünkü onun niyeti, huzur içinde namaz k›lmakt›r ve
müminin niyeti amelinden hay›rl›d›r.

(Mecmeu’z-Zevaid, 1/61,109)

Düflün-

meli ki bir baflkas›, bu ihtiyac›n› görürken sadece ihtiyac›n› görmüfl
olur; halbuki mümin ›trahat›nda dahi sevap kazan›r. Evet onun istincas›, istibras› hep sevapt›r.
Asl›nda ihtiyac›n giderilmesi, abdestin al›nmas›, insan› ruhen namaza haz›rlamalar› itibariyle de oldukça ehemmiyetlidirler. ‹ster bu abdest
uzuvlar›n›n y›kanmas› esnas›nda vücuddaki elektriklenmenin mecrâ
de¤iflikli¤ine u¤ramas›ndan isterse getirilen baflka izahlar sebebiyle olsun, netice de¤iflmez. Asl›nda mümin abdest al›rken, bu gibi hikmetleri hiç de akl›na getirmez. O, abdesti ne için al›yorsa sadece onu düflünür. Düflündükleri aras›nda en birinci s›ray› da namaz al›r.
Abdest için yap›lan haz›rl›k, tenbihin birincisi, abdest ise ikincisidir.
Sonra ezan okunur, bu da üçüncü defa insan› namaz için uyar›r. Asl›nda hem abdest al›rken hem de abdestin sonunda mesnun olan art›k
suyu içmek, dua okumak gibi sünnetleri yerine getirirken insan, hep
metafizik bir gerilime girmektedir. Ard›ndan buna, bir de sünnet olan
namaz› k›lmak eklenir ki, böylece insan farz› k›lmaya tam haz›r hâle
gelir.
Evet, namaz turnikesinde her fley bize namaz› hat›rlat›yor. Ta iflin
bafl›nda minarelerden yükselen lâhutî sadâ, gerilimimizi art›rabildi¤ince art›r›yor ve biz Allah’›n büyüklü¤ünü vicdan›m›zda duymaya bafll›yoruz. Gidece¤imiz mescide ulaflmak için, ad›mlar›m›z› daha da s›klaflt›r›yoruz. Böylece ezanla, ötelerden gelen bir ça¤r›ya icabet ediyor gibi ritmimizi art›r›yoruz. Ezan› okuyan ses, sona do¤ru erimeye yüz tu-
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tarken, biz de vicdan ve ruhumuzla adetâ eriyoruz. Sonra mescide gelip nafile namaza duruyoruz. Bu da bir bak›ma bizim için farz›n kap›lar›n› zorlama oluyor ve sanki nâfilemizle teveccüh etti¤imiz Rabbimize flöyle demek istiyoruz: “Allah’›m istiyorum ki hep Sana teveccüh
edeyim, arad›¤›m› Sen’de bulay›m, Seni görüp, Seni duyay›m, Ve hep
Seni soluklayay›m. Çünkü Sen’in d›fl›nda baflka taraflara bakmak, baflkalar›n› görmek, baflka fleylerle meflgul olmak fuzulîdir. Ben fuzulî fleylerden kaç›yor, çok önemli bir fleye teveccüh ediyorum”.
Nafilede, kap›y› böylesine zorlamak ve Hak kap›s›n›n tokma¤›na
dokunmak, farza fluurluca girebilme hâlini yakalamaya çal›flmak, farzla konsantre olmak için önemli vesilelerdir.
Abdest, yapaca¤› tesiri yapm›flt›. Ezan da yapt› ve nafile ile üçüncü
ad›m› da atm›fl olduk. ‹flte tam bu esnada, na¤mesi sûziflî bir müezzin
kalk›yor, kemal-i samimiyetle Allah’a yöneliyor ve kamet getiriyor. Bizim için bu, art›k heyecan ad›na barda¤› tafl›ran son damla oluyor...
Bu son noktada olsun, vicdan heyecana gelmiyor, Allah’a tam teveccüh edemiyor ve “mihrab›m neredesin!” deyip inleyemiyorsa o iflte bir noksanl›k var demektir.
Müezzin kamet getirmekle, Allah’tan baflka insan› meflgul edecek
her fleye son darbeyi indirir ve kul da “Allahü Ekber” deyip namaza
bu mülâhaza ile girer, sonra da rükua giderken, secdeye var›rken hep
bu sözü tekrar eder. Böylece her rükünde Rabbinin büyüklü¤ünü, kendisinin de küçüklü¤ünü ilan ederek “Rabbim, Sen büyüksün, ben de
küçük” der büyük azemetiyle durur, küçük de O’nun karfl›s›nda tam bir
kulluk ve kölelik fluuru içinde serfüru eder, düflüncesiyle k›vran›r durur.
Siz isterseniz buna, namazla konsantre olman›n umumî serancamesi
diyebilirsiniz.
‹nsan, namazda Allah’a ulafl›r.. hem öyle ulafl›r ki Hz. Muhammed
Mustafa’n›n Mirac’ta Allah’a mülaki olup verdi¤i selam›, o da tahiyyatta, do¤rudan do¤ruya Cenâb-› Hakk’a yöneltir ve o selâm› tekrar eder.
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Hadis-i flerifte hatalar›n mahvedilmesinden bahsedilerek “hatalar›
siler temizler” deniliyor. Burada “mahv” yaz›lm›fl bir fleyin silinmesi,
demektir. Öyle ise, hata bir nüve hâlinde tabiat-› beflerde var. ‹nsan bu
nüveyi ya nemaland›r›r veya geliflmesine f›rsat vermez. Allah Resûlü’nün, tavsiye etti¤i hususlar›n yap›lmas›yla Cenâb-› Hakk, bu hatalar› silip süpürür ve kabiliyet-i flerri de kabiliyet-i hayra çevirir.
fiu âyette de bu hakikate iflaret edilir: “Allah diledi¤ini silip, iptal
eder, (diledi¤ini de) isbat edip sabit b›rak›r. Bütün kitaplar›n asl› O’nun
yan›ndad›r”

(R’ad, 13/39).

Demek oluyor ki hata istidat olarak insan tabiat›ndan ayr›lmayan bir
araz ve her insan için çok önemli bir husus... Öyle ise, onun temizlenmesi ve silinmesi de mutlaka herkesi ilgilendirecektir.
Her insan, hata iflleyebilir, hattâ hayat›n› inhiraflar içinde sürdürebilir ancak bu hatalar›n silinerek, yerlerine âli derecelerin kaydedilmesi
de her zaman ve herkes için mümkündür. ‹flte böyle bir bahtiyarl›¤a
mazhar olma yollar›ndan biri de her fleye ra¤men, bütün s›k›nt›lara
katlanarak abdest almakt›r; ikinci olarak ciddi bir arzu ve ifltiyakla sürekli mescidlere koflmak, sonra da adetâ kalbi mescide as›l› kalmak ve
hayat›n›n di¤er parçalar›na da nur saçay›m diye, yine mescide gelmek
niyetiyle mescidden ayr›lmak ve üçüncü olarak, namazdan sonra baflka bir namaz› intizar etmek. Bunlar, hem hatalar› siler, götürür hem
de insan›, derece derece arfl-› kemalata uruc ettirir.
Allah Resûlü, bu amelleri “Ribat” olarak takdim buyurmufl ve bu kelimeyi üç defa tekrarlam›flt›r.
“Ribat”, maddî-manevî bereketin, ak›p ak›p gelmesine denildi¤i gibi, her türlü belâ ve musibetin gelece¤i noktalara karfl› uyan›k olma ve
dikkat kesilmeye ve kendini bir ifle, bir fleye ba¤lama ve adamaya da
denir. Zaten, tehlike noktalar›n› beklemek üzere, kendini o ifle adam›fl
askere de “Murâb›t” denilmektedir. “Murâb›t”›n cem’isi “Murâbitûn”
kelimesidir. Bir zamanlar, bu isim ad› alt›nda bir devlet de kurulmufltu.
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Kur’ân-› Kerim “Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin ve (cihad için) haz›rl›kl› ve uyan›k bulunun! Allah’tan korkun ki baflar›ya eresiniz”

(Âl-i ‹mrân, 3/200)

buyurarak bize iflte bu rab›tay› emretmektedir.

