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TAKDÝM

Iþýk evlerde geçen zamaný düþündüðümde hep Oktay Rifat'ýn o
iki dizesi aklýma gelir: "Uzakta bir yýldýz gibi kaldý / Küçük odalarýn yalnýzlýðý". O evlerde günler, saatler geçirmiþ, arkadaþ sesiyle
uyanmanýn tadýný almýþ, uzun kýþ akþamlarýnda çay sohbetleriyle
içini ýsýtmýþ herkesin ürpererek hatýrladýðý bu zaman dilimi, kimimize þimdi çok uzak bir yýldýz gibi gülümsüyor. Kalplerimizde bu
güzel hatýraya ayrýlmýþ tertemiz yerin canlýlýðý sürdüðü için olsa gerek; Ali Demirel'in kitabýný heyecanla okudum. Iþýk evler, fonda yer
aldýðýnda bile, bir metni heyecan verici kýlmaya yetiyor.
Bu kitap, bir ilahiyatçý titizliði ve sezgisiyle, iman, ibadet ve
sünnet konusunda yapýlmýþ pratik bir çalýþma olarak adlandýrýlabilir. Kitapta nazara verilen meselelerin karþýlýklý konuþmalarla
sunulmasý metne akýcýlýk, okura kolaylýk saðlýyor. Iþýk evlerin ferahlý bir hüzün veren ortamý ise satýr aralarýnda, yalnýzca belleðinde o evlere dair anýlar taþýyan okuyucular için beliriyor. Kitabýn muhatap kitlesi göz önüne alýndýðýnda, Ali Demirel doðru
olaný yapmýþ. Didaktik bir eserde, ansiklopedik bilgileri özümsetmeye yönelik böyle iþlevsel bir üslup kullanmak en verimli
yol çünkü.
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Kendi payýma, kitabý bir sohbet dinler gibi okudum. Bu bakýmdan, metnin altýnda yatan örtük göndermenin, 'sohbet' kavramýnýn
önemine dair olduðunu söylemek herhalde zorlama bir yorum olmaz. Zira geçmiþ kitaplarda, ahirzaman diriliþinin en önemli yönlerinden birini bu tür sohbet meclislerinin teþkil edeceðine dair iþaretler bulunduðunu biliyoruz. Ýþte elimizdeki kitap, bu seçkin meclislerin esintisini duyuruyor. Kulluðun ve dostluðun derinleþtiði bir
sohbet ortamýna bizi de davet ediyor. Metni, bir ders müzakeresi
dinler gibi okurken, Risale-i Nur ve Pýrlanta Serisi ekseninde pek
çok imanî meseleyi kavrýyoruz. Kitabýn öðüt verici bir tona kaçmayan üslubuyla, özellikle genç okurlarýn beðenisini kazanacaðýný düþünüyorum.
Umarým, bu öðretici kitap yeterince dimaða ulaþýr ve iman hakikatlerinin zihinlerde iyice yer etmesini saðlar. Bir gün, ýþýk evlerin
yalnýzca fonda yer almakla kalmayýp bizzat özne olduðu kitaplarýn
da yazýlmasýný diliyorum.
Can Bahadýr YÜCE
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GÝRÝÞ

"Sohbetle parlar iman, talip kazanýr irfan.
Ýnsaný arif yapan, fesi, hýrkasý deðil.
Önce doðru iman et, haramdan el etek çek
Ruha gýdadýr sohbet, herkes bulasý deðil!"
der sohbet insaný Yunus Emre. Sohbet, duygu ve düþüncelerini
karþýlýklý müzakere ederek bu duygu ve düþüncelerde derinleþmeyi
hedef alan insanlarýn kurduklarý bir nevi arkadaþlýktýr. Ýnsan kiminle arkadaþlýk yaparsa, kimlerle oturup kalkarsa, ister istemez onlarýn ahlakýndan, huy ve tabiatlarýndan etkilenir. Bu manada sohbet,
birbirinden etkilenmenin adýdýr. Nitekim insanlara peygamber gönderilmesinin temelinde, yaratýlýþtaki bu etkilenme özelliði yatmýyor
mu? Ýþte asýrlara ýþýk saçan Sahabe nesli, en hayýrlý nesil olma lütfuna Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu'yla birlikte olmakla ve O'nun sohbetinde bulunmakla ulaþmadý mý?
Peygamber Efendimiz, ashabýný öncelikle Dâru'l-Erkam'da
yapmýþ olduðu sohbetlerle yetiþtirmiþ ve onlarý geleceðe hazýrlamýþtý. Daha sonra da bu sohbetlerini hayatýnýn sonuna kadar devam
ettirmiþti. Kur'an-ý Kerim, Allah Rasulü'nün cemaatini ele alýrken,
13
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sohbet kelimesiyle ayný kökten gelen "Ashab" kelimesini kullanmýþtýr. Zaten Efendimiz de her biri ayrý bir yýldýz olan bu devasa
kametlere "Ashabým" demiþtir.
Sohbet, ortak bir dille dertleþmek ve ayný hayatý paylaþmaktýr.
Bu paylaþýmda yürekler benzer duygu ve heyecanlarla, hep ayný
meseleler etrafýnda çarpar. Böyle bir beraberlikte "Birimiz hepimizdir" görüþü hâkimdir ve tam bir vahdet-i rûhiye söz konusudur. Bu
vahdet-i ruhiye ile insan, dertlerinin çaresini bulur, hüzünlerini ve
sevinçlerini paylaþýr, ilim ve irfanýný artýrýr.
Ýki türlü sohbetin olduðunu söyleyen bir Hak aþýðý bunlarý þöyle açýklýyor: "Birisi güzel, diðeri kötüdür. Güzel olan sohbetin edebi ve hedefi güzeldir. Sohbetin edebi helal ve harama dikkat etmektir. Hedefi ise, Allah rýzasý ve cennettir. Güzel sohbet, güzel arkadaþ ve güzel çevre demektir. Güzel arkadaþ, din ve dünya adýna
hiçbir zarar vermeyen, aksine sözü ve iþi ile faydalý olan kimsedir.
Kötü sohbet, kötü arkadaþ ve kötü çevre ile oluþur. Hedefi dünya
menfaati ve boþ heveslerdir. Bu beraberliðin, hedefi gibi edebi de
bozuktur."
Zikir, fikir, tefekkür güzel sohbetlerin önemli bir derinliðidir. Ýþte bu kitap, mana kökü itibariyle tâ Darü'l-Erkamlara dayanan bir
evde kalan beþ gencin böylesi sohbetlerini konu alýyor.
Öncelikle evde kalan sakinlerden ve bu eve geliþ süreçlerinden
kýsaca bahsedeyim. Evdekilerin yaþça en büyüðü Ali Ýhsan Er, liseyi Anadolu'nun þirin bir ilçesinde bitiren ve ayný yýl üniversiteye
hazýrlýk için dershaneye giden bir genç. Ortaokul yýllarýndan beri
ilahiyatçý olmayý hedefleyen Ali Ýhsan, o sene girmiþ olduðu üniversite imtihanýyla ilk tercihi Ýlahiyat Fakültesi'ni kazanýr. Çok sevinir ve sevincini ilk önce dershanedeki hocalarýyla paylaþýr. Artýk o, yýllardýr hayallerini kurduðu ve bu uðurda çok çalýþtýðý fakültesine girmeye hak kazanmýþtýr. Kendisini çok iyi yetiþtiren Ali Ýhsan, henüz lise yýllarýnda dini ilimler sahasýnda pek çok temel eseri okur. Okumalarýna fakültede de devam eder, ilim ve irfanýný daha da geliþtirir.
Üniversiteyi kazanmasýna en az oðlu kadar sevinen babasý, ilk
iþ olarak oðluna Ýstanbul'da kalacak bir yer ayarlamayý düþünür.
14

Giriþ

Aklýna Ýstanbul'da oturan askerlik arkadaþý Kemal Bey gelir. Kayýt
zamaný yaklaþtýðýnda arkadaþýný arar. Kemal Bey, "O iþ kolay. Sen
oðlaný bana gönder. Dükkana gelsin. Ona güzel bir ev ayarlarýz."
der.
Bu arada Ali Ýhsan'ýn okul arkadaþý aþaðý mahallede oturan Bahadýr da Týp Fakültesi'ni kazanmýþtýr. Bu habere en çok Ali Ýhsan
sevinir. Çünkü Bahadýr'la Ýstanbul'da ayný evde kalabilirdi. Durumu
babasýna haber verir. Babasý Bahadýr'ý tanýyordur. Bahadýr iyi bir aile terbiyesi almýþ, efendi, dürüst, ahlaklý bir gençtir.
Kayýt zamaný geldiðinde Ali Ýhsan ve Bahadýr Ýstanbul'a gelirler.
Önce Kemal Bey'in dükkanýna uðrarlar. Kemal Bey bir arkadaþý vasýtasýyla güzel bir ev kiralar ve onlarý bu eve yerleþtirir. Ali Ýhsan ve
Bahadýr fakültelerine kayýtlarýný yaptýrdýktan sonra üniversite hayatlarý baþlamýþ olur. Zaten çok iyi dost olan Ali Ýhsan ile Bahadýr
ayný evde kalmanýn verdiði yakýnlýkla dostluklarýný perçinleþtirirler.
Ýkisi de birbirlerine karþý saygý ve sevgi çerçevesi dýþýna çýkmazlar.
Mesela liseden ayný yýl mezun olmalarýna raðmen Ali Ýhsan, Bahadýr'dan bir yaþ büyük olduðu için Bahadýr, Ali Ýhsan'a hep abi diye
hitap eder.
Aradan üç yýl geçtikten sonra Kemal Bey, Ali Ýhsan ve Bahadýr'ý
yanýna çaðýrarak onlara üç kiþiden bahseder. Bu üç öðrenci üniversiteyi yeni kazanmýþlardýr. Furkan, Eðitim Fakültesi, Tarýk, Bilgisayar Mühendisliði, Mert ise Hukuk Fakültesi'nde okuyacaktýr. Kemal Bey, eðer uygun görürlerse bu arkadaþlarýn da onlarla beraber
kalabileceðini söyler. Bu teklife Ali Ýhsan ve Bahadýr çok sevinir.
Çünkü onlar da uzun süreden beri evlerini baþka arkadaþlarýyla
paylaþmayý düþünüyorlardýr. Furkan, Tarýk ve Mert eve gelirler ve
tanýþýrlar. Artýk beþ kiþidirler. Ýki-üç ay gibi kýsa bir zaman sonra
birbirleriyle kaynaþýp can ciðer dost olurlar.
Günler böyle huzurlu ve neþeli bir þekilde birbirini kovalarken
bir gün Bahadýr, akþam yemeðinde Ali Ýhsan'a þöyle bir teklifte bulunur:
- Ýhsan abi! Zaman su gibi akýp geçiyor. Eðer uygun görürseniz,
sizden daha fazla istifade edebilmemiz için her akþam çay saatinde
bize sohbet etseniz...
15
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Bahadýr'ýn bu teklifi diðer arkadaþlarýn da hoþuna gider. Zaten
onlar da ayný düþünceyi paylaþmaktadýr. Ali Ýhsan, ‘tamam’ der, beraber sohbet ederiz." Böylelikle “akþam çayý sohbetleri” baþlar.
Buyrun, sizde bu sohbetlere katýlmaz mýsýnýz?
Ali DEMÝREL
Ýstanbul, Ekim 2005
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Ahlâkî erozyondan korunmak için neler yapmalýyýz?
O akþam Bahadýr biraz düþünceliydi.
- Hayýrdýr Bahadýr, seni bu gün düþünceli görüyorum dedi Ýhsan.
Bahadýr biraz içini dökmek istiyordu:
- Çok büyük bir ahlakî erozyon yaþýyoruz. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet siteleri, sokaklar, çarþý ve pazarlar, günahý
teþvik edici tablolarla dopdolu. Geçmiþ dönemlerde bazý kavimlerin helak olmasýna sebep olan günahlarýn hemen tamamý günümüzde fazlasýyla, hem de alenen iþleniyor. Öyle bir atmosfer içinde yaþýyoruz ki, adeta günaha giden yollar ardýna kadar açýlmýþ, sevaba
giden yollar ise kapatýlmýþ gibi. Nereye gidilirse gidilsin, insanýn
üstüne-baþýna günah adýna birþeyler bulaþmasýna mâni olmasý bir
hayli zorlaþtý. Bu durum, çamurlu bir zeminde yürüyen insanýn haline benziyor. Böyle bir zeminde yürüyen kiþi ne kadar dikkat etse
de en azýndan paçalarýna çamur tanelerinin bulaþmasýna engel olamaz. Ýþte günümüz toplumunda yaþayan bir insanýn da týpký çamur
deryasýnda yürüyen bir kiþinin çamurlardan uzak kalmasý gibi günahlardan kaçmasý oldukça zor.
19
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Bu noktada size bir soru sormak istiyorum Ýhsan abi. Böyle kaygan ve kaypak bir zeminde ayaklarýmýzýn kaymamasý için neler
yapmalýyýz?
- Evet Bahadýr. Bu, hepimizin ortak problemi. Öncelikle þunu
ifade edeyim: Böyle, her þeyiyle kaypak ve zararlý bir zeminde çok
dikkatli yürümek gerekir. Mayýnlý bir tarlada nasýl hareket edilmesi gerekiyorsa, günümüzün çarþý pazarýnda gezerken de ayný dikkat
gereklidir.
Dýþarýya çýkmadan evvel his ve duygularýmýzý durultacak, berrak hale getirecek ve his dünyamýza tesir edecek çarelere baþvurulmalýdýr. Bu, birþeyler okuma, seyretme veya dinleme olabileceði
gibi derin bir iç muhâsebesi yapmak da olabilir. Böyle bir metafizik gerilime geçmeden sokaða çýkýlmamalýdýr.
Kesinlikle tek baþýna kalýnmamalýdýr. Dikkatlerimizi kontrol
edecek ve nasihatýyla ruh dünyamýzý ayakta tutacak bir arkadaþ
edinmeli ve mümkün mertebe dýþarýya onunla beraber çýkmaya çalýþmalýyýz.
Giderken-gelirken ve gideceðimiz, kalacaðýmýz yerlerde imkan
ölçüsünde hayatýmýzla münâsebeti olan ve bizi ikâz edici, havasýný
koruyucu bir melek gibi üzerimizden eksik etmeyen materyalleri de
yanýmýzda götürmeye çalýþmalýyýz. Mesela yanýmýza bir walkman
alarak içine bizi hayra çaðýran bir kaset koyup dinleyebiliriz. Günahlara karþý birer perde olacak bu tür materyaller bizim iç kontrolümüze vesile olacaktýr ki, böyle bir iç kontrol ile dolup taþan bir insanýn günaha girmesi ender vakâlardandýr.
Ýþlenen bir günah ve hata neticesinde derhal piþmanlýk duyup
tevbe kapýsýna koþulmalýdýr. Zira günahýn en az kalabileceði kalb,
bir müminin kalbidir. Orada hatalar, gelip geçici ve güneþle aramýza perde olan bulutlar gibidir. Hemen geçip gitmelidir. Tevbede gecikme, ruhun o nisbette kararmasýna sebep olur. Ve o esnâda, diðer günahlarla münâsebete geçme yollarý kolaylaþýr. Onun
için, buna meydan vermeden, hata ve günahýn þekil, keyfiyet ve
büyüklüðü ne olursa olsun, insan derhal kendine gelip, Allah’ýn
rahmetine müracaat etmelidir. Allah, kulunun tevbesinden sevinç
duyar.
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Mert,
- Nasýl yani. Allah nasýl kulun tevbesinden sevinç duyar? Biraz
açabilir misiniz?