Baflka bir âyette de: “Onlara (düflmanlara) karfl› gücünüz yetti¤ince
kuvvet ve cihad için ba¤lan›p beslenen atlar haz›rlay›n..” (Enfâl, 8/60) buyurulmakla de¤iflik bir zaviyeden “ribât”a dikkat çekilmektedir.
Ribat, kendini adama, vakfetme manalar›na geldi¤ine göre, insan,
tastamam abdest al›r mescidle evi aras›nda âdeta mekik dokur, sürekli kalbi mescidde evine veya ifline bu düflünce ile dönerse o insan, kendini Allah’a adam›fl, vakfetmifl demektir.
Bu ifadesiyle Allah Resûlü bir cinas kap›s› da aç›yor ve demek istiyor ki “Asl›nda ribat, düflman karfl›s›nda, askerlerin ülke s›n›rlar›n› korumak üzere kendilerini vakfetmelerine denir.” D›fl düflmanlara karfl›
haz›rl›kl› olmak ve onlar›n gelebilece¤i noktalara tahflidat yapmak, bu
bir ribat oldu¤u gibi, bir de insan›n, fleytan ve nefis denen düflmanlara karfl› bir kavgas› vard›r ve bu kavga bir manada o cihattan daha büyüktür. ‹nsan ise, bu her iki cihad› da yerine getirmekle mükelleftir.
Bunlardan biri, küçük cihad, “cihad-› asgar”, di¤eri ise büyük cihad,
“cihad-› ekber”dir. Düflmanla yaka-paça olurken, insan çok defa nefsine ait, aldat›c› fleyleri düflünme f›rsat›n› bulamaz; böyle bir insan›n,
tenin, cesedin, bedenin alt›nda kalma ihtimali daha azd›r. Zira, bütün
benli¤ini cihad düflüncesi sarm›fl ve onu bütünüyle meflgul etmektedir.
Fakat o, rahata, rehavete çekildi¤i zaman, ruhunu fena fleylerin sarma ihtimali yüksektir. Onlara karfl› ruh dünyas›n› koruma ve kollama
mecburiyetindedir. Bu da bir cihadd›r ve bu cihadda kullanaca¤› en
mühim silah da namazd›r. Cihad, yerine göre farz-› kifaye, yerine göre farz-› ayn olur. Maddî cihadla, iç cihad aras›nda, farziyette de bir
benzerlik vard›r. Onun içindir ki Allah Resûlü, bir muharebeden dönerken “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz” buyurmufllard›r.
(Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 1/424)
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‹nsan›n kalbinin camiye as›l› olmas› yani namazla içli d›fll› bulunmas› ve Nebi’nin anlay›fl›yla namaza flehvet hissiyle ba¤lanmas› adetâ
onun bir namaz âfl›k› kesilmesi.. kesilmesi ve namaz›n, o flah›s için göz
ayd›nl›¤› hâline gelmesi, cephede nöbet bekleyen insan›n ameline
denk ve müsavi tutulmufltur.
Bu hadisle ilgili mülâhazalar›m›za k›sa bir hülâsa getirmeye
çal›flal›m: ‹kisi daha ziyade davran›fllarla, di¤eri de niyetle alâkal› öyle
üç fley ki duygu ve düflünce itibariyle insan› bir çeper içine al›yor,
“fiüphesiz iyilikler kötülükleri siler-süpürür götürürler” inflirah-bahfl
ferman› gere¤ince, onu geçmiflteki günahlar›ndan ar›nd›r›yor ve gelece¤in muhtemel hatalar›na karfl› da, ibadet aflk›, Hakk’la irtibat ve niyet gücüyle techiz edip savaflt›r›yor.
Birincisi: Su ve hava unsurlar›n›n rahat abdest almaya müsait olmad›¤›; suyun da havan›n da so¤udu¤u veya nedretinden dolay› suyun,
abdeste sarfedilmeyecek kadar k›ymetlendi¤i durumlarda -tabiî hayatî
ve zarûrî ahval müstesna- özene özene abdest almak, çok derin bir hulûs, ciddi bir sevap h›rs› ve alabildi¤ine bir kulluk ifltiyak› ister ki yerine getirebilsin. E¤er bir insan bütün bu derinlikleri göstermenin ifadesi olarak, en a¤›r flartlar alt›nda abdest alabiliyorsa gönlü ma’mûr ve
O’nunla irtibatl› demektir. Zaten -buradaki “cihet-i câmia” da irtibatt›rböyle ayd›nl›k bir dünyada, lekeler k›ym›k k›ym›k gidip ruhun derinliklerine saplansalar bile, katiyen kal›c› olamazlar. Abdestin, vücudun
elektri¤ini dengelemesi, insan›n abdestle büyük ölçüde streslerini yenmesi ve ruhun günde befl defa metafizik güçle yenilenmesi bizim için
mahfuz ve müsellem olmakla beraber, mevzûnun çerçevesini aflt›¤›
için geçiyoruz...
‹kincisi: Bir manada mirac ve Allah’a ulaflma yolunda gidip gelip
mescidlerin yollar›n› afl›nd›rma; bedenin zindeleflmesi ve fizikî gücün
korunmas› mahfuz; ruhun, idraklar› aflan neflvelerle flahlanmas› kalbin, daha namaza girmeden namaz mülâhazalar›na dalmas› tam Allah
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huzuru say›lan mühim bir ibadet için gerekli konsantrasyonun sa¤lanmas› ve “çokça ad›m” sözüyle ifade edilen bu uzun yolda ayr› ayr› buudlarda de¤iflik mülâhazalara dal›nmas›.. dal›n›p baflkalafl›lmas› ve bu
baflkalaflmalar içinde kara geçmifllerin nedametlerle silinip iniltilerle
ak’a boyan›p aklanmas› hayr›n, yeni hay›rlara vesile olmas› manas›nda öyle salih bir dairedir ki -fâsid daire karfl›l›¤›nda kullan›yorum- bu
dairede seyahate azmetmifl birinin geçmifli, “Neticede Allah senin geçmifl günahlar›n› yarl›¤ayacak” beyan›ndan nebean eden vefaya; gelece¤i de “gelecek günahlar›n› da” h›sn-› hasînine emanettir.
Üçüncüsü: Âfl›¤›n vuslat bekler gibi, namaz vakitlerini beklemesi ve
o mübarek vakitleri, t›pk› "evkat cetveli” gibi kullanarak, hayat ve faaliyetlerini ona göre tanzim etmesi, öyle tasavvurlar› aflan bir zaman
anlay›fl›d›r ki insan o sayede, amellerin belli zaman dilimlerine da¤›lmas›ndan meydana gelen boflluklar›, ancak, böyle bir niyet buuduyla
doldurabilir, namazdaki huzuru ve Hakk’a yak›nl›¤› namaz d›fl›na da
tafl›yabilir ve bütün dünyevî meflgalelerini Allah’la irtibatland›r›p hepsini ibadet hâline getirebilir. Bu itibarlad›r ki s›n›rl›l›¤› içinde niyet sayesinde s›n›rs›zlaflan pek çok ibadet gibi, intizar ruhuyla k›l›nan namaz
da aynen maddî-manevî cihad gibi ribat sözüyle insan›n Rabbi’yle münasebetinin ünvan› olmufltur.
Bu da abdest ufkunda tüllenip namazla semavileflen müminin ayd›nl›k dünyas›ndan, küçük bir kesit takdim etme ad›na, yine O’ndan,
alabildi¤ine k›sa fakat derin, oldukça az kelime fakat flümullü bir söz
örne¤i...
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SAL‹H KULLARA SÜRPR‹ZLER
Allah Teâlâ buyurmufltur ki
“Ben salih kullar›ma, ötelerde, öyle fleyler haz›rlad›m ki,
ne göz görmüfl ne kulak iflitmifl ne de
kimsenin hayaline gelmifltir.”
(Buhârî, Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 4, 5)
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H

adîste bir sürprizden bahsedilmektedir. ‹nsan orada, beklemedi¤i fleylerle hem de beklemedi¤i bir anda karfl› karfl›ya gelecektir. Gerçi Kur’ân’da, Cennet’e ait baz› nimet-