Allah, kulunun tevbesinden sevinç duyar
- Tevbe, günahlar karþýsýnda bir yenilenme ve iç onarýmdýr Mert.
Tevbeyle Rabbimizin gazabýndan lütfuna, hesabýndan rahmet ve
yardýmýna sýðýnýrýz. Hepimiz dünyaya günahsýz ve masum olarak
gözlerimizi açarýz. Sorumluluk çaðýmýza geldiðimizde önümüzde
iki yol vardýr. Bu yollardan birisi bizi uçurumlara, diðeri ise cennetlere götürecektir. Bazen bizi cennete götüren yoldan çýkýp diðer yola sapabiliriz. Bu türlü yol deðiþtirmelerde, “Ve enibu ilâ rabbiküm
ve eslimû - Allah’a inâbe edin (döndüm-geldim) deyin, Allah’a teslim
olun”1 diyerek hemen kendimize gelmeli ve doðru yola dönmeliyiz.
Bu dönüþ Rabb’imizi de çok memnun etmektedir.
Bakýn Efendimiz bir hadislerinde ne buyuruyor: “Allah kulunun
tevbesinden sonsuz derecede memnun ve mesrur olur. Þöyle ki, bir
insan çölde yolculuk yapýyor. Bütün azýðý, eþyasý ve suyu üzerinde
olan devesi onu býrakýp kaçýyor. Adam saða-sola koþuþup devesini
arýyor; fakat sonunda yorgun ve ümitsiz bir halde bir aðacýn altýnda
uyuya kalýyor. Gözlerini açtýðýnda bir de ne görsün; devesi, üzerindeki eþyasýyla beraber baþucunda durmakta. Adam sevincinden öyle
hale geliyor ki, Cenab-ý Hakk’a þükrederken yanlýþlýkla, “Ben Senin
rabbin, Sen de benim kulumsun” diyor. Ýþte tevbe eden kulu karþýsýnda Rabb’imizin ferah ve sevinci bu adamýnkinden daha fazladýr.”2
Biz günahlarla kirlenen kalbimizi tevbe silgisiyle temizleriz. Allah Rasulü bu hakikati þöyle dile getiriyor: “Ýnsan günah iþleyince,
kalbinde bir siyah nokta belirir. Tevbe ile hemen onu silmezse, o
nokta kalbinde öylece kalýr. Sonra ikinci bir günah iþlerse, kalbinde bir nokta daha belirir.”3 Bu sebeple günahlarda ýsrarcý olmadan
onu hemen temizleme çok ciddi önem arz ediyor. Bununla beraber
yine sürçüp kayabiliriz. Böyle bir durum karþýsýnda da hemen akýl
ve vicdanýmýzý harekete geçirerek, “Ben Allah’tan kopmakla bu
hâle geldim. Öyle ise, ancak O’na yeniden baðlanmakla bu durumdan kurtulabilirim.” diyerek Cenab-ý Hak’la olan irtibatýmýzý kuvvetlendirmeye çalýþmalýyýz.
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Nasýl tevbe edeceðiz?
Mert,
- Ýhsan abi. Bir sorum daha olacak; nasýl tevbe edeceðiz?
- Ýþlediðimiz günahlara karþý nasýl tevbe etmemiz gerektiðini Allah Rasulü bize þöyle öðretiyor:
“Estaðfirullah el’azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâhû tevbete abdin zâlimin layemlikü linefsihî mevten velâ hayâten velâ nüþûrâ Tevbe ve istiðfar ediyorum. Öyle bir kul, bir köle, bir tasmalýnýn
tevbesi gibi tevbe ediyorum ki, kendi kendine, ne dirilebilir, ne ölebilir, ne hareket edebilir, ne yatabilir, ne kalkabilir. Ýþte ben böyle
acizlerden aciz bir zavallý; Sana günah ve zulümlerimden dolayý
tevbe ediyorum.”
Allah Rasulü’nden gelen bir hadiste, tevbe ve istiðfardan önce iki
rekat namaz kýlmaktan ve sonra da tevbe edenin baþýný yere koyarak,
tam konsantre olup, Rabb’in rahmetiyle münasebete geçeceði ana kadar secdede, “Ya Hayyu ya Kayyûm, bi rahmetike esteðizü eslihli
þe’ni külleh velâ tekilni ilâ nefsi tarfete ayn - Ey Hayy u Kayyum, benim her halimi ýslah eyle, Sen beni göz açýp kapayýncaya kadar nefsimle baþ baþa býrakma”4 gibi dualardan da bahsedilmektedir.
Bu mevzuda yine Efendimiz’den gelen, sabah-akþam okunan ve
“seyyidü’l-istiðfar” diye bilinen bir dua daha vardýr ki o da, “Allahümme ente rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene
alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü euzü bike min þerri ma sana’tü,
ebûu leke bini’metike aleyye ve ebûu bizenbi feðfirlî feinnehû la
yaðfiru’z-zunûbe illa ente” istiðfarýdýr. Anlamý þöyledir: “Allah’ým
Sen benim Rabb’imsin; Sen’den baþka ilah yoktur. Beni Sen yarattýn. Ben, Sen’in kulunum ve gücüm yettiðince Sana olan ahdime ve
vaadime baðlýyým. Ýþlediklerim kötülüklerin þerrinden Sana sýðýnýrým. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarýmýn da olduðunu
ifade ederim. Beni baðýþla. Zira, günahlarý baðýþlayan ancak
Sen’sin.”
Bunu yaparken þu husus da gözden kaçýrýlmamalýdýr: Tevbe,
vicdanýn duyduðu piþmanlýk ve bu piþmanlýkla insanýn iki büklüm
olmasýdýr. Tevbeyi dil ile yapmak, sadece böyle iki büklüm olmuþluða sözlü bir katýlým ve tercümanlýktýr.
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Tevbe ederken nelere dikkat edelim?
Bir de þunu ifade edeyim. Tevbe ederken þu üç hususa özellikle
dikkat etmek gerekir.
1. Ýþlenen günah kul hakkýyla alakalý ise evvela o, hak sahibine
verilmeli ve ondan helallik dilenilmeli.
2. Bir daha ayný günaha dönmemek üzere ciddi ve kesin bir kararlýlýk içinde olunmalý.
3. O günahla tevbe arasýnda ikinci bir günah iþlemeye vakit býrakmamalý, yani elden geldiðince günahlar beþ dakika bile tevbesiz
kalmamalý.
Meþru olmayan zevklere aldanýlmamalý
Furkan, Ýhsan’ýn konuþmasý bittikten sonra söze girdi ve þöyle
bir soru sordu:
- Bahadýr’ýn deðerlendirmesine katýlmamak mümkün deðil. Hakikaten gençler olarak iþimiz çok zor. Her taraf günah manzaralarýyla dopdolu. Baðýþlayýn, fuhuþ günümüzde tam bir sektör haline
gelmiþ. Ýnsanýmýzý bu bataktan korumak için neler yapmak gerekir.
Bu konuda ne dersiniz Ýhsan abi?
- Nesil, bir milletin varlýðýný sürdürme garantisidir. Onu koruyamayan bir millet, er-geç yýkýlmaya mahkûmdur. Malesef nesle en
büyük darbe fuhuþ ve ahlaksýzlýktan gelmektedir. Onun içindir ki
Kur’ân, fuhþa giden yollarý keser ve “Allah, fuhþiyatý (hayasýzlýðýn her
çeþidini) yasaklar.”5 emrini gayet açýk bir þekilde teblið eder.
Fuhuþ, bir insanýn kendisini gayr-i meþrû zevk ve lezzetlere kaptýrmasý demektir. Yoksa insanýn meþrû dâirede dünyevî zevklerden
istifâdesi bu kapsama girmez. Meþrû dâireyi ise nikah belirler ki bu,
kiþinin temel ihtiyaçlarýný gidermesi açýsýndan yeterlidir, harama
girmeye gerek ve ihtiyaç býrakmaz.
Ýnsaný uçurumlara sürükleyen bir virüs: Fuhuþ
Günümüzde fuhuþ, maalesef bir hayli revaç bulmuþ durumdadýr. Halbuki o, her yönü, her þekli ve her müessesesiyle insaný uçurumlara sürükleyen bir virüstür. Gerek yazýlý, gerekse görsel med23
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ya ve özellikle de internet vasýtasýyla özellikle gençlerin, þehevi
duygularý tahrik edici fotoðraf ve yazýlarla adeta fuhuþ bombardýmaný altýnda kalýp akýllarý ve zihinleri ifsat edilmektedir.
Fuhþa karþý Ýslâm’ýn ortaya koyduðu bir kýsým esaslar vardýr.
Ýnanan insanlar bu düstûrlara baþvurduklarý sürece, inþaallah, fuhuþ
girdabýna kapýlmayacak ve fuhuþ cereyanlarý önünde sürüklenip
helâk olmayacaklardýr. Ýslâm esaslarýna ve Kur’ân düstûrlarýna
riâyet edilmediði zaman insanlarýn, kütükler gibi bu fuhuþ sellerine
kapýlýp sürüklenmeleri muhakkaktýr. Böyle bir netice ise, Müslüman olarak bizim en çok endiþe etmemiz gereken bir meseledir.
Geçmiþ milletlerin pek çoðu bu fitne yüzünden periþan olmuþlardýr. Roma, Bizans ve güzelim Endülüs þehvet ve þehevânî duygular altýnda kalarak ezilmiþlerdir. El-Hamrâ sarayýnýn hamamlarýndaki utanç verici resimler, bu hakikati belgeler mahiyettedir. Sanat adýna saða-sola çizilen ve þehevânî duygularý ifâde eden resimler, ahlâkýn o dönemde ne derece ayaklar altýna alýndýðýný açýkça
göstermektedir. Allah, Ferdinand’ý baþlarýna belâ ettiði zaman onlar
zâten þehevî duygularýn altýnda kalýp ezilmiþlerdi.
Bir kýsým yanlýþ iddia sâhiplerine göre, fuhþun önünü almak için
erkek ve kadýnýn bir arada bulunmasý lazýmdýr. Böylece, her iki taraf birbirine alýþacak ve ortada bir tehlike kalmayacaktýr. Bu aslýnda korkunç bir iddiadýr. Ýnsanlarýn þehvetini tahrik ederek bu duyguyu söndürmeye çalýþmak, deniz suyuyla insanlarýn susuzluðunu
giderme teþebbüsü gibi çok ters bir müdâhaledir. Üstelik sâdece kadýn deðil, Ýslâmî ölçülere uymayan her türlü çarpýklýk, genç nesillerde bu türden arzularý uyaracaktýr. Müstehcen sözleri duya duya,
hayâlinden silinmeyen açýk-saçýk vücutlarý düþüne düþüne erkeklik
hormonu üreten ve her gün þehevânî duygularýn bakýþlarý altýna giren bir sürü genç, maalesef kanunlarla da yasak edilmediði için,
cinsî sapýklýða doðru sürüklenip gitmekte ve toplumumuzun yüz
karasý haline gelmektedir.

Nesli fuhuþtan koruyabilmek için...
Netice olarak diyebiliriz ki, fuhþun önünü alýp nesli korumak
adýna iki çâre ve vazîfe vardýr:
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Birincisi; ferdin kendisine düþmektedir ki, evlenmek, oruç tutmak veya baþka dinamikleri kullanmak sûretiyle fuhþa düþmekten
korunmaktýr.
Ýkincisi; bütün bir millet ve devlete âittir ki, o da toplumu fuhþa
teþvik eden her türlü faaliyeti durdurmak ve kurutmaktýr. Cenâb-ý
Hak, “Mü’minler arasýnda fuhþun yayýlmasýný arzu eden için dünya
ve âhirette can yakýcý bir azab vardýr. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”6 mealindeki âyet ile böylesi karanlýk güçlere dikkat çekmektedir.

Gözlerimizi haram manzaralardan koruyalým
Tarýk,
- Bir soru da ben sorayým, demiþti ama Ýhsan,
- Saat on iki buçuk olmuþ. Geç olmadý mý? Arkadaþlarýn sabrýný
zorlamayalým, dedi.
Bahadýr,
- Abi yarýn tatil. Olsun; biraz daha geç yatsak bir þey olmaz.
Hem Tarýk’ýn ne soracaðýný da çok merak ettik, dedi.
Tarýk’ýn sorusu þöyleydi:
- Bugün okulda hocamýz anlattý. Hafýza uzmanlarý günümüzde
unutkanlýðýn ve hafýza zayýflýðýnýn artmasýný yirminci yüzyýlýn bir
hediyesi olarak dile getiriyorlarmýþ. Onlara göre beynin çalýþma
akýþýnýn bloke edilmesi, fazla televizyon seyretme, kontrolsüz hayaller kurma gibi þeylerden dolayý beyin kapasitesinin zayýflatýlmasý ve sistemsiz düþünme alýþkanlýðý gibi etkenler insanlarda unutkanlýða sebep oluyormuþ. Az önce günah manzaralarýna bakmaktan
bahsettiniz. Ben, müstehcen manzaralara bakmanýn da unutkanlýða
sebep olduðunu okumuþtum. Bu konuda ne dersiniz?
- Evet Tarýk, Ýmam Gazali’den Ýmam Rabbani’ye, Ýmam Þafi’den
Üstad Bediüzzaman’a kadar pek çok alim, hafýzaya tesir eden etkenlerden birisinin de haram manzaralara bakmak olduðunu ifade ediyorlar. Az önce de bahsettik. Günümüzde televizyon ekranlarý, gazete sayfalarý ve internet siteleri þehevî duygularý kamçýlayan görüntülerle dopdolu. Bu tür görüntülere ýsrarcý bakýþlar insanda çok ciddi
ve köklü bir unutkanlýða sebebiyet verdiði gibi ayný zamanda onun
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maneviyatýný da öldürmektedir. Göz harama yöneldiðinde, irade hükümsüz kalmýþ ve akýl tamamen nefsin çekim alanýna girmiþ demektir. Gözü harama kaydýran nefis, -Allah korusun- bu haram yolculuk
nihayete ulaþmadan rahatlamayacaktýr.
Bakýn size bir örnek vereyim. Ýmam Þafi Hazretleri, hafýzasýnýn
zaafýndan dolayý hocasý, Ýmam Azam’ýn talebelerinden Veki Ýbn
Cerrah’a þikayette bulunur.
Ýmam Þafii bu durumu þu mýsralarla ifade eder.
“Hocam Veki’e hafýzamýn zayýflýðýndan þikayet ettim. O da bana günahlarý terk etmemi tavsiye etti. Ve dedi ki, “Ýlim, Allah’ýn
verdiði bir nurdur. Allah da nurunu devamlý günahlara dalana vermez.”
Rabb’imiz Nur Sûresi’nin otuzuncu ayetinde gözlerimizi haram
manzaralara bakmaktan sakýnmamýzý emrediyor. Bu sebeple bu konuda azami dikkat göstermeli ve kendimizi korumalýyýz. Vazife ve
mesuliyetimizin gereði olarak yer yer karþýmýza bu tür görüntüler
çýksa da dinimizin bu konudaki emrine hassasiyet göstermeli ve bunu bir ahlak haline getirmeliyiz. Bir hadis bu yolda bize ýþýk tutmalý:
“Üç kiþi vardýr ki, gözleri, kýyâmet günü cehennem ateþi görmez: Bunlar:
1. Allah korkusundan aðlayan göz.
2. Allah yolunda nöbet tutan göz.
3. Allah’ýn haram kýldýðý þeylere bakmaktan sakýnan göz.”7

Þeytaný iyi tanýyalým
Ýkinci demlik gelmiþti. Ýhsan, kendisine bir bardak çay daha
koydu. Bu arada arkadaþlarýnýn da duyacaðý þekilde bir þeyler fýsýldýyordu:
“Ýç, iç, bir yudumdan bir þey olmaz...”
“Sadece bir kere elinden tuttum, ne var bunda...”
“Bir lokmadan bir þey çýkmaz. Sen ye! Günahý varsa benim boynuma...”
“Sadece bir nefes çek. Merak etme ölmezsin...”
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“Bir vakit namazdan bir þey olmaz. Kaza edersin olur biter...”
Furkan,
- Hayýrdýr Ýhsan abi, dedi. Diðer arkadaþlarý da bu manaya gelen
bakýþlarla Ýhsan’ýn yüzüne bakýyorlardý.
- Evet arkadaþlar! Bu ve buna benzer ifadelerle karþýlaþmýþýzdýr
veya bu ifadelere muhatap olan insanlar görmüþüzdür. Esasen bunlar þeytanýn insaný günah uçurumuna doðru ilk adýmý attýrma stratejileridir. Onun için önemli olan ilk adýmý attýrmaktýr. Zira gerisi zaten gelecektir.
Þeytan, çok sinsi bir varlýktýr. Yapacaðý þeyleri, dobra dobra ortaya koymaz. Her þeyi sinsice, yavaþ yavaþ, adým adým bir plan dahilinde yapar. Öyle ki þeytanýn, o sinsiliði içinde ne yapmak istediðini hemen hissetmek katiyen mümkün olmaz. O, bir adým atar ve
attýrýr. Ona tabi olan insan da bu adýmý küçük görerek, “Ne olacak,
sadece bir adým” der ve arkasýndan gider. Oysaki þeytan, peþi peþine adýmlarýný artýrýr; iki-üç derken adým adým insaný bir kul ve köle haline getirir. Böylece insan, küçük görerek girdiði günahlarla,
içinden çýkýlmaz bir bataklýða saplanmýþ olur.
Ýþte, “Ey iman edenler! Sakýn þeytanýn izinden gitmeyin. Her kim
þeytanýn peþinden giderse bilsin ki o kendisinden hep fena, çirkin ve
meþrû olmayan þeyleri yapmasýný ister...”8 ayeti böyle bir takibi bize hatýrlatýr. Bu takip, adeta farkýna varmadan gerçekleþtirilen bir
yürüyüþ gibidir. Tabii neticede insanda bir huy ve tabiat haline gelen
bir yürüyüþtür. Evet insan, çok defa bunun farkýna bile varamaz. Ýlk
adým atýldýktan sonra artýk dizginler þeytanýn eline geçmiþ demektir.
Burada önemli olan ilk adýmý atmamak için uyanýk olmaktýr.
Aman dikkatli olalým. Bu kadar yeter, artýk gözlerim kapanýyor.
Haydi namazýmýzý kýlýp da yatalým. Yarýn akþam devam ederiz.

Günahlar, önce hayalde belirir daha sonra eyleme dönüþür
Bahadýr fakülte çýkýþý okulundaki bir grup arkadaþýyla Osman
Hoca’nýn sohbetine gitmiþti. Osman Hoca’yý Ýhsan da tanýyor ve
çok seviyordu. Sohbete katýlan Bahadýr eve biraz geç gelmiþti. Geldiðinde çay sohbeti baþlamýþtý bile. Ýhsan, Bahadýr’ýn geldiðini görünce,
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- Biz de seni bekliyorduk. Osman Hoca neler anlattý, bizimle
paylaþýr mýsýn, dedi. Bahadýr,
- Benden böyle bir istekte bulanacaðýnýzý tahmin ettiðim için
sohbeti ses kayýt cihazýma kaydettim. Ýsterseniz beraber dinleyelim.
- Çok iyi akýl etmiþsin. Haydi dinleyelim.
- Tamam açýyorum. Önce þunu söyleyeyim. Osman Hoca’nýn
hemen karþýsýndaki koltukta oturan bir genç, asrýmýzdaki bütün
gençlerin ortak bir derdi olan þöyle bir soru sormuþtu:
- Hocam! Günümüzde çarþý-pazar, televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet siteleri bizi günaha davet eden tablolarla dopdolu. Bu
tür manzaralardan etkilenmemek için ne yapmalýyýz? Þimdi play
tuþuna basýyorum. Osman hoca bu soruya verdiði cevabý beraberce
dinleyelim:
- Kýymetli arkadaþlarým! Ýnsan, bir bakýþta, bir duyuþta öyle hayallere dalar ki; o ilk adým, pratiðin zeminini de hazýrlar. Þeytanýn
hayâle attýðý her sahnecik, her bir karecik, hayal kamerasýnda bir
film halini alýr; günah zakkumlarýna sebebiyet verir. Hele bir de insan nefsin kölesi haline geldi mi, zihne yer eden sahnelerin fiilî duruma dönüþmesi, sýradan bir þey halini alýr. Bütün günahlar önce
hayalde belirir ve daha sonra niyete, karara, pratiðe taþýnýr. Öyleyse, hayali bulandýracak her düþünceyi bir yýlan, zihinde günah sahneleri hasýl edecek her suret ve fikri de bir akrep bilip, bu sinsi düþmanlarýn aðýna düþmemeye, düþmüþse kurtulmaya çalýþmak samimi bir kulun hedefi olmalýdýr.
Ýnsan neyin atmosferinde, neyin tesirinde ve neyin manyetik sahasý içindeyse, onun hayâlinde canlanacak resimler de, daha ziyade
o türden olurlar. Sinemada veya televizyon karþýsýnda, nefsin hoþuna giden ve onu þehvete çaðýran müstehcen manzalarý seyreden bir
kimsenin; o anda ve o ruh haletiyle kaldýðý süre zarfýnda insanlarýn
imanýný düþünmesi, Allah Rasulü’nün yüce adýný mahrum gönüllere duyurma yollarý aramasý mümkün deðildir.

Müstehcen manzaralarla kalbimizi yaralamayalým!
Bahadýr, burada durdurma tuþuna basarak þunlarý söyledi:
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- Bu açýklamalar, bizleri çok etkilemiþti. Çünkü bize, içinde bulunduðumuz atmosferi anlatýyordu. Osman Hoca hislenmiþti. Bu
arada gözünden damlayan yaþlara engel olamamýþtý. Daha sonra
konuþmasýna devam etti:
- Sabah-akþam gayr-ý meþru sahneler gören, meþguliyetlerinin
çokluðundan þikayet edip hayýrlý iþlere vakit bulamadýðýndan yakýndýðý halde saatlerce internet sitelerinin kir fýrtýnasýna razý olan,
kafa ve kalbini onlarla yaralayan ve o yaralarý gözyaþlarýyla pansuman etmeyi düþünmeyen bir insan, mü’min de olsa, imanýn lezzetini duyamayacak, o lezzeti baþkalarýna da duyurma bahtiyarlýðýný
yakalayamayacaktýr.
Dünya fanidir, geçicidir; ama burada yapýlmasý gereken lüzumlu iþler pek çoktur. Çünkü, ahiret ve ebedi huzur yeri olan Cennet
dünyada kazanýlacaktýr. Bundan dolayýdýr ki, aklý baþýnda olan kimse fuzûlî þeylerle uðraþýp deðersiz insan durumuna düþmez. Manasýz ve lüzumsuz bilgileri, hayali bulandýran görüntüleri, kalbi hançerleyen sahneleri, daha açýk bir ifade ile fuhþiyât ihtivâ eden gazete, dergi ve kitaplarý takip etmekle zihnini karýþtýrmaz. Allah’ýn bir
nimeti olarak pek hayýrlý faaliyetlerde kullanýlabilecek interneti ve
televizyonu hayalinin, þuurunun, kalb ve kafasýnýn katili haline getirmez. Nitekim Peygamber Efendimiz de, “Bir insanýn faydasýz ve
ahiret hesabýna kýymeti olmayan iþleri terketmesi onun Müslümanlýðýnýn güzelliðindendir.” buyurmuþlardýr.

Rabbimiz bizden nasýl bir genç olmamýzý istiyor?
Bahadýr tekrar durdurma tuþuna basmýþ ve þunlarý söylemiþti:
- Bu sýrada baþka bir arkadaþ söze girerek, “Hocam! Rabbimiz
bizden nasýl bir genç olmamýzý istiyor?” diye bir soru sordu. Osman
Hoca, “Ben de þimdi oraya geliyordum” dedi ve sözlerine þöyle devam etti:
- Günümüzün üstüste yýðýlmýþ dert ve problemleri Cenab-ý
Hakk’ýn sevgisine mazhar gençleri beklemektedir. Dünyanýn kararan ufku, gönlü temiz o yiðitlerin ýþýðýna muhtaçtýr. Kimdir onlar?
Vasýflarý nedir o bahtiyarlarýn? Bu sorularýn cevabý da Efendimiz’in þu mübarek ifadesindedir: “Cenab-ý Allah, eðlencelere ve
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nefsin isteklerine karþý içindeki arzu ve meyle hakim olan bir genci pek beðenmekte ve ondan hoþnut olmaktadýr.”9 Bir kudsî hadis-i
þerifte, “Nazar (bakýþ) þeytanýn zehirli oklarýndan bir oktur. Kim onu
Benim korkumdan dolayý terk ederse, kalbine öyle bir iman tadý
atarým ki, onun zevkini gönlünün derinliklerinde duyar.”10 denmektedir
Yine Efendimiz, Hz. Ali’ye, “Ya Ali, birinci bakýþ lehinedir, fakat ikincisi aleyhinedir.”11 buyurmuþlardýr. Yani, insanýn kasdi olmadan göze iliþen birinci bakýþta günah yok ise de, ikinci ve diðer
bakýþlarda irâde devrede olduðu için, nefsin rolü vardýr ve bu bakýþ,
kiþiyi alýp baþaþaðý götürebilecek bir zincirin ilk halkasý olduðundan haramdýr.
Öyleyse, Allah’ýn sevgisine mazhar bir genç, bilgisayar ya da televizyon ekranýndan gazete sayfalarýna kadar, gözünün iliþebileceði her türlü çirkin sahne ve görüntüye karþý tetikte olmalý, iradesiyle onlara bakmamalý, “bir kereden, bu kadarcýktan birþey olmaz”
þeklindeki þeytan hýrýltýlarýna kanmamalýdýr.