ler anlat›lmaktad›r. Ancak bu, onlara sadece ad ve ünvan, yaklaflma ve
bir mirsad-› tefekkürdür. Yoksa dünyada iken onlar›n hakikat›n› kavramak mümkün de¤ildir.
‹bn Abbas (ra) “Onlara, benzer fleyler verildi” (Bakara, 2/25) âyetinin
tefsirinde der ki Cennet’te sizin bildi¤iniz nimetlerin sadece ad› vard›r.
(Buhârî, Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 4, 5) Tatt›¤›n›z zaman, çeflnisiyle, “bu fluna buna benziyor” diyebilirsiniz ama katiyen onun ayn› de¤ildir çünkü
Cennet nimetleri de aynen Cennet’in kendisi gibi, onun ebedî ve bâki olufluna muvaf›k yarat›lm›flt›r. Bu dünyaya ait karpuzu, kavunu, elmay›, armutu orada aramak safdillik olur...
Cennet, sürprizler diyar›d›r. Bafl›n›z› döndürecek, bak›fl›n›z› buland›racak, sizi mest ve sermest edip kendinizden geçirecek ve adetâ ne
yapt›¤›n›z› bilemez hâle getirecek içinde her çeflit nimetin dizildi¤i bir
ukba panay›r›d›r Cennet. Ayr›ca, binlerce sene Cennet hayat›, bir anl›k cemalini seyretmeye mukâbil gelmeyen, Cenâb-› Hakk’› müflahede
de yine Cennet sürprizlerinden. Yani müminler Cennet’e girince orada Rabbilerini müflahede edeceklerdir. Yoksa Cenâb-› Hakk, zaman ve
mekândan münezzehtir O mekân Cennet ve o zaman Cennet zaman› olsa bile. Evet, salih kullara, Cemalullah’› seyretme gibi bir sürpriz
de haz›rlanm›flt›r.
“Salih”; ar›zas›z, kusursuz ifl yapan demektir. Salihât ise, ar›zas›zkusursuz yap›lm›fl ifllere denir. Yap›lan ifllerin salihata dahil olup olmad›¤› ise, ancak ilahî k›staslara vurularak anlafl›l›r. Yani, Allah’›n ölçüleri içinde, namaz nas›l k›l›n›r, oruç nas›l tutulur, zekat nas›l verilir, cihad
nas›l yap›l›r, iç âlem nas›l kontrol alt›na al›n›r, vicdana nas›l bak›l›r, ruh
nas›l flahland›r›l›r, irade nas›l güçlendirilir, his ve duygular nas›l gelifltirilir? Bütün bu “nas›llar”, ilahî ölçü nas›lsa öylece bir de¤ere tabi tutulur ve öylece de¤erlendirilir. Bu itibarla, insan›n kendini Allah’›n beya-
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n›na göre ayarlamas›, akord etmesi ve Cenâb-› Hakk’›n hofluna gidebilecek flekilde sesler ç›karmaya çal›flmas› salihat ad›na ilk ad›m say›l›r.
Evet, bir sâzendenin çalma fasl›na geçmeden evvel saz›n› akord etti¤i gibi, siz de, nezd-i Ulûhiyette hofla gidecek, hora geçecek bir ses
ç›karmak istiyorsan›z mutlaka kendinizi Kur’ân’a göre ayarlamal› ve
akord etmelisiniz. Tâ sesiniz ötelerde hüsn-ü kabul görsün. Yoksa yüzünüze bak›lmaz! Cenâb-› Hakk, Semî ve Basîr’dir. Her fleyi görür, her
sesi duyar. Ancak, e¤er sesiniz o makama uygun de¤ilse, sizi dinlemez. Dolay›s›yla siz de sesinizi duyuramam›fl olursunuz.
Bir di¤er manada Sâlihât yap›lan amellerin bizzat Cenâb-› Hakk taraf›ndan gözetildi¤i ve gözetilece¤i mülâhazas›yla, özene bezene yap›lmas› demektir. Öyleyse insan, önüne gelen bütün iyilikleri titizlikle yerine getirmelidir. Çünkü hangi amelin, kurtulufla vesile olaca¤› belli de¤ildir. Onun içindir ki Allah Resûlü flöyle buyurmaktad›r: “Allah’tan
kork ve hiçbir ma’rûfu küçük görme.”

(Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 1/121, Müslim,

Birr ve S›la; Ebû Davud, Libas, 25.)

Ayr›ca hadiste “Benim salih kullar›ma” denilmektedir. Demek ki salihât, onlar› Allah’a yaklaflt›rm›fl ve Allah taraf›ndan sevilen sevgililer
haline getirmifltir. Baflka bir hadis-i kutsîde ise Allah taraf›ndan sevilenlerin durumu flu flekilde anlat›lmaktad›r:
“Art›k onu sevdim mi, onun ifliten kula¤›, gören gözü, tutan eli ve
yürüyen aya¤› olurum.!”

(Buhari, Rikak, 38)

Yani, kul, salihatla Allah’a öyle bir yak›nl›k kazan›r ki tamamen
O’nun boyas›yla boyan›r ve art›k o, gassal›n elindeki meyyit hâline gelmifltir; onu sa¤a sola evirip çeviren, hep Cenâb-› Hakk’t›r. Bu ne tatl› bir cebirdir ki Rabb, onu do¤ruluk istikametinde sevk etmektedir.
Gayri böyle bir insan›n ilahî bir lütuf eseri olarak Hakk’tan yüz çevirmesi söz konusu olmasa gerek çünkü o “Benim kullar›m” denilebilecek noktay› tutmufl ve mukarrebine dahil olmufltur ve zaten böyle biri:
“Tut beni Allah’›m! Tut ki, edemem Sen’siz” der, inler.
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O, iyi ve güzel olan hemen her fleyi yapar ve yapt›¤› her fleyde de
kurtulufluna vesile arar. Zira o, hangi amelin kurtaraca¤›n› bilmedi¤inden dolay›, önüne gelen hiçbir iyili¤i kaç›rmaz. Yapt›¤› bütün bu ameller ahirete bir sürpriz paketi olarak gider ve bir gün Cennet’e girdi¤inde, bu paketler onun önünde bir bir aç›l›r ve ona gözlerin görmedi¤i
kulaklar›n iflitmedi¤i sürprizleri yaflat›rlar.
Bazen, bir köpe¤e su vermenin dahi insan› Cennet’e ehil hâle getirdi¤i ve getirece¤i

(Buhari, Enbiya, 54; Müslim, Selam, 153, 154)

bazen de bir

kediyi susuz b›rakman›n Cehennem’e sebep oldu¤u ve olaca¤›
Enbiya, 54; Müslim, Selam, 153, 154)

(Buhari,

hakikat›n› nazara alarak diyoruz ki

Cennet ve Cennet’te verilecek de bütünüyle sürpriz fleylerdir.
Hem, insan ancak gözünün gördü¤ü, kula¤›n›n duydu¤u, hayalinde
canland›rabildi¤i fleyleri bilebilir. Halbuki, insan, s›n›rl› oldu¤u gibi bu
duygular› da s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla bu duygular vas›tas›yla ancak s›n›rl›
olan fleyler idrak edilebilir; s›n›rs›z bir âlemdeki nimetleri, bunlarla tartmak mümkün de¤ildir.
Di¤er bir tevcih de flu olabilir: Cenâb-› Hakk yap›lan iyiliklere bazen
on, bazen yüz, bazen yedi yüz, bazen yüz bin, bazen bir milyon bazen
de say›s›n› ancak kendisinin bilece¤i mükafat verir. Hiçbir kul, kendisine nas›l bir mükafat verildi¤ini bilemez. Ahirette ise amellerinin karfl›l›¤› böyle tasavvurlar üstü sürpriz olarak önüne ç›k›nca flafl›r›r kal›r ki,
böylece onun hayalinden dahi geçmeyen fleyler, birer hakikat olur.

150

ƈ ƪ Ģĳ
:ĢÓ
Ɔ ĜƆ ħƆ ĥƪ øƆ ĲƆ įƈ ĻŽ ĥƆ ĐƆ ųÒ
Ɔ øƇ òƆ Īƪ ÈƆ ØƆ óƆ ĺŽ óƆ İƇ ĹƈÖÈƆ īŽ ĐƆ
Ƈ ƪ ĵĥƪ ĀƆ ųÒ

ƈ ĳıƆ ýĤÓ
Įƈ òƈ ÓġƆ ĩƆ ĤŽ ÓÖƈ ÙƇ ĭƪ åƆ ĤŽ Ò ÛŽ ×Ɔ åƈ èƇ ĲƆ ÚÒ
ƪ ÛŽ ×Ɔ åƈ èƇ
Ƈ ĭĤÒ
Ɔ ƪ Öƈ òÓ

33

CENNET MEKÂR‹H,
CEHENNEM fiEHEVÂTLA KUfiATILMIfiTIR
“ Cehennem (bedenî arzu ve ifltihâlar› kabartan)
flehevâtla sar›lm›fl, Cennet de çepeçevre
nefsin hofluna gitmeyen fleylerle...”
(Buhari, Enbiya, 54; Müslim, Selam, 153, 154)
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C

ehennem flehvetlerle örtülü, flehvetler bohças›nda dürülü
ve flehvetler atmosferine aç›kt›r. Cennet ise akl›n zahirî
nazar›na göre nahofl fleyler ve mekârih ile perdelidir. Her