Harama göz kapama insana sevap kazandýrýr
Bahadýr,
- Sözün burasýnda Osman Hoca, “Pekâlâ, çarþý-pazardaki, okul
ve iþyerindeki durumumuz ne olacak?” diye bir soru sordu ve bu
sorunun cevabýný þöyle izah etti:
- Oralarda bize düþen, dýþarýnýn hakkýný vermektir. Dýþarýnýn
hakký da, Allah’ý ve Rasulü’nü anlatma gayretidir. Sahabe-i Kiram
efendilerimiz, çok defa hak ve hakikati anlatmak için dýþarýya, çarþý-pazara çýkarlardý. Böyle bir gaye ile çýkanlar, sokaðýn ve yolun
hakkýný vererek günahlara girmekten korunmuþ olurlar. Efendimiz,
ashabýný yol kýyýlarýna ve sokaklara oturmaktan men ederdi. “Oturmamýzda maslahat ve faydalar var ya Rasûlallah.” dediklerinde de,
“Öyleyse, yolun hakkýný verin; yolun taþ ve dikenlerini temizleyin,
gelip geçenlerin selâmlarýný alýn, onlara selâm verin ve emr-i bi’lma’ruf, nehy-i ani’l münker’de bulunup Hakk’ý, hakikati anlatýn.”12 buyururlardý. Ýþte, bu halis niyet mevcut olduðu sürece dýþarýdaki gayr-i irâdî günahlar hasenâta dönecektir.
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Bizim bütün gayretimize raðmen üzerimize yine de saðdan soldan irâdemiz haricinde gelip bulaþan, kalb ve ruhumuzu kaplayan
çamur ve lekeler olabilir. Bu türlü durumlarda ise, hemen tevbenin
ve ibadetlerin himayesi altýna girip Cenâb-ý Hakk’a yönelmek, günahlarý yýkayýp temizleyecek olan gözyaþlarýna sýðýnmak icabeder.
Namazlar, Allah yanýnda günahlarý silip süpüren vesilelerdir. Hadiste, farz namazlarýn namaz aralarýnda iþlenen küçük günahlara
keffâret olduðu ifâde edilir. Evet, Rabbimiz’e karþý yaptýðýmýz kulluklar, edâ ettiðimiz namazlar, -inþaallah- elimizde olmadan ve
irâdemizi aþarak gelip bize çarpan günahlara keffâret olacaktýr.

“Ah þu þeytan yok mu?!”
Bahadýr,
Bu ifadeler bizi biraz rahatlatmýþtý. Bu arada Osman Hoca, “Ah þu
þeytan yok mu!” deyip derin “of” çekti ve sözlerini þöyle noktaladý:
- Þeytan daha çok miskinlik, tembellik ve meþguliyetsizliðimizden istifâde eder; insanlýða hizmet adýna dolup boþalmamýzdan hoþlanmaz ve boþ durduðumuz sürece de içimize uygun olmayan düþünceler, kuruntular atar; o sýrada hayýrlý iþlerle meþgul olmayan
hayâlimizi kendi namýna meþgul eder ve çirkin þeyler düþündürüp
günah iþlemeye zorlar. Öyleyse biz de, daima meþguliyetle, aksiyonla, faaliyet, hizmet ve irþad yolunda terlemekle þeytanýn girebileceði boþluklarý doldurmalýyýz ki, o da bizde umduðunu bulamasýn.
Ses kaydý burada bitmiþti. Ýhsan,
- Allah razý olsun Bahadýr, Osman Hoca’nýn sohbetinden bizi de
istifade ettirmiþ oldun. Bu akþamki sohbet vaktimizi de böyle deðerlendirmiþ olalým, diyerek arkadaþlarýný namaza davet etti.
Ah þu gýybet, tam bir illet!
O akþam Ýhsan, çay saatine diz üstü bilgisayarýný da getirmiþti.
- Arkadaþlar! Bu akþam size bir büyüðümüzün yapmýþ olduðu
sohbetten kýsa bir pasaj dinletmek istiyorum, dedi. Ses kaydýnda þu
sözleri dinlediler:
- Problemleri çözme neyse ama onlarýn intikalinde gýybetlere girme
yok mu, iþte onlar beni mahvediyor. Ýmanlý sinelerde, imanlý dillerde
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bu kafir sýfatýný görmeye hiç tahammül edemiyorum. Ben sizlerden rica edeyim. Allah aþkýna bu türlü davranýþlarý hayatýmýzdan silip atalým.
Zira müminlerin birlik ve beraberliðini yiyip bitirecek iftirak (daðýlma, ayrýlma) ve gýybet virüsünden baþka bir þey bilmiyorum. Hele gýybet, hele
gýybet... Mesela bu daire içinde öyle arkadaþlar tanýyorum ki, zinaya
karþý olabildiðine kapalý, yediði-içtiði, giydiði þeylerde harama kilitli,
namazlarý çok mükemmel fakat gel gör ki gýybetin merkezinde. Halbuki gýybet de en azýndan zina ölçüsünde haram. Onun için tekrar rica
ediyorum birilerini çekiþtiren, her fýrsatta gýybet eden insanlara karþý
ortaklaþa bir tavýr alalým. Konuþmayalým, konuþturmayalým o insanlarý. Bulunduðumuz ortamlarý gýybete namüsait hale getirelim.
Sohbet daha devam ediyordu ama Ýhsan, sözün burasýnda devreye girdi ve þunlarý söyledi:
- Arkadaþlar! Sosyal yapýyý ayakta tutan dinamikleri sarsan bazý
virüsler vardýr. Bu virüslerden bir tanesi ve belki de en önemlisi
gýybettir. Gýybet, Efendimiz’in ifadeleriyle, mü’min kardeþinin hoþuna gitmediði bir þeyi onun gýyabýnda söylemektir. Cenab-ý Hak
gýybeti net bir ifadeyle haram kýlmýþ ve gýybet edeni ölü kardeþinin
etini yemeye benzetmiþtir. Gýybetin haram olduðuna dair Efendimiz’den de rivayet edilen pek çok hadis vardýr.

Yüzüne karþý da söylerim!
Günlük hayatta çokça kullandýðýmýz ama çoðu zaman bunun
farkýnda bile olamadýðýmýz, belki de þeytanýn saðdan yaklaþmasý
neticesinde aðzýmýzdan çýkan bazý gýybet lafýzlarý var. Bu gýybet lafýzlarýndan bir tanesi, “Ya þimdi biliyorum gýybet olacak ama...” diye baþlýyor, ondan sonra gelecek olan ifadelere adeta bir masumiyet urbasý giydiriliyor. Ýkincisi, “Ben gýybet etmiyorum ki, doðrusunu söylüyorum. O bunlarýn hepsini yapýyor zaten!” Bu da çokça
kullanýlan bir ifade kalýbý. Zaten kiþide olan þeyleri onun arkasýndan söylemek gýybettir. Eðer söylenilen þeyler kiþide yoksa o zaman o kiþiye iftira atýlmýþ oluyor ki bu daha kötü bir günahtýr.
Bir diðer ifade kalýbý: “Ben arkasýndan konuþmuyorum ki! Þimdi burada olsa yüzüne karþý da söylerim.” Bu da ayrý bir gýybet lafzý. Aslýnda itiraf etmek gerekir ki, o kiþi o anda orada olsa söylediði þeyleri yüzüne karþý söylemesi mümkün deðildir.
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Gýybet olur diye söylemiyorum!
Bir diðer gýybet lafzý ki bu en büyük ve en tehlikeli gýybet oluyor: “Falan kiþi mi? Siz onu bilmiyorsunuz. Onun daha neleri var
neleri ama gýybet olur diye korkuyor ve söylemiyorum.” Bu ifade
bunu söyleyen kiþinin kastettiði þeyleri söylemesinden çok daha
büyük bir gýybettir. Çünkü burada üstü kapalý bir isnat vardýr. Zira
orada bulunan kiþilerin aklýna acaba bu þahýs, zina mý yaptý, içki mi
içti, kumar mý oynadý gibi þeylerin hepsi birden gelebilir. Çünkü ortada net bir durum yoktur.
Falanca grup var ya!
Son olarak da birden fazla topluluklar ile ilgili yapýlan gýybet lafýzlarý var. Mesela, “Falan grubun adamlarý var ya iþte onlar þöyle
þöyle...” Bu da çok aðýr bir gýybettir. Çünkü bir cemaati gýybet eden
ayný zamanda o cemaatin bütün fertlerini gýybet etmiþ sayýlýr. Ve o
fertlerin bütününe haklarýný helal ettirmesi gerekmektedir ki, bu da
çok zor hatta imkansýz gibi görünmektedir. Gýybet günahýndan temizlenmek için önce tevbe-istiðfar edilmeli, gýybet yapýlan kiþiden
helallik istenmeli ve o kiþiye dua edilmelidir.
Ýhsan’ýn sözleri bitmiþti. Mert,
- Ýþimiz çok zor. Ben gýybetin hiç bu yönlerini düþünmemiþtim.
Meðerse farkýnda olmadan ne gýybetler yapýyormuþum. Allah affetsin. Bundan sonra daha dikkatli olayým, dedi.
Kardeþlik Müslümanlarý birbirine kenetleyen vidadýr
Bu sýrada Furkan söz isteyip þunlarý söyledi:
- Ýhsan abi! Ne zamandýr aklýmda bir soru var. Hep size sorayým
diyorum ama unutuyorum. Þimdi aklýma geldi. Müsadenizle sormak
istiyorum. Son yýllarda dost meclislerinin deðiþmeyen bir gündem
maddesi var: Kývam korunamadýðý için artan kemmiyete karþýlýk
keyfiyetin yenik düþtüðü müþahede ediliyor. Hassas sinelerde bunun
þaþkýnlýðý görülüyor. Ne yapsak, ne etsek, nereden baþlasak da tekrar eski günlere dönsek diye “hey gidi günler”den dem vuruluyor.
Eski arkadaþlýk, eski kardeþlik, eski yardýmlaþmayý bulamýyoruz. Bu
konuda ne dersiniz. Uhuvvet duygusunu nasýl pekiþtirmeliyiz?
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- Problemin çözümünü yine kendi içimizde aramak gerekiyor
Furkan. Bizi ayakta tutan þeylerin neler olduðunu bir iç muhasebe
yaparak bulabiliriz. Mesela uhuvvet (kardeþlik) duygusu, dava erlerini birbirlerine kenetleyen adeta birer vida hükmündedir. Bu duyguyu, “Þahsiyetini kardeþler içinde fâni edip, onlarýn nefislerini kendi
nefsine tercih etmek” þeklinde tarif eden Bediüzzaman Hazretleri,
literatürümüze “Fena fi’l-ihvan” tabirini kazandýrmýþtýr. Fena fi’lihvan, fertlerin, karþýlýklý sevgide tam bir olgunluða ulaþýp maddimanevi her türlü nimetler karþýsýnda baþkalarýný kendisine seve seve tercih edebilecek ahlakî bir kývam halidir ki, buna kýsaca “tefanî”, yani kiþilerin birbirlerinde fani (yok) olmalarý da demek mümkündür. Bu ifadenin hadis-i þeriflerdeki karþýlýðý ise “mütehabbûn
fillah’týr ve “Allah için birbirlerini çok sevip o sevgide bütün bütün eriyip gidenler” anlamýna gelmektedir.
Uhuvveti tarif ederken “dava erlerini birbirlerine kenetleyen
adeta birer vida hükmündedir” dedik. Tarifte geçen vida kelimesinin estetik yönden kulaklarý týrmaladýðýnýn farkýnda olsam da bu
kelimeyi bilerek seçtim. Çünkü zaman zaman bu vidanýn diþlilerinin yumuþadýðý ve gevþediði görülüyor. Fertler kendi kardeþlerinin
kusurlarýyla uðraþmaya baþlýyor. Bunun neticesinde de kiþiler arasýnda kýrýlmalar, darýlmalar, küsmeler ve geçimsizlikler meydana
geliyor. Halbuki baþkalarýnýn kusurlarýyla meþgul olan, kendi kusurlarýný göremez ve kendi güzelliklerini de gösteremez. Ayrýca, basit bir kusur görüp de hemen tenkit etmenin aynýsýyla mukabeleyi
netice verdiði çok görülmüþtür. Bu sebeple her þeye raðmen uhuvvet baðýný zedeleyebilecek unsurlardan azami derecede kaçmak gerekiyor.

Yüreklerin toplu attýðý bir kardeþlik için
Bakýn Ahnef b. Kays ne diyor: “Uhuvvetin üç haline tahammül
etmek, kardeþlik hakkýdýr. Bunlardan biri, hiddet, diðeri naz ve
üçüncüsü de bazý dil sürçmeleridir.” Þunu hiçbir zaman unutmamalýyýz biz sýradan insanlar deðiliz. Efendimiz’in asýrlar önce, “Kardeþlerime selam olsun!” diyerek muþtuladýðý ýsmarlama nesiliz.
Dolayýsýyla bu ýsmarlama neslin her bir ferdi, bu müjdenin þuurunda olarak hareket etmeli.
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Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) o güzel insanlarý þöyle anlatýyor: “Allah’ýn kullarýndan bir takým insanlar vardýr ki; enbiya deðiller, þüheda da deðiller; ama kýyamet gününde Allah’a yakýnlýklarýndan ve O’nun katýndaki makamlarýndan dolayý onlara þehitler ve
hatta nebiler bile gýpta edeceklerdir.” Orada bulunan bir kimse, dizleri üzerinde doðrularak dedi ki:
“Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayýrlý ameller yapmýþlardýr ya Rasulallah? Bize bildir de; biz de onlara sevgi ve yakýnlýk gösterelim!” Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) cevaben:
“Onlar öyle bir topluluktur ki, aralarýnda ne akrabalýk, ne ticaret
ve ne de herhangi bir iþ iliþkisi olmaksýzýn, sýrf Allah için dost-kardeþ olur ve sadece Allah için birbirini severler. Vallahi onlarýn yüzleri nûrânîdir ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. Ýnsanlarýn korktuklarý ve mahzun olduklarý bir hengamede onlara ne
bir korku ve ne de bir tasa vardýr” buyurdular ve hemen akabinde
de Yunus Suresi 62. ayet-i kerimeyi okudular: “Dikkat edin! Muhakkak ki Allah’ýn dostlarýna hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun
da olmayacaklardýr!”13
Evet, yüreklerin toplu attýðý bir kardeþlik için Efendimiz’in hadiste geçen ölçüleri mihrabýmýz olmalý. Ayný duygu ve düþünceyi
paylaþtýðýmýz kardeþimize karþý kin duymak, öfke beslemek,
mü’mine yakýþýr þeylerden deðildir. Bu tür duygular, mü’min kardeþimize deðil, ruhlarýmýzý saran düþmanlýk düþüncesine, kine, nefrete ve inançsýz düþünceye karþý kullanýlmalý...

Birbirimize karþý selamý esirgemeyelim
- Ýhsan abi dikkatimi çekti. “Kardeþlik müslümanlarý kenetleyen
bir vidadýr” ifadesini kullandýnýz. Bu vidalardan bir tanesi de selamlaþma olabilir mi diye bir soru sordu Tarýk.
- Haklýsýn Tarýk. Sana katýlýyorum. Günümüzde deðiþik sebeplerden dolayý insanlar arasý iliþkiler zayýflýyor, insanlar giderek yalnýzlaþýyor. Zorunlu iletiþim kurduðumuz arkadaþlarýmýzýn dýþýnda
birbirimizle baðlarýmýz giderek zayýflýyor. Ayný apartmanda yýllarca oturduðu halde birbirini tanýmayan pek çok insan var.
35

Akþam Çayý

Sebebi ne olursa olsun üzerimizdeki stres ve sýkýntýlarýmýzýn büyüklüðü ortadadýr. Ancak sýcak bir selamlaþma ile ayaküstü kýsa bir
dilek alýþveriþinin gün için iyi bir motivasyon kaynaðý olabileceði
asla unutulmamalý. Ne yazýk ki biz bu kadarýný bile çoðu zaman birbirimize çok görüyoruz. Zannediyorum, “Yaptýðýnýz zaman birbirinizi seveceðiniz bir ameli size haber vereyim mi? Aranýzda selamý
yayýnýz.”14 hadis-i þerifinin ifade ettiði manayý þimdi daha iyi anlayacaðýz.
Az önce de ifade ettiðim gibi dinimiz, müslümanlarý kardeþ ilan
etmiþ ve bu kardeþliði imandan kaynaklanan bir sevgi ve saygý esasýna baðlamýþtýr. Bu esasýn bozulmamasý için de onlarý karþýlýklý
birtakým vazifelerle mükellef kýlmýþtýr. Bu vazifelerden birisi ve
belki de en önemlisi selamlaþmadýr. Kur’ân-ý Kerimde, müminlerin
birbirlerine selâm vermeleri istenmiþ ve þöyle buyurulmuþtur: “Size bir selâm verildiði zaman, ondan daha güzeliyle veya ayný ile
karþýlýk verin. Þüphesiz Allah her þeyi hesap eder.”15

Allah Rasulü selamlaþmaya çok önem veriyor
Selamý vermek sünnet, almak vacip hükmündedir. Çünkü ayette, “Size selam verilince, ona ondan daha güzeli ile veya ayný ile
karþýlýk verin” buyurularak, selam alma emir sigasý ile ifade olunmuþtur. Diðer yandan Allah’ýn Rasulü, müslümanýn müslüman üzerindeki haklarýný sayarken, ilkinin verilen selamý almak olduðunu
belirtmiþtir.16
Ýki müslümanýn karþýlaþtýðý zaman birbirlerine selam vermesi,
kardeþlik hukukunun gereklerindendir. Ayný zamanda Allahu
Teâlâ’nýn kullarýna manevî bir ikramýdýr. Selam, selam verdiðimiz
þahsýn huzurunu, sükûnetini temennî etmek, bizden ona bir fenalýk
dokunmayacaðý hususunda güven vermektir, muhatabýmýza ayný
inancý, ayný dünya görüþünü paylaþtýðýmýza dair bir iþarettir ve en
mühimi; selam vermek Allah Rasulü’nün titizlikle tatbîk ettiði, en
ince teferruatýna kadar bizlere öðrettiði bir Sünnet-i Seniyye’dir.
Selam, müslümanlar arasýnda karþýlýklý dualaþmayý ve muhabbeti temin eden, samimiyeti arttýran güzel bir vasýtadýr. Bütün dünya
müslümanlarýnýn müþtereken kullanageldiði selam þekli, “Selamün
aleyküm”dür. Bu selam ifadesi, “Allah’ýn selamý, rahmeti, bereketi
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üzerinize olsun; Allah, dünya ve ahirette sizi selamette kýlsýn, lütfuna erdirsin, selamet yurdu olan cennete koysun” anlamýna gelmektedir. Allah-u Teâlâ, Hz. Adem (a.s.)’ý yarattýðý günden bu yana insanlar için bu selam þeklini tercih etmiþtir.
Hadis-i þeriflere baktýðýmýzda selam vermede sünnet olan þeklin, þahsýn halini hiç deðiþtirmeksizin yani tabiî haliyle, “es-selamü
aleyküm” demesidir. Bunun haricinde eli göðse koymak, baþ sallamak gibi hareketlerle selam alýp vermek doðru deðildir. Ancak bazý fýkýh kitaplarýndaki kayda göre, selam verilecek olan þahýs sesi
duymayacak kadar uzakta ise, konuþacak durumda deðilse, selam
manasýna el ile iþaret etmeye cevaz verilmiþtir
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde selamý ilk önce verenin
Allah’a daha yakýn olacaðýný, O’nun rýzasýný kazanacaðýný, nimet
ve hayýrlara nail olacaðýný müjdelemektedir.17
Allah Rasulü selam konusuna çok önem vermiþ, tatbîkini ve
yaygýnlaþtýrýlmasýný teþvik etmiþtir. Çünkü insan ruhu üzerinde selamýn tesiri büyüktür. Selamlaþma; tanýþmamýza, kaynaþmamýza
vesile olmakta; aramýzdaki kýrgýnlýk ve dargýnlýklarý kaldýrarak, birbirimize yaklaþmamýzý saðlamaktadýr.
Bu akþamlýk bu kadar yetsin arkadaþlar, yarýn devam ederiz.

Kur’ân’sýz beden yýkýlmaya yüz tutmuþ bir ev gibidir
- Bu akþamki sorular benden, diyerek sözlerine baþladý Bahadýr.
- Ýhsan abi. Bu sabah Kur’ân okurken Neml Sûresindeki “Bana
Müslümanlardan olmam ve Kur’ân okumam emredildi.”18 ayeti
dikkatimi çekti. Bu ayeti açabilir misiniz?
- Elbette Bahadýr. Sen zaten hep böyle zor sorular sorarsýn.
Kur’ân’ý en iyi anlayan, onun ne kadar yüce bir kitap olduðunu en
iyi takdir eden hiç þüphesiz Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’dir. O,
Kur’ân’ý bütün aðýrlýðý ile gönlüne sindirmiþtir. Öyle ki, gece gündüz Kur’ân’ý dilinden düþürmemiþtir. Zaten O’ndaki anlatýlmaz
Kur’ân aþký ve sevgisidir ki, kendisinden asýrlarca sonra bile insanlara tesir etmiþ ve sayýsýz denebilecek ölçüde seçkin Kur’ân talebeleri yetiþmiþtir. Onlar arasýnda öyleleri vardýr ki, bunlardan bazýlarý, her gece iki yüz rekat namaz kýlar ve bu namazlarýnda Kur’ân’ý
iki kere hatmederlerdi. Onlar, Kur’ân ile bu denli bütünleþmiþlerdi.
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Ýþte bahsini ettiðin, “Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’ân
okumam emredildi.” ayet-i kerimesi bize hakiki mânâda Müslüman
olmakla Kur’ân okumak arasýnda çok ciddi bir münasebetin olduðunu ifade eder.
Elbette ayette kast edilen “Kur’ân okuma”, bazý insanlarýn yaptýðý gibi onu sadece bir sanat haline getirme deðildir. Kur’ân’ý hayata hayat kýlarak, kiþinin þekillenmiþ bir Kur’ân haline gelmesidir;
týpký Allah Rasulü gibi... Bu sebepledir ki, Hz. Aiþe Validemiz,
Efendimiz’i anlatýrken, “O’nun ahlâký Kur’ân’dý.”19 buyurmaktadýr. Yani O, kendisini, yaþayan bir Kur’ân haline getirmiþti. Ýþte bu
manada Kur’ân okumak, Müslüman olmakla çok sýký irtibatlýdýr.
Ruhuna inilmeden, içe sindirilmeden okunan Kur’ân’ýn ise, bu çeþit bir misyon eda etmesi mümkün deðildir.
Ayette anlatýlan hakikat ile sanki Allah Rasulü þöyle demiþ oluyordu: “Cenab-ý Hak bana: ‘Sen Müslüman ol, selam yurduma gir,
Benim emirlerim karþýsýnda gassalýn elinde bir meyyit haline gel,
arzularýndan sýyrýl, isteklerini arkaya at’ dedi. Ve ardýndan da
Kur’ân okumamý emir buyurdu.”

Ýyi Müslüman olma, Kur’ân okumaya baðlýdýr
- O zaman, “Ýyi Müslüman olma, Kur’ân okumaya baðlýdýr” diyebiliriz.
- Evet, rahatlýkla diyebiliriz. Bir insan Kur’ân okuyor ve onun
manasýnda derinleþiyorsa teslim olma yoluna da girmiþ demektir.
Kur’ân hakikatlerini anlayýp kavramak için gayret gösteren, mutlaka O’nun hakikatine kavuþacaktýr. Kur’ân hakikati ise tam bir Müslüman olmaktýr.
Tirmizî’nin Ýbn-i Abbas’tan (radiyallahu anh) rivayet ettiði bir hadisi þerifte Efendimiz þöyle buyuruyor: “Ýçinde Kur’ân’dan bir þey olmayan, yýkýlmaya yüz tutmuþ ev gibidir.”20 Efendimiz, hoþ bir benzetme ile Kur’ân’sýzlýðý böyle anlatýyor; içinde Kur’ân hakikatinden birþey olmayan, harap ev gibidir. Nedir o Kur’ân’dan mahrum
olmakla yýkýlýþa geçmiþ þey? O bazen insandýr, bazen ailedir, bazen
de cemiyettir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözü mutlak söylemiþtir. Eðer insanlarýn þahsi hayatýnda Kur’ân’ýn getirdiði ruh ve
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mana ve ferdin hayatý Kur’ân ölçülerine göre ayarlanmamýþsa, aile
Kur’ân’a uymuyorsa bütün bunlar harap ev gibidirler. Öyle insanlar, öyle aileler ve öyle cemiyetlerin bir gün mutlaka þeytanýn ve
þeytanlaþmýþ insanlarýn çelme ve oyunlarýyla yýkýlmalarý kuvvetle
muhtemeldir.
Biz, Kur’ân’ý Nebiler Nebisi’nin sözleri içinde anlamaya çalýþmalýyýz. Kur’ân’da derinleþenlerdir ki, kendi içlerinde de derinleþir
ve Kur’ân’la kendileri arasýnda münasebet kurmaya muvaffak olabilirler. Kur’ân’da Allah bize, bizi anlatýyor; kâinatý anlatýyor ve yine Allah, kitabýnda bize kendisini anlatýyor. Öyle ise, Allah, kâinat
ve insan arasýndaki irtibat ancak Kur’ân ile anlaþýlýr ve bu hakikat
ancak Kur’ân ile yakalanýr.