fleyi maddede arayanlar›n gözüne, Cennetlere uzanan yollardakiler hiç
de güzel görünecek türden fleyler de¤ildir.
Esasen, hem Cennet hem de Cehennem, bizler için nimettir. Zira
istikameti bulmada, birisinin teflvik edici, di¤erinin de ürkütücü rolü
vard›r. ‹nsan, Cennet’in teflvik edici yüzüne bak›nca hep oraya girebilmek için çal›fl›r; Cehennem’in abus çehresini görünce de ona düflmeme gayretiyle Cennet’e do¤ru flahlan›r. Böylece, her ikisi de bizim için
rahmet olur.
Ancak, Cenâb-› Hakk, hem Cennet’i hem de Cehennem’i birer
bohçaya sarm›fl, bunlar› insanlar›n amel pazar›na takdim buyurmufltur. ‹nsan kendisine verilen iradeyle bunlardan birini tercih etme durumundad›r. ‹rade ölçüsünde isteyen, said olur Cennet’e talip ç›kar, isteyen de flaki olur Cehennem yoluna girer.
Evet, Cehennem’in etraf›nda, flehvetten bir atmosfer vard›r ve Cehennem böyle bir atmosferle sar›l› bulunmaktad›r. Bu atmosfer, d›fltan
çok cazip görünmektedir; yeme, içme, yatma, nefsin hofluna giden
her fleyi elde etme ve cismaniyet itibariyle tatmin olma gibi insan›n arzular›na seslenebilecek ne varsa hepsi Cehennemi saran bir haliçe ve
bir kaneviçe gibidir. Hâs›l›, Cehennem yolu insan›n cismaniyetini g›c›klayan bir flehvet mozai¤idir.
Cennet ise, etraf› mekârihle sar›l› bir sadeftir; abdest almak, namaz
k›lmak, hacca gitmek, zekat vermek, cihad etmek, Allah yolunda zorluklara katlanmak, yer yer cemiyet içinde bir parya muamelesine tâbi
tutulmak, her türlü insanî haklardan mahrum b›rak›lmak, hapishane
hapishane dolaflt›r›lmak, sadece “Rabbim Allah” dedi¤i için dayak yemek, sürgüne gönderilmek ve ademe mahkum edilmeye kadar daha
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bir sürü akl›n zahirine göre kerih görünen fleyler. Evet, Cennet’i de iflte bunlar kuflatm›fl ve o da böyle bir atmosferle muhat bulunmaktad›r.
D›fltan bakanlar, hep bu perdelere tak›l›r kal›rlar. Perdeler itibariyle
ise, Cehennem iç g›c›klay›c›, Cennet de ürperti verici bir durumdad›r.
Onun içindir ki insanlar›n ço¤u iflin d›fl yüzüne bakm›fl ve aldanm›fllard›r. Dolay›s›yla Cehennem’in tâlibi çok, Cennet’in talibi ise oldukça
azd›r.
‹nsanlar›n ço¤u küçük hesaplar peflindedir. “Namaz iyidir fakat günde befl defa k›lmak bana zor geliyor” diyen bir insan, namazdaki çok
küçük meflakkate tak›l›p kalm›flt›r. K›fl›n abdestin zorlu¤u, baz›lar›n›
yolda b›rakm›flt›r. Halbuki, yukar›daki hadiste gördük ki ayn› abdest,
onun bu küçük s›k›nt›s›na katlanan bir baflkas›n› ad›m ad›m Cennet’e
yaklaflt›rmaktad›r. Oruçta, zekatta, hacda, cihadda da ayn› fleyleri düflünmek mümkündür. Ak›llar›, ak›ll› davranmalar›na mâni olan niceleri, bu küçük engel ve engebeler karfl›s›nda gereken s›çray›fl› yapamamakta ve Cennet’in etraf›nda seyretti¤i mekârih, onlar›n oraya girmelerine mani olmaktad›r.
Cehennem ise basit hevesleri kendisine tuzak yapm›fl bir cad›d›r.
Ço¤u kimse, biraz sonra hayat›na mâl olaca¤›ndan habersiz t›pk› sineklerin bala koflmas› gibi, bu zehire koflmaktad›r. Evet, flehvet, onlar
için zehirli bir bald›r. Bu insanlar›, etraf›nda döne döne yan›p mahvolaca¤› atefle do¤ru giden kelebeklere de benzetebiliriz. Cehennem’in
etraf›n› saran flehevata do¤ru ak›ls›zca gider ve kendilerini Cehennem’de bulurlar. Gördükleri perdenin veras›n› tam kestiremediklerinden
Cehennem’e perde olan fleyler, onlar›n cismaniyetlerini kamç›lar ve
onlar› kendine do¤ru cezbeder.

(Buhârî Rikâk, 26; Müslim, Fezâil, 17, 18; Tirmi-

zi, Edeb, 82; Müsned, 1/39)

Hayat yolunda, yollar›n ay›r›m›ndaki Zât’la

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

ta-

n›flan, O’ndan ald›¤› mesaja göre yön ve yol takip eden, kalbi hakikata uyanm›fl insanlar ise Cennet yollar›n›n sa¤›n›-solunu tutan mekari-
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hin içyüzünü anlay›p katiyyen zahirine kanmazlar. Zira onlar›n vicdanlar›nda bir nüve hâlinde bulunan Cennet her an inkiflaf etmekte ve onlar›n ruh dünyalar›n› sarmaktad›r. Baflkalar› Cennet’i d›flarda ararken,
onlar dünyada dahi, içlerinde bulduklar› bu Cennetle adetâ safâ sürmektedirler. Halbuki, dünyan›n maddî Cennetinde yaflayanlar, onlar›n
vicdanlar›nda yaflad›klar› Cennetin tek dakikas›n› dahi hatta bütün bir
hayat boyu yakalayamazlar. ‹man, içinde Cennet tafl›yan bir nüve, küfür ise içinde Cehennem tafl›yan ayr› bir tohumdur. Bunlar ötede, geliflip dal budak salacak ve hakiki manada bir Cennet ve Cehennem’e
ink›lâb edecektir. Demek ki mümin dünyada dahi Cennet hayat› yaflamakta, ama yaflad›¤› fleyler zahiren mekârih gibi görünmektedir.
Cennet’e ulaflma ifltiyak›yla ç›rp›nan ruhlar, her menzili ayr› bir saadet bu yolda, çok defa, ruha ra¤men nefsin hofl karfl›lamayaca¤› abdest, namaz, oruç gibi bedenî ibadetlerin getirdi¤i s›k›nt›lar; zekat, sadaka ve di¤er vergi türleri gibi oldukça a¤›r mükellefiyetler; hac ve cihad gibi malî ve bedenî sorumluluklar baz›lar› için bu yolu âdeta yürünmez hâle getirir. Bu yolda kimileri abdeste, namaza kimileri açl›¤a
susuzlu¤a kimileri mal - can sevgisine kimileri de bunlar›n birkaç›na
birden tak›l›r kal›r da, dört ad›m ötede bütün depdebe ve ihtiflam›yla
onu bekleyen Cennet’e ulaflamaz.
Evet, Cennet, yukar›da birkaç›n› zikretti¤imiz, yüzlerce mükellefiyet
ve sorumlulu¤un öbür ucunda, dünya kadar engel ve engebelerle muhat, zirve bir dünya ve her türlü mutluluk tasavvurlar›n› aflan rengârenk bir rüyalar ülkesi ise -ki öyledir- buna karfl›l›k Cehennem de nefsi coflturan, bedenî arzular› flahland›ran y›¤›n y›¤›n istek, ifltiha ve flehvetlerle, ebed yolcular›n›n önünü kesmifl; bedene ait her türlü arzu, ifltiha ve flehveti köpürten, flifliren, her zaman zay›f ruhlar›n dikkat nazarlar›n› üzerinde toplayabilen ve kara delikler gibi semtinden geçenleri o müthifl "ile’l-merkez: merkez çekim” gücüyle cezbedip ba¤r›nda
eriten bir gulyabaniler gayyas›d›r.
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Cehennem’in o süslü hicab ve fânusuna bak›p büyülenen ve kendini o gayyaya salan, Cennet’in de s›rf perde önünü müflahede edip o
ebedî mutluluk diyar›ndan ve o sürprizler âleminden ürküp geriye duran nice insan vard›r!
Evet, iflin asl›na bak›lacak olursa, Cennet’i duyup bilenlerin ona ifltiyaklar›n›n olmamas›, Cehennem’i tan›yanlar›n da ona yaklaflmalar›
düflünülemez. Ne var ki, s›rr-› teklif, gaybe îman ve dünyadaki imtihan
gerçe¤inden ötürü, Cennet, mekarihten bir nikaba, Cehennem de
flehvetten bir fistana bürünüp insanlar›n karfl›s›na öyle ç›km›fllard›r.
fiimdi gel, Peygamber sözündeki kuvvet, büyü ve muhtevaya bak ki
upuzun iki muazzam ve müthifl yolu, bütün saadetleri, bütün muhataralar›yla beraber, götürüp ürperten veya inflirah veren iki kat’î neticeye
ba¤l›yor, hem de her iflinde oldu¤u gibi “azamî tasarruf” prensibine
uyarak bu devâsâ meseleleri anlatmada da sadece dört-befl kelime kullan›yor.