Tefsiriyle beraber Kur’ân okuma seferberliði baþlatalým
Sözün burasýnda size bir hatýramý anlatmak istiyorum. Geçtiðimiz günlerde çok samimi bir arkadaþýmýn Kur’ân hakkýnda sormuþ
olduðu bir soru üzerine, hayatýmýzý þekillendirmek için nazil olan
Kur’ân’ý, bugün insanýmýzýn gerektiði gibi bilemediði, hatta bilme
gayreti de göstermediði ve O’nu, sadece namazda ve namaz sûreleri olarak okunan kadarýyla bildiði hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuyordum. Sonra o arkadaþýma hepimizin kýlmakla mükellef olduðumuz beþ vakit namaz içinde günde tam kýrk defa okuduðumuz
Fatiha Sûresi’nin manasýný bilip bilmediðini sordum. Ardýndan da
yýllardýr beþ vakit namaz kýlan birisi olarak dýþarýdan bir insanýn
kendisine böyle bir soru sormasý durumunda nasýl bir cevap vereceðini ifade ettim. Arkadaþým önce biraz kýzardý ve mahcup bir edayla beni þoke eden, yüreðimi burkan ve hiç beklemediðim þu ifadeleri itiraf ediverdi: Hocam ben Kur’ân okumasýný bilmiyorum ki...”
Evet bu samimi ve acý itiraf neticesinde, “Onlar bir vadide,
Kur’ân ayrý bir vadidedir.” sözü zannediyorum daha iyi anlaþýlacaktýr. Bu ifadelerden bizim anladýðýmýz ve aldýðýmýz, Müslümanlarýn Kur’ân kültüründen uzaklaþacaðý þeklindedir ki; bizim böyle
bir mahrumiyetin içinde olduðumuzu söylemek mümkündür.
Son iki asýr itibarýyla ise, Kur’ân kültürüne vâkýf insan sayýsý
maalesef yok denecek kadar azdýr. Bununla beraber günümüzde
Allah’a þükürler olsun Kur’ân’a ciddi bir yöneliþin var olduðunu
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müþahede ediyoruz. Daha önceleri yaþanmýþ mahrumiyetin verdiði derin hasret duygusuyla insanýmýzýn, büyük bir heyecan ve coþkuyla Kur’ân rûhuna ve Kur’ân kültürüne yöneliyorlar. Þimdilerde dünyamýz, dört bir yana daðýlan ýþýk erlerinin saçmýþ olduklarý
tohumlarla, adetâ renk renk açmýþ çiçeklerle dolu bir bahçeye benziyor.
Buradan hareketle müsadenizle þöyle bir teklif yapmak istiyorum: Mealiyle birlikte anlayarak Kur’ân okuma seferberliði baþlatabiliriz. Günlük bir yarým saatimizi bu iþe ayýrabiliriz. Ama her
gün okumak suretiyle en azýndan kýsa surelerin manalarýný ve tefsirini öðrenebiliriz.

Sýla-i rahim toplumu bir aileye çevirir
Bu akþam çay yapma sýrasý Bahadýr’daydý. Bahadýr, bir yandan
çaylarý doldururken öte yandan da bir “of!” çekiyordu. Bu “of”un
arkasý gelecekti elbette. Nitekim de öyle oldu ve Bahadýr konuþmaya baþladý:
- Arkadaþlar! Þöyle bir etrafýma bakýyorum da insanlar, her geçen gün daha da yalnýzlaþýyor ve kendilerini sýnýrlý bir dünya içine
adeta hapsediyorlar. Ýnsanlar arasý iliþkilerimiz gittikçe zayýflýyor
ve etraflarýnda olup bitenleri umursamýyorlar. “Bana dokunmayan
yýlan bin yaþasýn” sözü bu halimizi çok güzel bir þekilde resmediyor. Ayný apartmanda yan yana oturan dairelerdeki insanlar bile
birbirlerini tanýmýyorlar. Akrabalar arasý iliþkiler ise neredeyse
kopma noktasnda. Ýhsan abi, bu konuda ne dersiniz? Nereye doðru gidiyoruz?
- Çok haklýsýn Bahadýr. Bu acý ve düþündürücü tablonun sebeplerini düþündüðümüzde kabaca bir tasnifle karþýmýza iki ana unsur
çýkýyor: Birincisi modern dünyanýn bizlere sunduðu hayat tarzý,
ikincisi ise kendi deðerlerimizden uzaklaþmamýz. Maalesef bunun
en acý örneðini akraba iliþkilerinde yaþýyoruz. Yeni yetiþen nesiller,
amca, teyze, dayý, hala sevgisi ve ilgisi görmeden yetiþiyor. Halbuki dinimiz akraba iliþkilerinin sýký tutulmasý ve kesinlikle ihmal
edilmemesi üzerinde çok ciddi olarak duruyor. Esasen sýla-i rahim,
dinimizin, toplumu bir kalabalýklar yýðýný olmak yerine, bir aileye
dönüþtüren çok hayatî prensiplerinden birisidir.
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Birazdan bununla alakalý ayet ve hadisleri okuyup, dinimizin bu
meseleye verdiði ehemmiyeti anlayýnca eminim çok þaþýracaksýnýz.
Bu mesele dini kaynaklarda “sýla-i rahim” ifadesiyle anlatýlýyor. Sýla kelimesi, memleket, ulaþma ve kavuþma gibi manalara geliyor.
Sýla-i rahim ise gerek kan, gerekse evlilik vesilesiyle oluþan akrabalara, yakýnlara iyilikte ve yardýmda bulunma, onlarla ilgilenme,
akrabalýk baðlarýný güçlendirip koruma anlamlarýna geliyor.

Akrabalýk baðlarýný koparmayalým!
Rabbi’miz Kur’ân-ý Kerim’de bizden sýla-i rahim yapmamýzý bizzat istiyor. Konuyla alakalý ayeti beraber okuyalým: “Adýný anýp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduðunuz Allah’a saygýsýzlýk etmekten ve akrabalýk baðlarýný koparmaktan sakýnýnýz.”21
Ayet-i kerimeden açýkça anlaþýldýðý gibi Allah, bizden akrabalýk
baðlarýný sýký tutmamýzý istiyor. Ayette geçen “erham”, “rahim” (akraba) kelimesinin çoðuludur. Bu kelimeyi bazý tefsir alimleri, mahrem olsun olmasýn, “Kiþinin bütün yakýnlarý akraba (rahim)dýr.” demiþlerdir. Bu çok kuþatýcý bir anlayýþtýr ve bu manada ayný apartmaný, sokaðý, iþyerini paylaþtýðýmýz insanlar da sýla-i rahim çerçevesi
içine girmiþ oluyor.
Sýla-i rahim, akrabalar arasýndaki sevgi baðlarýný güçlendirir.
Muhabbeti artýrýr. Ýnsanlar arasýndaki dargýnlýklarý ortadan kaldýrýr.
Birbirine baðlýlýðý artýrýr. Ýnsanlarý yalnýzlýktan, içine kapanmaktan
korur. Maddi veya manevi sýkýntýlarýn çözümü adýna birlikte çareler bulunmasýna vesile olur. Bu sayede hem kendiyle hem de toplumla barýþýk bir insan ortaya çýkmýþ olur.
- Peki Ýhsan abi. Sýla-i rahim yaparken nelere dikkat etmek gerekir?
- Evvela sýla-i rahimde ihmal etmememiz gerekli olan insanlar
anne ve babamýzdýr. Onlar, bizim hayat vesilemizdir. Onlarla ilgilenmek, ihtiyaçlarýný gidermek ve rýzalarýný kazanmak bizim için
bir vazifedir.
Akrabalarýmýza ve yakýnlarýmýza karþý güler yüzlü ve tatlý sözlü olmalýyýz. Onlarla her karþýlaþtýðýmýzda selam vermeli, hal ve
hatýrlarýný sormalý ve iyi dileklerde bulunmalýyýz. Plan ve prog41
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ramlarýmýz içine akraba ve yakýnlarýmýzý ziyaret etmeyi de alarak
müsait zamanlarýmýzda onlarý ziyaret etmeliyiz. Ziyarete giderken
mümkünse bir hediye götürmek çok güzel bir davranýþ olacaktýr.
Günümüzdeki çalýþma koþullarý ve ekonomik endiþelerden dolayý
bizzat ziyaret etmek zor görünüyorsa, en azýndan telefon ve e-mail gibi teknolojinin bize sunduðu imkanlarla iliþkileri devamlý sýcak tutmalýyýz.
Sýla-i rahimde akrabalýk baðlarýný koparanlara öncelik vermeliyiz. Nitekim, “Ýyiliðe benzeri ile karþýlýk veren kiþi, tam anlamýyla
akrabasýný görüp gözetmiþ olmaz. Hakiki sýla, kiþinin kendisi ile ilgiyi kesenleri görüp gözetmesidir.”22 hadisi bu hakikati ifade ediyor. Hali vakti yerinde birisinin ihtiyaç sahibi birisini ziyaret edip
hal ve hatýrýný sormasý yeterli deðildir. Böyle zengin birisinin ziyaret ettiði kiþilerin ihtiyaçlarýný temin için malî destekte bulunmasý
gerekir.

Sadece dilimizle deðil, hareketlerimizle de
“kalbim temiz” demeliyiz
Ýhsan’ýn sözleri bitmiþti. Mert, söz isteyerek þunlarý söyledi:
- Ýhsan abi ben konuyu deðiþtirip farklý bir þey sormak istiyorum. Ýman ve amel mevzuu. Ýman ve amel terimleri arasýnda nasýl
bir iliþki var. Bir insan, “Benim kalbim temiz” deyip ibadet etmeyebilir mi?
- Kelime manasý itibarýyla, bir þeye tereddüt etmeden inanmak,
kesin ve samimi olarak baðlanmak, hakký kabul ve tasdik etmek gibi manalara gelen iman; Ýslam âlimleri tarafýndan en genel manasýyla, “Allah’ýn varlýðý ve birliðine, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olduðuna ve vahiyle Allah’tan alýp insanlara
bildirdiði her þeyin hak ve doðru olduðuna hiç þüphe etmeden tereddütsüz inanmak ve tasdik etmek” þeklinde tarif edilmiþtir.
Amel, imanýn eylem halinde pratik hayata yansýtýlmasýdýr. Bu
yönüyle pratiðe dökülecek olan esaslar, teorik olarak inanýlacak
þeylerin destekleyicisi konumundadýr. Dolayýsýyla eylemle desteklenmeden, bir fikrin, bir inancýn sadece teorik olarak ayakta durmasý zordur. Ýnsanýn, kalbinin sonsuz iklimlerine açýlýp, hakiki imana
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doðru kanatlanmasý ancak iman-amel bütünlüðüyle mümkündür.
Bu yüzden insan, inandýðý istikamette yaþamak ve ayrýca ameliyle
de inancýna payanda vurmak zorundadýr.

Ýman ile amel bir birbirini desteklemeli
Kur’ân-ý Kerim’in pek çok ayetinde iman ile salih amel yan yana zikredilmiþ, mü’minlerin salih ameller iþleyerek maddi-manevi
geliþmelerini saðlamalarý ýsrarla vurgulanmýþtýr. Ýmaný bir fânusa
benzetecek olursak, fânusun içindeki ýþýk iman, fânus ise amellerdir. Bu sebeple kalbdeki iman ýþýðýnýn hiç sönmeden parlamasý, giderek gücünü artýrmasý salih amellerle mümkün olabilir.
Esasen kalb, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir hadislerinde ifade buyurduklarý gibi, “Her an deðiþtiði için ona kalb denilmiþtir. Kalb, bir aðacýn baþýna asýlmýþ kuþ tüyüne benzer. Rüzgar
devamlý onun içini dýþýna çevirir.”23 Buradan da anlaþýlmaktadýr ki,
iman sahibi bir kalbin istikameti salih amellere baðlýdýr. Ýyi ameller
onu korumakta ve mükemmelleþmesine vesile olmaktadýr.
Ýnsan, matematiksel olarak iki kere iki dört eder katiyetinde inanýlmasý gereken hakikatlere inansa bile, bunlar kalbine yerleþmediði müddetçe kiþinin hakiki imana ulaþmasý mümkün deðildir. Zira
bu, meselenin sadece nazarî yönüdür. Ýmanýn insanýn içinde petekleþmesi ise amele baðlýdýr. Sadece imanýn nazarî yönü ile Allah (celle celâluhû) gerektiði gibi bilinemez. Her ne kadar kiþi, nazarî yönden
inandýðýný zannetse bile o kiþinin içindeki imanýn geliþmesi mümkün deðildir. Zira iman, ancak amelle inkiþaf eder. Bu hakikate binaen ünlü felsefeci Kant da, “Saf Aklýn Kritiði” isimli eserinde, Allah’ýn nazarî akýlla deðil, amelî akýlla bilineceðini ifade etmektedir.
Buradan þu anlaþýlmaktadýr ki, amelden mahrum insanlar, yükler
dolusu kitap devirseler bile, bu insanlarýn his dünyalarýnýn inkiþaf
etmesi mümkün deðildir. Zira hislerin geliþip ilerleyebilmesi için
amel þarttýr. Ýnanç, nazarî olarak nefse kabul ettirilmiþ olabilir; ama
insan, imanýn aðýrlýðýný ancak yaptýðý amellerle tam olarak hisseder.
“Benim kalbim temiz!”
Az önce de ifade edildiði gibi salih ameller, imaný koruyan ve
inkiþaf ettiren fakülteler mahiyetindedir. Günümüzde yaygýn olan,
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“Ben Allah’a inanýyorum. Benim kalbim temiz.” türünden kanaatler, imanýn vicdanlara hapsedildiði manasýna gelmektedir ki, bu
yanlýþ bir anlayýþtýr. Zira nazarî planda “Ben Allah’a inanýyorum”
diyen bir insanýn bunu pratik sahaya dökmesi ve bu sözünün ispatý
mahiyetinde yapmakla mükellef olduðu ibadetleri yerine getirmesi
gerekmektedir.
Netice itibarýyla iman ve amel bir bütünün ayrýlmaz iki parçasý
gibidir. Ýnsan, iman ve amel bütünlüðü içinde ruhî yönünü geliþtirecek, varlýðýn hedef ve gayesini sezip eþyanýn perde arkasýna þahit
olacak ve cennete ehil hale gelecektir ki, kulluðun gerçek mânâsý da
budur.
Hadi bakalým bu akþamlýk bu kadar yeter. Furkan sanki bir soru
soracak gibi duruyorsun. Sorunu unutma, yarýn sorarsýn. Ben de
çok yoruldum. Yarýn devam ederiz.

Hastalarýmýzý ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim
Furkan’ýn dün akþam sormayý düþündüðü bir soru vardý. Bu akþam ilk soru hakký ondaydý.
- Ýhsan abi. Malum olduðu üzere hayatýmýzýn her aný deðiþik imtihanlarla dolu. Bu imtihanlar sabýr ve azimle baþarýldýðý takdirde
bizi olgunlaþtýrýyor ve niyetimize göre Rabbimize yaklaþtýrýyor.
Her insanýn hayatýnýn deðiþik karelerinde yaþadýðý ve insana saðlýðýn ne kadar büyük bir nimet olduðunu öðreten bir imtihanýmýz var:
Hastalýk... Sorum meselenin imtihan yönüyle alakalý deðil. Bu akþam hasta ziyaretleri üzerinde duralým diyorum. Hasta ziyaretlerimiz nasýl olmalý, ziyaretlerde nelere dikkat etmeliyiz?
- Hepimiz mutlaka hasta olmuþuzdur arkadaþlar. Bildiðiniz gibi
insan, hastalýk anlarýnda oldukça hassaslaþýyor ve kendini garip hissediyor. Ýþte bu ruh halini yaþayan hasta bir insan, kendisinin hal ve
hatýrýný soracak, acýlarýný paylaþacak vefalý dostlar bekliyor etrafýnda. Kendisini ziyarete gelen dostlarý hasta insana psikolojik olarak
güç ve destek veriyor. “Dostum! Seni iyi gördüm. Maþallah gayet
iyi görünüyorsun. Allah’ýn izniyle þifa bulacaksýn. Sana dua ediyoruz. En kýsa zamanda yine aramýzda olacaksýn inþallah.” gibi iyi dilek mesajlarý hastaya müthiþ bir moral kaynaðý oluyor.
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Bu, meselenin hastaya bakan yönü. Bir de iþin ziyaretçiye bakan
yönü var. Yakýnlarýmýzýn iyi günlerinde olduðumuz gibi hastalýklý
günlerinde de yanlarýnda olmamýz insan olmanýn bir gereði. Bu þekilde hasta olup olup inim inim inleyen insanlara bakarak halimize
ne kadar çok þükür etmemiz gerektiðini de anlamýþ oluyoruz.
Hasta ziyaretinin Müslüman’ýn Müslüman üzerindeki beþ hakkýndan biri olduðunu ifade eden24 Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün Müslümanlara hasta ziyaretini tavsiye ettiðini görüyoruz.25 Kendileri de Müslüman veya gayr-i müslim ayýrt etmeden
hasta olan bütün insanlarýn ziyaretine gidiyor.26
“Hasta bir mü’mini ziyaret eden kiþi hem hastaya moral vermiþ
olur, hem de kendisi sevap kazanýr.”27 buyurarak hasta ziyaretinin
çift taraflý bir kazanç olduðunu ifade eden Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem), ziyaret ettiði hastaya þöyle davrandýðýný görüyoruz:
O, hastalarý ziyaret ettiðinde elini hastanýn alnýna koyuyor, hastanýn
elini kendi eli içine alarak hal ve hatýrýný sorduktan sonra, “Geçmiþ
olsun, inþallah hastalýðýn günahlarýný temizler.” buyuruyor.28
- Peki hasta ziyaretlerinde nelere dikkat etmek lazým?
- Ziyaretçinin bütün amacý hastayý yalnýz olmadýðýna inandýrmak, onu ümitlendirmek ve ona moral ve yaþama sevinci vermek
olmalý. Hastanýn hastalýðý sebebiyle caný çekip alamadýðý ve yiyemediði þeyler olabilmesi ihtimaline binaen caný çeken þeylerden veya onun ihtiyacý olabilecek hediye götürmek güzel bir davranýþtýr.
Hastayý ziyaret ettikten sonra ilgiyi kesmek doðru deðildir. Hastayý, zaman zaman yakýnlarýndan sorarak durumu hakkýnda bilgi almalýyýz. Ziyaretlerimizin süresini hastanýn hastalýk durumuna göre
ayarlamalýyýz. Zira hastanýn bir sýkýntýsý olabilir. Mesela dinlenmek
veya bir þeyler yemek isteyebilir. Bütün bunlarý düþünerek hastayý
rahatsýz edecek kadar yanýnda kalmak doðru bir davranýþ deðildir.
Ayrýca hasta ziyaretinde, diðer ziyaretçilerin onunla görüþmesini
engelleyecek þekilde de ziyareti uzatmamak gerekir.
Hastalar, hastalýk psikolojisi gereði ziyaretçilerine hastalýklarý
hakkýnda uzun uzun bilgiler verebilirler. Onlarý sabýrla dinlemeli,
her fýrsatta iyileþeceklerine dair morallerini yükseltici ifadelerde
bulunmalýyýz.
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Hastaya kendisi için dua ettiðimizi ifade ederek, onun maneviyatýný yükseltmeye çalýþmalýyýz. Allah Rasulü’nün bir hastaya þöyle dua ettiðini biliyoruz: “Allahümme rabbe’n-nas! Müzhibe’l-be’si
iþfi ente’þ-þafi la þâfiye illa ente þifaen la yuðadiru sekamen - Ey insanlarýn Rabbi olan Allah’ým! Bu ýzdýrabý gider. Þifayý veren Sensin, Senden baþka kimse þifa veremez. Sen hiç hastalýk býrakmayacak bir þifa ver.”29

Duamýz olmasa ne önemimiz var!
Mert,
- Dua dediniz de Ýhsan abi, aklýma geldi. Ne zamandýr sorayým
diyordum. Bir mümin nasýl dua etmeli? Dua ederken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir, diye bir soru sordu.
- Dua, Rabb’imize arz ettiðimiz bir dilekçeye benzer Mert. Bu
dilekçe ile gönlümüzü her þeyi yaratan, mutlak güç ve kudret sahibi Yaratýcýmýza açarýz. Nasýl ki günlük hayatýmýzda yazdýðýmýz
dilekçelerde bazý kabul þartlarý istenir. Aynen bunun gibi Cenab-ý
Hakk’a yaptýðýmýz dualarýmýzda da âdâb yönünden bazý esaslar
vardýr. Þimdi isterseniz bunlarýn neler olduðunu ifade etmeye çalýþayým:
Evvela abdest alýp kýbleye yöneldikten sonra ellerimizi açýp
Rabb’imize, “Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn” diyerek hamd ü senada bulunmalýyýz. “Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn”, “Gökleri ve yeri
yaratan, kalbimden geçenleri bilen, bütün isteklerimi yerine getirmeye muktedir Allah’ým, Sana þükürler olsun” anlamýna geliyor.
Rabbimize hamd ettikten sonra ikinci olarak Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) “essalâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn” diyerek salât u selâmda bulunmalýyýz. Bir Hak dostunun ifadesiyle bu, âdeta, bir kapýyý vururken, o
kapýnýn önünde duran, o kapýnýn kilit ve anahtarlarýný elinde tutan
Zât’a selâm vermek gibidir. Gönülden gelerek getirilen böyle bir
salat o kapýnýn açýlmasýna vesile olacaktýr.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir kiþinin yaptýðý duayý duyar ve “Bu adam acele etti.” der. Sonra da onu yanýna çaðýrtýp
þöyle buyurur: “Biriniz namaz kýlýp arkasýndan dua için ellerini
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kaldýrdýðýnda, Allah’a hamd ve sena ile baþlasýn, sonra Peygamber’e salât ve selam okusun, ondan sonra istediði duayý yapsýn.”30
Ýstenilen þeylerin Cenâb-ý Hak tarafýndan kesinlikle kabul göreceðine gönülden inanarak dua etmeliyiz. Sadece ellerimizi deðil
gönlümüzü de açarak içten gele gele, yana yakýla yalvarmalýyýz.
Duâ, eðer þartlarýna uygun yapýlmýþsa muhakkak kabul görür. Ancak kabul ediliþ keyfiyeti, bizim istediðimizin ayný olmayabilir. Bazen bizim istediðimiz, bizim için hayýrlý olmadýðýndan, bir rahmet
eseri olarak Cenab-ý Hak bize, istediðimizi deðil de esas istememiz
gerekeni ihsân buyurur. Bazen da duâmýz âhiretimiz hesabýna kabul
görür.
Duâmýzý yine salât ve selâmla bitirmeliyiz. Bu þekilde yaptýðýmýz duayý adeta iki salavat arasýna alarak takdim etmiþ olacaðýz.
Dualarýmýzda ýsrarlý olmalýyýz. Bir kere istedikten sonra olmuyor diye tekrar istememek yanlýþtýr. Nitekim, “Ýnsan, ben Allah’tan
istedim de bana isteðim verilmedi demediði ve istemeye devam ettiði müddetçe, istediði kendisine verilir.”31 hadis-i þerifi bu hakikati belgeler mahiyettedir.
Duamýzý bitirdikten sonra “amin” demeliyiz. Bu kelime, “Allah’ým! Yaptýðým duamý kabul eyle” anlamýna gelir. Hadiste bir
sahabi bu meseleyi þöyle anlatýyor: Bir gece Rasulullah ile dýþarý
çýkmýþtýk. Dua eden bir kiþiye rastladýk. Allah Rasulü durup onu
dinlemeye koyuldu. Sonra da þöyle buyurdu: “Eðer sonunu iyi
baðlarsa, istediklerini hak eder.” Cemaatten birisi, “Ey Allah’ýn
Rasulü! Duayý nasýl bitirmesi gerekir?” diye sorar. Allah Rasulü
ise “Amin kelimesi ile. Eðer böyle bitirirse, istediði kendisine verilir.” buyurur.32
Sadece ihtiyaç ve sýkýntý anýnda deðil, geniþlik ve rahatlýk içinde bulunduðumuz zamanlarda da dua etmeliyiz.

Dua için en uygun vakitler
- Peki dua için en uygun vakitler hangi vakitlerdir?
- Hadis-i þeriflerde duanýn kabul edilmesine en elveriþli vakitler
olarak þu zaman dilimlerinden bahsedilir:
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Gecenin son üçte birlik kýsmý. Farz namazlarýn sonrasý. Secde
esnasýnda yapýlan dualar. Hac veya umrede yapýlan dualar. Ezan
okunduðu vakit. Ezanla kamet arasý. Yaðmur yaðdýðý zaman.
Kur’ân hatminden sonra. Gözlerimiz iman hassasiyetiyle yaþardýðý
zaman. Bizi yalnýz Allah’ýn gördüðü yerler.

Duasý kabul olan kimseler
Bir de duasý kabul olan kimseler var. Birkaç cümleyle onlardan
da bahsedeyim. Deðiþik hadislerde þu kimselerin yaptýðý dualarýn
reddolunmayacaðý haber veriliyor:
Evine dönünceye kadar hacýnýn ve gazinin duasý. Ýyileþinceye
kadar hastanýn duasý. Mü’min bir kimsenin, diðer mü’min kardeþi
için gýyaben yaptýðý dua. Ýftar edinceye kadar oruçlunun duasý.
Adaletli devlet baþkanýnýn duasý. Babanýn evladýna duasý. Esma-i
hüsna, salih ameller, peygamberler ve diðer büyük zatlar ile vesile
kýlýnarak yapýlan dualar. Misafirin ev sahibine duasý ve bir de mazlumun duasý.
Gecelerimizi teheccüdle nurlandýralým
Bu akþam kimsenin aklýna bir soru gelmiyordu. Bunun farkýna
varan Ýhsan,
- Her akþam soru soracaksýnýz diye bir þart yok elbette. Bu akþam ben size teheccüdden bahsedeyim, diyerek sözlerine baþladý:
Gecenin zifiri karanlýðý, kabrin dehþeti karþýsýnda insanýn bütün
ümitlerinin kesildiði, ses ve soluðunun tükendiði, el, kol ve ayaklarýnýn baðlandýðý bir anla birlikte bütün kainatýn yýkýlacaðý zamaný
hatýrlatýr. Kabrin bu dehþeti karþýsýnda insan, üzerine kâbus çökmüþ
gibi olur; konuþmak ister fakat konuþamaz, elini-ayaðýný hareket ettiremez, baðýrýr; fakat kimseye sesini duyuramaz. Ýþte tam bu vakitte onun kalkýp namaz kýlmasý, gecenin karanlýklarýna bir âhla birlikte iki damla gözyaþý býrakmasý ve bütün hayatýný nurlandýrmasý,
karanlýk gecesini aydýnlatmasý için ne kadar nurlu, ne kadar feyizli
ve bereketli bir hareket olduðunu ancak insan olan anlayabilir.
Kur’ân, ýsrarla gece ibadeti üzerinde durmakta ve Efendimiz’e
hitaben; “Ey örtüsüne bürünen Rasulüm! Geceleyin kalk da, az bir
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kýsmý hariç geceyi ibadetle geçir. Duruma göre gecenin yarýsýnda
veya bundan biraz daha azýnda veya fazlasýnda ibadet etmen de yeterlidir. Kur’ân’ý tertîl ile, düþünerek oku.”33 buyurmaktadýr. Bu
ayetlerden hemen sonra da, “Muhakkak ki geceleyin kalkýp ibadet
etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuþu bakýmýndan daha düzgün,
daha saðlam bir tilavet saðlar. Halbuki gündüz seni meþgul edecek
yýðýnla iþ vardýr.”34 diyerek, adeta Efendimiz’in Cenab-ý Hakk’a
müracaat zamanýný tayin buyurmaktadýr. Baþka bir ayet-i kerimede
ise, “Sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin bir kýsmýnda kalkýp Kur’ân oku, teheccüd namazý kýl. Böylece Rabb’inin, seni, övgüye deðer bir makama göndereceðini umabilirsin.”35 buyrulmaktadýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu emre harfiyyen uymuþtur.