155

34

ÜÇ HAK: ALLAH, DEVLET VE D‹N HAKKI

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ö¤le namaz›ndan
sonra bize çok beli¤/tesirli bir vaaz u nasihatte bulundu. Bu
nasihatten dolay› kalbler ürperdi, gözler de yaflard›. Bir
adam “Ey Allah’›n Resûlü! Bu nasihat, sanki ayr›lmak üzere olan birinin nasihatine benziyor, bize hangi tavsiyede
bulunursunuz” deyince Efendimiz bunun üzerine flöyle
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buyurdular: “Size Allah’tan korkmay› tavsiye ediyorum ve bafl›n›zda bulunan siyahî bir köle dahi olsa dinleyip itaat
etmeyi de. ‹çinizden ömrü olanlar, ileride pek çok ihtilaflar görecektir. Sonradan ortaya ç›kar›lm›fl [bid’atlardan]
fliddetle kaç›n›n›z çünkü her bid’at dalâlettir, sap›kl›kt›r. Sizden
kim, o zaman› yaflarsa size gerekli olan, benim sünnetime ve
do¤ru yolda olan raflid halifelerin sünnetine sar›lman›zd›r.
Bu sünnetlere s›ms›k› sar›l›n›z. Bu yolu, az› difllerinizle
tutar gibi s›ms›k› tutunuz.”
(Ebû Dâvûd, Sünnet 5; Tirmizi, ‹lim 16. Ayr›ca bk. ‹bn Mâce, Mukaddime 6)

B

urada Allah Resûlü, üç haktan bahsediyor. Birincisi, takvâ
ki Allah hakk›d›r. ‹kincisi, dinleyip itaat etmek ki devleti
idare edenlerin hakk›d›r. Üçüncüsü ise sünnete s›ms›k› sa-

r›lma ki o da dinin hakk›d›r.
Takvâ, vikaye kökünden gelen bir kelimedir. Bir bak›ma o, fleriat-›
f›triyenin prensiplerine riâyet ederek Allah’›n himayesine girme ve
böylece fleriat-› f›triyenin kanunlar›na karfl› da korunma demektir.
Bafl›n›za seçti¤iniz insan, yani sizin seçerek bafl›n›za getirdi¤iniz kifli, saçlar› k›v›rc›k siyahî bir köle dahi olsa onu dinleyip itaat etmek
flartt›r. Bu, demokrasiler üstü bir demokrasidir. ‹nsanlar›n bir türlü ulaflamad›¤› ve böyle giderse uzun bir süre daha ulaflamayaca¤› bir demokrasi ki tam on dört as›r evvel bu flekilde dile getirilmifltir. Ancak
bir nebi eliyle gelen bu sisteme, demokrasi demek de do¤ru de¤ildir.
Zira, dünyada hiçbir demokrasi anlay›fl›, bu ufka ulaflabilmifl de¤ildir.
En modern ve medenî görünen ülkelerde dahi, böyle bir anlay›fl ve düflünce henüz yerleflmemifltir. Hâlâ, siyahlar› insan kabul etmeyen ülke-
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ler vard›r. Halbuki ‹slâm, e¤er insanlar, böyle birisini bafllar›na kendi
arzular›yla getirirlerse ona itaat etmeleri gerekti¤ini as›rlarca evvel beyan buyurmufltur. Ayr›ca burada, hilafete giden yolun herkese aç›k oldu¤u hususuna da dikkat çekilmifltir. Halk, arzu eder ve isterse bir siyahiyi de bafla getirebilir. O bafla geldikten sonra da herkes ona itaat
etmek mecburiyetindedir. Önemli olan, kimin seçildi¤i de¤il, sevâd-›
âzam›n kimi seçti¤idir.
“Bugün dininizi tamamlad›m”

(Mâide, 5/3)

meâlindeki âyetle din ta-

mamlanm›flt›r. Art›k söylenecek hiçbir söz kalmam›flt›r. Dinin içine yeni bir fley sokulamaz. Zira dine girecek her bid’at, bir sünnetin öldürülmesi demektir. Onun için de Allah Resûlü ve O’nun Raflid Halifelerinin sünnetine s›ms›k› sar›lmak icap etmektedir. Bu sar›lma ellerle de¤il, difllerle olacakt›r. O’nun sünneti, bir talih kufludur. Avlanacaksa o
avlanmal› ve elde tutulmal›d›r. Ayr›ca Allah Resûlü’nün sünneti, baflkalar›na a¤›zla anlat›lacakt›r. Bir de sünnete dil uzatanlara, difl gösterilecek, onlar›n sünnet hakk›nda ulu orta konuflmalar›na meydan verilmeyecektir...
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‹NSANLAR MADENLER G‹B‹D‹R
“‹nsanlar, aynen alt›n ve gümüfl madenlerine benzerler. ‹slâm öncesi
dönemde (Cahiliye’de) hay›rl› olanlar›, ‹slâm’a girip onda derinleflip
(onu hazmettiklerinde) yine en hay›rl›d›rlar. Ruhlar, askerî birlikler
gibidir. Birbirleriyle tan›flan ruhlar, birbirleriyle kaynafl›rlar,
tan›flmayanlar da ayr›l›¤a düflerler.”
(Buhârî, Enbiyâ 2; Müslim, Birr 159, 160. Ayr›ca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 16)

B

u ifadeleriyle Efendimiz, sanki bütün pedagog ve psikologlar› önüne al›yor, onlara flu dersi veriyor:

‹nsanlar› terbiyede, onlar›n karakterlerini tesbit çok mühimdir. Fizyonomileri, insanlar›n ruh dünyalar›n› ele verir. Öyleyse evvela, her in-
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san›n ruh dünyas› anlafl›lmal›, daha sonra da her insan eritilebilece¤i
potaya konarak eritilmelidir. Terbiye, bir manada ona flekil vermektir.
fiekil vermek ise ancak o insan›n belli bir potada eritilebilmesiyle
mümkündür.
Bilmeden, gelifligüzel yap›lmak istenen terbiyenin, hiçbir faydas› olmayaca¤› gibi, büyük zararlara da yol açabilir. Onun için Allah (celle
celâlüh) bu iflin bafl›n› çeken Zat’a flöyle buyurmaktad›r ‘De ki: Bu benim yolumdur. Ben ve bana tâbi olanlar, insanlar› basiretle Allah’a davet ederiz’ ” (Yûsuf, 12/108).
Evet, bir dava ve düflünceye davet, basiretle olmal›d›r. Basiret, yap›lan iflin; bilerek, kime, neye, ne ölçüde davette bulunulacaksa, bunun belli bir fluurla yap›lmas›d›r.
Demek oluyor ki Allah Resûlü, davette kendisine fluur yolunu seçmekte, ümmetine de böyle bir yolu ye¤lemekte, zaten bunu emreden
de, do¤rudan do¤ruya Cenâb-› Hakk’›n kendisidir.
Kim, kaç derece hararetle erir, özünü bulur; kim, hangi potada ele
al›n›r; kim, nerede imbiklere at›l›r; kime mekikler nas›l gider-gelir;
bunlar ancak basiretle keflfedilip bilinebilecek fleylerdir.
Cahiliye devrinde, o günün insanlar› içinde, fluurlu, basiretli, hakperest ve insafl› olanlar, gözleri hak ve hakikata aç›l›p ‹slâm’› anlad›ktan
ve anlay›fl itibariyle hakikata uyand›ktan sonra da yine en hay›rl›lardan
oldular. Zira, alt›n, potadan geçtikten sonra yine alt›n; gümüfl ve bak›r
da potadan geçtikten sonra yine gümüfl, yine bak›rd›r ve asla baflka
madene dönüflmezler. Cahiliye devrinde madeni alt›n olanlar, ‹slâm’a
geçtiklerinde yine alt›n olacaklard›r; fakat bir flartla ki “‹slâm’a girip
onda derinleflirse” ifadesi bunu anlatmaktad›r. Dinde fakihleflmeleri,
derinleflmeleri kayd›yla...
Onlar›n bu hâle gelebilmesi için de elbette bir muallimin, bir mürflidin ve bir manada bir kimyagerin onlara el at›p potalarda eritmesi gerekmektedir. Evet, onlar›n vicdanlar›na ‹slâm’› üflemek, ancak bu flekilde mümkündür; onlar da f›kha ancak bu flekilde ulafl›rlar.
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ZULÜM CEZASIZ KALMAZ
“Allah, zalime mehil verir. Bir de onu yakalad› m›, art›k iflah
etmez.” Sonra da Allah Resûlü sözlerine flu âyetle devam ettiler:
“‹flte Rabbinin yakalamas› böyledir. O zalim ahaliyi böyle
yakalar. Zira O’nun yakalamas› çok can yak›c›, çok fliddetlidir.”
(Hûd 11/102)
(Buhârî, Tefsîru sûre (11); Müslim, Birr 61. Ayr›ca bk. Tirmizî Tefsîru sûre (11); ‹bn Mâce, Fiten 22 )

A

llah, zalime mehil üstüne mehil verir. Zulmedeni, kendine
bafl kald›ran› ve kendisine isyan edeni, hep mehillerle karfl›lar. Ama bir kere de yakalad› m› gayri onu iflah etmez.

Demek ki yap›lan fleyler art›k gayrete dokunmufl ve bir son damla gibi
barda¤› tafl›rm›flt›r..
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Cenab-› Hakk’›n kâinatta câri baz› kanunlar› vard›r. Bunlar asla de¤iflmezler. “Allah’›n yaratt›¤›nda de¤ifltirmek yoktur..”

(Rûm, 30/30)

âyeti de bize bunu anlatmaktad›r. Bu kanunlardan biri de zalimin Allah’›n k›l›c› olma keyfiyetidir. Efendimiz bu durumu bildirirken “Zalim
Allah’›n adaletidir. Onunla intikam al›r, sonra da o zalimden intikam
al›n›r”

(Aclûnî, Keflfu’l-Hafa, 2/49)

buyurmaktad›rlar.

Zalim seyfullah’t›r. Haddini bilmezlere Allah, zalimle haddini bildirir.
Sonra da zalimden bir intikam al›r ki siz de flaflar kal›rs›n›z. Zalimler,
bugünkü hâlleriyle, gemi az›ya alm›fl gidiyorlar. Ancak sak›n siz bu duruma bak›p ümitsizli¤e düflmeyin. Nice “karye”lere Allah böyle mehil,
müddet vermifl, ve âdeta onlara “yiyin, için, yaflay›n” demifltir ama bir
de bakm›fls›n›z derdest etmifl ve ifllerini bitirmifltir.

(Bu hususa Hac Sûresi,

48. ayeti iflaret etmektedir.)

fiöyle etraf›n›za ibretle bir bak›verseniz Sodom, Gomore ve Pompei gibi müflahhas manzaralar› kimbilir daha ad›n› bilmedi¤imiz veya
onlar kadar ibret verici olmad›¤› için unutulmufl daha nice misaller var
ki hepsi de bu ilahî kanuna hâl dilleriyle flahitlik yapmaktad›r.
Uza¤a gitmeye ne gerek var? Bir zamanlar flu üzerinde yaflad›¤›m›z
topraklarda bir Devlet-i Aliyye vard›. Onun y›k›lmas›, rüyalarda bile
görülecek fley de¤ildi. Kimsenin akl›n›n köflesinden geçmeyen bu y›k›l›fl, bugün ci¤erleri s›zlatan ac› bir duygu olarak tarihin haf›zas›na kaydedilmekten kurtulamam›flt›r. Bugün, bir avuç insan, Misak-› Millî ile
hudutlar› çizilmifl bu küçücük ülkede varl›klar›n› koruma mücadelesi
vermekte... Hatta haricî, dahilî flekâvet cereyanlar›, onlara bu kadarc›k hayat hakk›n› bile çok görmektedir...
... Ve de¤iflmeyen kanun “‹flte Rabbinin derdest etmesi böyledir..!”
Hakiki tarihçi ve içtimaiyatç›lar, Cenab-› Hakk’›n bu de¤iflmeyen kanunundan ve onun tarih mezarl›¤›ndaki misallerinden çok istifade edecekler. Belki de bu istifadeleri onlar›n as›rlar boyu canl› kalmalar›n› sa¤layacakt›r.
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ARfi’IN GÖLGES‹NDE YED‹ GRUP
“Allah yedi kimseyi, kendi z›llinden baflka s›¤›nak olmayan (k›yamet)
gününde, z›lli alt›nda himaye buyuracakt›r. (‹lki) âdil imam, (ikincisi) ömrünü ibadet neflvesi içinde geçiren genç , (üçüncüsü) mescidlere dilbeste olan kimse, (dördüncüsü) Allah için seviflip Allah için
bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayr›lan iki insandan her
biri, (beflincisi) makam ve cemal sahibi bir kad›n›n talep a¤›nda
(nefsine baflkald›r›p) “ben Allah’tan korkar›m” diyen adam,
(alt›nc›s›) solundakine infak etti¤i fleyden, sa¤›ndaki bir fley hissetmeyecek flekilde sadakas›n› gizli eda eden, (yedincisi) yapayaln›zken
Allah’› an›p da gözleri yafllarla dolan.”
(Buhâri, Ezan 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91.
Ayr›ca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesâî, Kudât 2)
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‹

flte, her biri insan iradesi aç›s›ndan bafll› bafl›na birer önem arzeden yukar›daki hususlar ki bunlar›n baz›s›, îfas› çok zor ve
çetin ifller, baz›s› da ruha ciddî birer çelme say›lan a¤lard›r. ‹n-

san bu a¤lar›n baz›lar›ndan kurtulsa da her an di¤erlerine tak›lma ihtimaliyle karfl› karfl›yad›r. Ancak Allah’›n himaye ve inayetiyle afl›labilecek olan bu öldürücü tuzaklardan s›yr›labilme ve insan takatini zorlayan hatta bazen onu aflan bu çetin sorumluluklar› baflar›yla yerine getirebilme de yine o inayet ve himayeyi celbin en güçlü, en makbul vesilesi say›lan, iradenin hakk›n› verme ve Allah’la s›ms›k› irtibatta bulunma dinamikleri olsa gerek...
‹flte, bu hadis bize, her zaman iradesiyle var olabilmifl ve Allah’la irtibattaki gücü ortaya koymufl kutsîler cemaatinden böyle bir kesitle,
ötedenberi ütopyalarda aranan, aran›p da bir türlü bulunamayan vicdan toplulu¤unu sunmakta ve onlar› yakalama mevzûunda içlerimizi
arzu ile doldurup gönüllerimizi flahland›rmakta...
Evet, güneflin bulutlar›n yerini al›p her yan› kavurdu¤u, beyinlerin
kaynay›p terlerin g›rtla¤a ulaflt›¤› ve sebeblerin bütün bütün iflas edip
her fleyin insan›n aleyhine döndü¤ü o gün, Hakk’›n himaye ve inâyetinden baflka gölge olmayacak ve olamaz da. Bu gölgenin arfl gölgesi
veya baflka birfley olmas› önemli de¤il, önemli olan bildi¤imiz düzenin
de¤iflmifl, k›staslar›n altüst olmufl, arz u semân›n baflkalaflm›fl olmas›d›r.
Bu müthifl günde, kimsenin kimseye destek olamayaca¤›, himaye
ve iltimaslar›n hiçbir ifle yaramayaca¤› muhakkak. Seslerin kesildi¤i,
canlar›n gelip g›rtlaklara dayand›¤›, bafllar›n dönüp bak›fllar›n buland›¤› o gün, kim kimi koruyabilir ki..?
Evet, iflte böyle bir günde tek s›¤›nak vard›r; o da Allah’›n himâyesinin gölgesidir ve bu gölgeden yararlanacak olanlar da:
a- Dünyada sorumlulu¤unun fluurunda olan ve uhdesine ald›¤› emânetlere riâyetle hak, adalet ve istikâmeti temsil eden lider ve devlet reisi.
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b- Nefsânîli¤in en azg›n oldu¤u dönemlerde, bedenî ve cismanî arzular›na ra¤men, kendini Hakk’a kullu¤a adam›fl delikanl›.
c- Kulluk arzusu ve neflvesi, cismânî isteklerinin önünde ve kalbi
sürekli mescidlerde atan ibâdet eri.
d- Birbirlerini Allah için seven, bir araya geldiklerinde Allah için bir
araya gelen, ayr›l›rken de Allah için ayr›lan, Hakk r›zas›n›, Hakk sevgisini mihrâb edinmifl muhabbet fedâileri.
e- Hayat›n› hep “mehâfetullah” ve “mehâbetullah” kufla¤›nda sürdürebilen, iffet ve ismetini muhafazada fevkalâde hassas, flehevânî isteklerine karfl› alabildi¤ine kararl› ve nefsin fena tekliflerini, “ben Allah’tan korkar›m”düflünce ve ç›¤l›klar›yla savabilen babayi¤it.
f- Allah’a karfl› sadâkat ve vefâs›n›n remzi olarak, diflinden, t›rna¤›ndan art›r›p, Hakk r›zâs› için infak etti¤i mal›n›, k›skançl›¤a varan bir
ruh hâletiyle, Allah’tan baflka kimsenin bilmesini arzu etmeyen, hem
öyle etmeyen ki sa¤›na infak etti¤ini solundakinden saklamaya çal›flan
ihlâs ve civanmertlik kahramân›.
g- Yaln›zl›k anlar›n› tefekkür ve murâkabe ile buudlaflt›ran, yer yer
gönlünde besteledi¤i duygular›n› gözyafllar›yla seslendiren, her zaman
irâde gücünü Allah’tan alan ve bu bir dalga k›ran mahiyetindeki o
müthifl irâdesiyle mâsiyet arzular›n› k›r›p darmada¤›n›k eden his ve gönül erleridir.
Evet, baflka hadîslerde de ifade edildi¤i gibi, adâletle hükmeden hâkimin ötede nurdan minberler üzerine kurulup Hakk’›n ard arda gelen
iltifatlar›n› yudumlamas›; gençli¤inde, gençli¤ini aflm›fl delikanl›n›n
Hakk’›n hoflnutlu¤u ile mükâfatland›r›lmas›; hayat›n› mescid-ev-iflyeri
aras›nda bir dantela gibi örmeye muvaffak olmufl ibâdet erinin ilahî himayeye al›nmas›; kâinata "mehd-i uhuvvet” nazar›yla bak›p ömürlerini, Allah için severek, sevilerek geçirenlerin mahflerde ilahî muhabbetle mükâfatland›r›lmalar›; dünya hayat›n› mehâbet ve mehâfet atk›lar›
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üzerinde örgüleyen gönül insan›n›n ötede korktu¤undan emin bulunmas›; sadakas›n›, sadâkat niflanesi ölçüsünde tediye eden vefâ erinin,
o en vefâl›dan tasavvurlar üstü mukâbeleye mazhar olmas›, nihayet,
zâhiri manal›, bât›n› derin, âlemin kendisini bildi¤i yanlar›yla onlara en
mükemmel örnek, dostla halvetinde de gözyafllar›yla O’na içini dökebilen o duygu ve gönül insan›n›n, bütün bâdireleri afl›p umduklar›na
nâil olmas› gibi, uhrevî ödüllendirmeleri ifâde etmenin yan›nda ayn›
zamanda, ideal bir toplumun kesiti say›lan böyle bir tablo ile mükemmel bir millet olman›n çerçevesi verilmekte ve insanlar› ona tafl›yacak
esaslar gösterilmektedir.
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ÖNCEK‹LERE VER‹LMEYEN BEfi fiEY
“Bana, benden evvel, hiç kimseye verilmedik befl fley verilmifltir:
Bir ayl›k (gibi uzun) bir mesâfeden (düflman›n kalbine) korku
salmakla (ilahî) nusrete mazhar oldum. Yeryüzü bana namazgâh
ve sebeb-i taharet k›l›nd›. Bu itibarla, ümmetimden namaz vaktini idrak eden herkes (bulundu¤u yerde) namaz k›ls›n! Ganîmet,
benden evvel kimseye helâl say›lmad›¤› hâlde bana helâl k›l›nd›.
Ve bana flefaat (hakk› da) verildi. (Yine, benden evvel) her
peygamber sadece kendi kavmine gönderiliyordu; ben bütün
insanl›¤a elçi olarak gönderildim.”
(Buhari, Teyemmüm, 1; Salât, 56; Müslim, Mesacid, 3.)
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A

llah’›n küllî manada herkese, hususî manada da her ümmet ve her nebîye ayr› bir lütfu, ayr› bir ihsân› olmufltur:
Hz. Âdem ve evlâd›na safvet ve esmâya mazhariyet; Hz.

Nuh’a, mücadele, kararl›l›k ve azîmet; Hz. ‹brâhîm’e, pek çok nebîye
baba olma mazhariyeti, tevhid aflk› ve hillet; Hz. Musâ’ya, tâlim, terbiye, içtimâî ilimler ve içtimâiyyâtta dirâyet; Hz. ‹sâ’ya, beflerî münasebetlerde yumuflakl›k, sabr u tahammül, müsamaha, flefkat ve muhabbet; zaman ve mekân›n efendisi Hz. Muhammed

(sallallâhu aleyhi ve sellem)

ve O’nun ümmetine ise enbiyâ-i sâlifeye lütfedilen hususlara ilave olarak irâde, hikmet, muvazene, te’lîf, terkip gibi mükemmellik ve cihanflümûl olman›n özellikleri bahfledilmifltir. Bu itibarla, ‹slâm dininin, di¤erlerine nisbeten daha külfetli, daha mesuliyetli olmas›na karfl›l›k, daha latîf, daha yüksek, daha bereketli ve daha beflerî oldu¤u söylenebilir. Bu da O’nun cihanflümûl husûsiyetlerinden biri say›l›r.
Bu hadîs-i flerif ise ‹slâm Peygamberi ve O’nun âlemflümûl mesaj›n›,
daha çarp›c›, daha rengin bir üslûpla ele al›r ve gözlerimizin önüne serer.
Bu âlemflümul dîn ve âlemflümul davân›n flerefli mübelli¤i ve ilk temsilcileri, bu cihanflümul sistemi dünyan›n dört bir yan›na tafl›rken, vazifelerinin fluurunda ve mesuliyetlerini de müdrik bulunuyorlard›. Topyekun dünyay› teshir için cepheden cepheye kofluyor, Allah yolunda cihâd ediyor, öldürüyor, ölüyor; Cennet’e girmeye ve Cemâlullâh› görmeye liyâkatlar›n› ortaya koyuyorlard›. Gönül verdikleri davâ u¤runda
hayat› istihkâr ediyor; en az baflkalar›n›n yaflama arzusu kadar, Allah’a
mülâkî olma ifltiyâk›yla yan›p-tutufluyor ve yeryüzü hilâfetini gerçeklefltirmeye çal›fl›yorlard› ki hayatlar›n› böyle ötelerle irtibatl› bir yörüngede sürdürenlerle savaflmaya kimsenin gücü yetmezdi. Yan›larak bilmeyerek kendilerini böyle muhataral› bir yola atma bahts›zl›¤›na düçar
olanlar da, mesâfeleri aflan bir korku ile tir tir titrer ve daha yolun bafl›nda felç olur giderlerdi. Hele bir de îman cephesinin Allah’› tazimi
dönüp müminlerde bir mehâbet hâlini alm›flsa... Hakîkî îmân› elde
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edenler için bir ayl›k mesafeden korku salmak, ne müthifl bir silâh, ne
müstahkem bir kale...
Arz›n, bu dinin müntesiplerine bir mescid hâline gelmesi, isteyen
her Müslüman›n istedi¤i yerde, mâbede, namazgâha ihtiyaç duymadan
ibadetini edâ edebilmesi, ‹slâm dininin cihanflümûl olmas›n›n bir buudu; k›yamete kadar devam edecek olan cihad vazifesinin, hiçbir fleye
tak›lmadan devam ettirilebilmesi için ganîmetin meflrû k›l›nmas› ayr›
bir buudu. Ötede "flefaat-› uzmâ” ünvan›yla, belli ölçüde herkesin elinden tutularak belli bir selâmet seviyesine ulaflt›r›lmas› da ayr› bir buudu
ve her peygamberin kendi kavmine husûsî elçili¤ine mukâbil, O’nun
bütün insanlara gönderilmesi de bu iflin sarahat buudu...
Ayr›ca bu hadîs-i flerîften, herhangi bir tekellüfe girmeden flu hususlar› istinbât etmek de mümkündür:
a- Peygamberlik ve onunla gelen mesaj, öyle ilahî bir mevhîbedir ki,
katiyen cehd ü gayretle elde edilemez.
b- Bu befl hususiyet tamamen mazhariyet-i Muhammediye olup,
baflka hiçbir nebî ve mürsele verilmemifltir.
c- Belli bir mesâfeden düflmanlar›n kalbine korku salma, peygamberâne bir hâlin tezâhürüdür ve ancak o kuflakta yaflayanlara ilahî bir arma¤and›r.
d- ‹badetin, mâbedlere ve din adamlar›na ba¤l› olmay›fl› ise 340 bu
dînin cihanflümûl bir buudunu teflkil etti¤i gibi, her yerde, her zaman
Hâl›k-mahlûk alâkas›yla, ma’budla münasebete geçme kolayl›¤›n› da
ifade etmektedir. Burada ‹slâm mesaj›yla gelen ve kaydedilmesi yararl› bulunan bir di¤er husus da su gibi topra¤›n da temizleyicili¤i keyfiyetidir. Ayr›ca, ‹slâm’da y›kanman›n önemi, suyun temizleyicilik ve hayatiyeti, topra¤›n istihâle ettiricili¤i üzerinde durmam›zda iyi olacakt›r.
e- Ganimetin zât›nda haram olmad›¤›, o mevzûdaki yasa¤›n zamanla alâkal› bir imtihan oldu¤u, Efendimiz döneminde ise, yasa¤a esas
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teflkil edecek hususlar›n afl›ld›¤› veya ortadan kalkt›¤›, husûsiyle de ganimetin en önemli ve birinci kayna¤› olan cihad, “cihad k›yamete kadar devam edecektir” (Mecmeu’z-Zevâid, 1/106; Ebû Davud, Cihad, 33.) fehvas›nca, k›yamete kadar devam edecek bir amel oldu¤u için, ganimet, bu ifle
kendini adam›fl olanlara hem bir medâr-› maîflet hem müflevvik bir prim
hem de düflman cephesini mâli yönden sarsma, zay›f düflürme, toparlanmalar›na f›rsat vermeme bak›m›ndan fevkalâde önemlidir ve önemli oldu¤u için de vacip olmasa bile, mübah k›l›nm›flt›r ve ayn› zamanda,
i’lâ-y› kelimetullahta önemli bir esas olan ihlâsa da mâni de¤ildir.
f- fiefaatin hak oldu¤u, Allah’›n izniyle herkesin flefaat edebilece¤i.
Ancak, flümulü, ihâtas› ve keyfiyeti itibariyle bir ölçüde herkesi alâkadar eden flefaat-› uzmân›n (âhiretteki büyük flefaat) sadece O’na lütfedildi¤i de yine hususiyet-i Ahmediye’den biri, tabiî bizim için de iftihâr
ve sürur vesilesi...
g- Önceki peygamberlerin dar dairede, kavim ve kabîlelerine, Peygamberler Sultan›’n›n ise topyekûn insanl›¤a hatta bütün varl›¤a elçi
olarak gönderilmesi, dolay›s›yla da de¤iflik cemaat ve kabîlelere gönderilen peygamberlerin elçiliklerinin, o cemaat ve kabîlelerin devam›yla kay›tl› olmas›na karfl›l›k, bütün varl›¤› alâkadar eden bu büyük risâletin dünya durdukça sürüp gidece¤ine iflaret buyurulmaktad›r.
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MÜM‹N MESUL‹YET ‹NSANIDIR
“Her birerleriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin alt›ndakinden
sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin alt›ndakilerden
sorumludur. Her fert, ehl ü ›yâlinin râîsidir ve raiyetinden
mesuldür. Kad›n beyinin hânesinin râîsi ve gözetiminde olan
fleylerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin mal›n›n râîsi ve
elinin alt›ndakilerden mesuldür. Her birerleriniz râî ve her
birerleriniz raiyetinden sorumludur.”
(Buharî, Cuma,11; Müslim, ‹mare, 20.)
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R

âî, herhangi bir fleyi görüp-gözeten, koruyup-kollayan
manas›na gelir. Çobana "râi” denmesi de kendine emânet
edilen hayvanlar› en emin, en müsâit yerlerde otlatmas›,
onlar› kurda-kufla kapt›rmamas› herhangi bir fleye maruz kald›klar›nda
onlarla içden alâkadâr olmas›, bu kutsî vazifeyi îfa ederken de f›trî safvetiyle, her zaman hasis ihtiraslardan uzak kalabilmesi ve sürüsüne
karfl› duydu¤u derin flefkat, besledi¤i engin merhamet hissiyle, onlar›n
elemleriyle müteellim, lezzetleriyle de mütelezziz olmas› gibi önemli
hususlardan ötürüdür.
Ve iflte, bir manada devlet reisi ile teb’a aras›nda da böyle bir münâsebet söz konusudur. Devlet reisi ve derecesine göre de¤iflik dâirelerdeki onun temsilcileri, ellerinin alt›ndakilerini görüp gözetmek, onlar›n elem ve lezzetlerini paylaflmak, onlara mutlu gelecekler haz›rlamak ve onlar›n s›k›nt›lar›n› gö¤üslemekle sorumludurlar...
Hâne reisi ile aile fertleri aras›nda da ayn› münasebet bahis mevzûdur; hâne reisi nafaka, elbise ve onlar› uygun bir yerde iskân etme gibi hususlarda birinci derecede sorumlu oldu¤u gibi, ta’lim, terbiye,
hüsn-ü muâfleret, dünya ve ukba saadetini temin gibi meselelerde de
sorumludur.
Ayn› durum, kad›n›n kocas›yla olan münâsebetlerinde de geçerlidir;
kad›n evinin ifllerini tedvirde, kocas›n›n mal›n›, ›rz ve nâmusunu muhâfazada, sürüsünden mesul bir çoban gibi sorumludur.
Hizmetkâr›n, efendisinin mal›n›, mülkünü; evlâd›n, baban›n servet,
fleref ve haysiyetini koruyup kollamadaki durumlar›, hep bu "râî" ve
"raiyye” mülâhazas›yla alâkal›d›r. Denilebilir ki din nazar›nda râî ve
mer’î olmad›k hiçbir mükellef yoktur. Bir yönüyle herkes t›pk› bir çoban, di¤er yönüyle de güdülen raiyye mesâbesindedir. Hatta bir râi
için güdülecek herhangi bir râiyye olmasa bile o yine sorumludur.
Evet, herkes kendi nefsini, akl›n› ve bütün duygular›n›, bütün uzuvlar›n› birer emanet gibi koruyup kollama mecburiyetindedir.
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‹slâm, bildi¤imiz bütün sistemler ve dinler içinde, devlet reisinden,
evlerimizde çal›flan hizmetçilere kadar, hem de henüz demokrasi rüyalar›n›n görülmedi¤i bir dönemde, herkesin sorumlulu¤unu en ince teferruat›na kadar belirleyip ilân eden biricik hayat nizam›d›r ve bu mevzûda ona rakîp bir baflka sistem göstermek de mümkün de¤ildir.
Allah Resûlü "devlet reisi mesuldür” der, onun sorumlulu¤unu, sorumluluk s›n›rlar›n›, vazife ve mükellefiyetlerini bir bir s›ralar. Kad›n ve
erke¤in mesuliyetlerini hat›rlat›r ve ayr› ayr› sahalarda, her ikisine de
belli sorumluluklar yükler. Baban›n evlâda, evlâd›n babaya karfl›
mesuliyetlerinden söz eder ve her iki taraf›n da hak ve mükellefiyetlerine dikkat çeker. Hatta, bu mevzûda, dünyadaki geliflmeler nazar-› itibara al›nacak olursa, çok erken say›labilecek bir dönemde, hizmetçi ve
iflçilerin hak ve mesuliyetlerinden bahisler açarak, befler tarihindeki içtimaî çalkant›lardan çok önce sosyal bir probleme çözüm teklif eder.
‹flte size, devlet reisi ve teb’an›n karfl›l›kl› haklar›ndan -ki, ço¤u Ahkâm-› Sultaniyelerde beyan edilmifltir- evlâd ve ana-baba haklar›na,
ondan kar›-koca ve iflçi-iflveren haklar›na kadar, f›k›h kitaplar›nda, ahlâk ve terbiye risalelerinde, içtimâiyat ve hukuk eserlerinde; oldukça
hacimli birer yer iflgal eden onca meselenin üç-befl kelime ile peygamberâne bir ifadesi..!
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‹HSAN: ALLAH’I GÖRÜYOR G‹B‹ ‹BADET ETMEK
“‹hsan senin Allah’› görüyor gibi O’na kulluk yapmand›r; sen
O’nu görmesen bile O seni görüyor...”
(Buharî, Tefsîr (31) 2; Müslim, ‹man, 5, 7)

‹

man›n, ‹slâm’la bütünleflmesi, ‹slâm’›n ihsan kutbunda yaflanmas›, kâmil müminlerin fliâr›. Müminin, îmân ve ‹slâm içinde,
îman ve ‹slâm üstü bir buuda ulaflmas› ve ulaflt›¤› bu son nok-

tan›n hakk›n› eda etmesi bir ihsan, hayr›n hay›r do¤urmas› esas›na göre, Cenâb-› Hakk'›n bu samimi teveccühe azametine uygun mukabelesi ise, “Gözün görmedi¤i, kula¤›n iflitmedi¤i ve beflerin kalbine hutûr
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etmemifl” (Buharî, Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 2, 4) sürprizler fasl›ndan ayr› bir
ihsan. Zaten “ihsan›n karfl›l›¤› da ancak ihsand›r.” Ama, kulun ihsan›
kendi derinli¤i ölçüsünde ihlâs, edep, sayg› ve haflyet fleklinde, Allah’›nki de kendi azamet ve servetine göre ve binbir vâridatla, kulunun
gönlünü inançla donat›p ilhamlarla coflturma; gözünden perdeyi kald›r›p eflyan›n hakikat›na muttali k›lma; a¤z›n› mâlâyâniyattan koruyup
lisân›n› hikmetle konuflturma ve hislerini uyar›p onu tecellî meflr›klar›nda dolaflt›rma fleklinde... Varl›¤›n perde arkas›n›n araland›¤› bu
noktaya ulaflan mümin, O’nu “bîkem u keyf”görüyor gibi olur. Ne var
ki O “Basar ve basîretler O’nu ihata edemez” (En’âm, 6/103) hakikat›n›n
sahibi oldu¤undan, O’nun kendisini görüp bildi¤i yakîniyle, O’nu görmenin zevkinden, O’nun taraf›ndan görülmenin mehabetiyle bîhûfl
olur; taat, ihlas, hudû ve huflû televvünat›yla rü’yet-i tâmme-i âcile ad›na, rü’yet-i nâk›sa-i âcileden, t›pk› oruçlu olan birinin oruçlu oldu¤u saatlerde, oruçla beraber iftar dakikalar›n›n da hazz›n› ruhunda duydu¤u
gibi, dünya savm› visâlinin “eyyâm-› ma’dûde”sinde, dostla vuslat âflirelerinin kat kat olmufl hazlar›n› duyar ve bir yaflam›fll›k içinde bin yaflam›fll›¤› birden zevk eder.
Evet kul, O ezel ve ebed sultan›n› görmek, görüp görmenin zevkine ermek kadar, görülüp bilinmekten de yani efendisine hizmetlerinde O’nun taraf›ndan murakabe edilip müflahedeye tâbi tutulmaktan da
derin bir zevk duyar.. zevk duyar da, o u¤urda yapt›¤› fleylerin en küçü¤ünü dahi engin bir ibadet neflvesi içinde yerine getirir.
‹flte, peygamber sözlerine do¤ru hafif aralanm›fl minik bir menfez!
‹flte, Söz Sultan›’ndan lâl ü güher gibi mübarek üç-befl kelime. ‹flte,
mücelledlere s›¤mam diyen engin muhtevâ..!
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