Þükreden bir kul olmayayým mý?
Hz. Aiþe (radiyallâhu anha) tarafýndan rivayet edilen bir hadis-i þerifte, O’nun gece ayaklarý þiþinceye kadar ayakta durduðu ve ibadet
ettiði bildirilir. Kendisine, “Allah senin geçmiþ ve gelecek günahlarýný affetti (niye kendini bu kadar hýrpalýyorsun?)” dendiðinde de, “Þükreden
bir kul olmayayým mý?”36 cevabýný vermiþtir. Þair Buseyrî, Kasîdei Bür’e’sinde bu durumu anlatýrken, “Ben o nebi-i zîþanýn sünnetine muhalefet ettim ki, ayaklarý þiþmeden yatmýyordu. Bense, döne
döne uyuyor ve döþeðin tadýný çýkarýyorum.” der ve kendi nefsini
yerden yere vurur.
Gece namazý, müminin þerefidir; mümin onunla þeref kazanýr.
Herkesin sevdiðine kavuþtuðu bir anda, kalkýp huzura gelme ve
O’nunla sohbet etme, insana öyle bir deðer kazandýrýr ki, hiçbir güzellik onunla boy ölçüþemez. Bunun büyük bir vazife olarak hissedilmesi ve yapýlýp yerine getirilmesi için öncelikle Rabb’e dayanma, O’nun rahmetine sýðýnma þarttýr. Sultanýn güç ve kudretine dayanýp þahlarý dahi esir eden neferler gibi biz de her türlü problemimizi O’na yönelmemizle halledeceðiz.
Evet, O’na dayanmadan hiçbir þey yapýlamaz. Zira bizler yaratýlýþ itibarýyla oldukça aciz ve fakir kullarýz. Buna karþýlýk ihtiyaç
dairemiz çok geniþtir. Cenab-ý Hakk’a dayandýðýmýz nispette kuvvet kazanýp ihtiyaçlarýmýzý giderecek ve O’na daha da yaklaþacaðýz. Namaz, bize bu kuvveti kazandýrýr. Bir insan, bu kadar korkunç
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hasýmlar çemberi içinde uykusunu terk edip fecirde Rabb’isine el
açýp el-pençe divan durmakla, sinesinde bir yara gibi kendisini hissettiren bu aðýrlýktan kurtulmuþ olur.
Gerçi siz daha fazlasýný yapýyorsunuz ama genel olarak þunu
söyleyebiliriz: Keþke herkes haftada en az bir gününü teheccüd gecesi ilan etse. Zaten sabah namazýna kalkýyoruz. Saatimizi imsak
vaktinin girmesine yarým saat kala ayarlayýp bu yarým saatimizi teheccüd ve tefekkürle deðerlendirebiliriz. Ýmsak girdikten bir müddet sonra da sabah namazýmýzý kýlýp istirahate çekilebiliriz.

Birbirimize eksik yönlerimizi söyleyebilmeliyiz
Bu akþam üzerinde durmak istediðim bir baþka konu ise þu: Birbirimize karþý hep pozitif yanlarýmýzý söylerken, negatif yönlerimizi söylemekten kaçýnýyoruz. Maalesef bu durum, her ne kadar iyi
niyetli olsak da yakýnýmýzda olan insanlarýn kusurlarýný devam ettirmelerine sebep olabiliyor. Halbuki iyi bir zaman ve mekanýný
kollayarak sevdiðimiz insanlarýn yanlýþlarýný da yüzlerine karþý tatlý ve uygun bir dille söyleyebilmeliyiz.
Sözün burasýnda size bir kýssa anlatayým: Harun Reþit halife
olur. Bir eski dostu ve arkadaþý olan Allah dostu Süfyan-ý Sevrî’nin
de kendisine gelip biat etmesini bekler. Ama Süfyan-ý Sevri hiç de
onun gibi düþünmez. Derken Harun Reþit artýk dayanamaz ve bir
mektup yazýp Süfyan-ý Sevri’ye gönderir. Mektubunda biraz da
ona sitem ederek, “Herkes geldi biat etti, alacaðýný aldý. Halbuki benim gözlerim hep seni bekledi.” der. Hazret, gelen mektubu kendisi açýp okumaz. Talebelerinden birine okutur. “Bir zalimin yazdýðý
mektuba ben el süremem” der. Sonra da cevabý ayný kaðýdýn arkasýna yazdýrýr. Talebesi, kullanýlmýþ bir kaðýda, halifeye gidecek
mektubu yazmak uygun olmaz anlamýnda itirazda bulunursa da, bu
büyük insan ona þu cevabý verir: “Eðer bu kaðýt milletin malýndan
alýnmýþsa onu geri göndermiþ olacaðýz. Eðer kendi malýndan ise benim onun için harcayacak param yok.”
Sonra da talebesine þunlarý yazdýrýr: “Harun, halife oldun. Milletin parasýný saða-sola savurdun. Beni de bu iþe þahit tutmak için
yanýna çaðýrýyorsun. Unutma, bir gün Rabbinin huzuruna çýkacak
ve bütün bu yaptýklarýndan hesap vereceksin.” diye baþlayarak
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uzun uzun ikazlarda bulunarak Harun Reþit’in yanlýþlarýný anlatýr.
Hadisenin gerisini, Harun Reþit’in sarayýnda bulunan bir þahýs bize
þöyle naklediyor:
“Harun Reþit, mektubu alýp okudu. Hýçkýra hýçkýra aðladý. Her
namazdan sonra bu mektubu getirtip okutuyor ve ardýndan da: “Senin gibi bir hayýrhâh ve dost esas bu günlerimde benim yanýmda olmalýydý. Ýþte o zaman inhiraftan ve kaymaktan kurtulmuþ olurdum.” diyordu.”

Allah’ýn bir insana en büyük lütfu!
Evet, belli bir terbiye çerçevesinde birbirimizi ikaz etmeye kendimizi alýþtýrmalýyýz. Bu ikaz etme meselesi yüzyüze yapýldýðý takdirde
gýyabýnda konuþma da kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Burada üslup meselesinin önemi bir kere daha ortaya çýkýyor. Bu tür bire bir diyaloglarda, perdeyi yýrtmadan, muhatabý söz ve tavýrlarla rencide etmeden ve suçlayýcý ve karalayýcý bir üslup kullanmadan, yol gösterici
mahiyette tamamen Allah rýzasýný gözeterek hareket etmek ciddi
önem arz ediyor. Bu bir ahlâk haline getirildiðinde hem kardeþlik duygusu tecelli etmiþ olacak, hem de gýybet kapýsý kapanmýþ olacaktýr.
Allah’ýn, bir insana en büyük lütfu, ona kendi ayýplarýný göstermesidir. Basiret sahibi insanlar, kendi kusurlarýný farketmeyi, Allah’ýn, gösterdikleri kulluk performansýnýn bir neticesi ve lütfu olarak görebilir ve kendilerini düzeltebilirler. Herkesin bir hayýrhâh
edinmesi, kusurlarýný düzeltmesi için düþünülen çok tesirli çarelerden biridir. Mesela samimi olduðumuz bir arkadaþýmýza, “Bende
gördüðün her türlü yanlýþ ve eksikleri yüzüme karþý söylemen için
sana yetki veriyorum” diyerek bir hayýrhâhlýk mukavelesi imzalayabiliriz. Kiþinin, hakikati hatýrlatan ve devamlý hayra çaðýran bir hayýrhâhýnýn olmasý onun istikametini korumasýna yardýmcý olacaktýr.
Dünyaya nasýl bakmalýyýz?
- Ýhsan abi bu akþam sorular benden, diyen Tarýk sorusunu þöyle sordu:
- Bugün okuduðum bir kitapta Allah’ýn Kur’ân-ý Kerim’den baþka bir de kâinat kitabý olduðundan bahsediliyordu. Bu konuyu biraz
açabilir misiniz?
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- Allah’ýn, þuurlu varlýk insana gönderdiði ve onunla kendini tanýttýðý iki türlü kitabý vardýr Tarýk. Bunlar, kâinat kitabý ve baþta
Kur’ân olmak üzere peygamberlere verilen semavi kitaplardýr.
Kâinat kitabý, her haliyle Cenab-ý Hakk’ý anlatýrken Allah (cellecelâluhû), kullarýna olan merhametinin gereði onlarýn ellerine de birer
kitap vermek suretiyle insanlarýn farklý yollara sapmalarýný engellemek istemiþ ve bu kitabý, þerh ve izah sadedinde kelamýný kelimelere dökerek perçinlemiþtir.
Kâinat kitabýnýn bir parçasý olmasý itibariyle dünya, insanýn
üzerinde yaþadýðý anlamlý ve Ýlahi sanatlarla süslü bir eserdir. Allah (celle celâluhû), isimlerine tecelligah yaptýðý bu eseri, kullarýnýn
istifadesi için yaratmýþ ve onu, bu eserde tasarrufa yetkili halife
olarak yaratmýþtýr. Ýnsaný yaratýp hilafet vazifesiyle dünyaya gönderen Allah’ýn (celle celâluhû), onu dünya ile bu denli irtibatlý görmesi yanýnda mü’minin, dünyadan elini-eteðini çekip bir kenarda oturmasý elbette düþünülemez. Bilakis o, dünya adýna önüne
serilen her türlü imkaný, meþru dairede olmak kaydýyla deðerlendirecek ve dünyayý imar etme yollarýný arayacaktýr. Fezanýn derinliklerine dalacak, semanýn anlattýklarýyla Allah’ýn azametini
görüp acziyetini idrakle kul-Rabb dengesini bulma imkanýna kavuþacak; denizin derinliklerinde seyahat edecek ve enginliðiyle
birlikte koskoca bir alemin, insan olarak bize fýsýldadýklarýna þahit olarak enfüsi (iç) ve afaki (dýþ) tefekkürüne ayrý derinlikler kazandýracaktýr

Dünya icraat ve tohum atma yeridir
Mü’min, ahireti burada kazanýr ve kulluk adýna yapýlmasý gereken her þeyin yeri dünya hayatýdýr. Hayat ölümle noktalandýktan
sonra, kulluk adýna yapýlacak hiçbir þey kalmamýþ demektir. Ayný
zamanda dünya, bin bir tecellisiyle nazarlarýmýza arz edilen Esmai Ýlahinin, çok yönlü temaþa yeridir. Biz, onlarýn fýsýldadýklarýyla
O’nu daha bir derin duyuyor ve mananýn atmosferine girebilmenin
huzurunu iliklerimize kadar hissetmeye çalýþýyoruz.
Mü’minin, her þeye olmasý gerektiði kadar kýymet ve deðer verip, Rabbin o noktadaki deðerlendirmesi nisbetinde hareket tarzýný
ayarlamasý, ona ayrý bir deðer kazandýrmaktadýr. Bu noktada
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mü’minin dikkat etmesi gereken husus da, dünya ile ahiret dengesini koruyabilmek ve dünyaya dünya, ahirete de ahiret kadar ehemmiyet verme hassasiyetini göstermektir. Bu dengeyi anlatan
Kur’ân, “Allah’ýn sana verdiklerinde hep ahiretin peþinde ol ama
dünyadan da nasibini unutma.”37 buyurmaktadýr.
Dünya hayatýnda saadet içinde yaþamayý da huzursuzluða kaymayý da dört þeyle anlatan Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle
buyurmaktadýr: “Üç þey kiþinin saadetindendir: Salih bir hayat arkadaþý, geniþ ev ve emniyetli binek. Üç þey de insanýn talihsizliðidir: Kötü bir hayat arkadaþý, dar bir ev ve emin olmayan binek.”38

Ahiretimiz adýna ciddi yatýrýmlar yapmalýyýz
Belli þeyleri elde etmede dünyanýn bir vasýta ve vesileliði vardýr
ve mü’min, onu kullanmak suretiyle, bir taraftan dünyayý imar
ederken diðer taraftan da ahireti adýna ciddi yatýrýmlar yapmalýdýr.
Zira dünyanýn bir hakikatý vardýr ve o mutlaka deðerlendirilmelidir.
Ancak esas hakký verilmesi gereken ve insandan beklenen, ruh ve
kalbinin hakkýný vererek her ikisi arasýndaki dengeyi kurabilmesidir. Bu noktada Bediüzzaman’ýn yaklaþýmýyla insan, ne dünya hayatýndan kazandýðýna sevinmeli, ne de kaybettiðinde üzülmemeli,
onu kesben deðil kalben terk etmeye muvaffak olmalýdýr.
Bunun manasý, eldeki imkanlarý sonuna kadar deðerlendirip
dünyaya sahip olmakla birlikte yeri ve zamaný geldiðinde bunlarýn
hepsini Allah’ýn rýzasý istikametinde sarf etme bahtiyarlýðýný gösterme, bunu yaparken de kalbinde zerre kadar tereddüt ve meyil hissetmemedir.
Dünyamýz kadar ahiretimiz için de çalýþmalýyýz
- O zaman dünyamýz kadar ahiretimiz için de çalýþmalýyýz diyebiliriz.
- Ben de þimdi o konuya geliyordum Tarýk. Ýnsan, çok garip bir
varlýk. Sence de öyle deðil mi? Bir misafir olarak gönderildiði bu
dünyada sanki devamlý surette kalacakmýþ gibi hareket ediyor. Dört
elle sarýlýp bir an önce dünyasýný mamur edebilmek, günümüzdeki
argo ifadesiyle köþeyi dönebilmek için var gücüyle çalýþýp çabalýyor. Hatta bunun için çoðu zaman sabýrsýzlýk gösterip acele ederek
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kýsa yoldan mal-mülk sahibi olabilmek adýna yanlýþ yollara bile girebiliyor. Ýnsanýn bu hali, “Ýnsan (karakteri gereði) aceleden (acele hareket
etme duygusuyla) yaratýlmýþtýr.”39 ayet-i kerimesini ne de güzel doðruluyor. Bunu derken “Ýnsan çalýþmasýn, miskin miskin otursun” demek istemiyoruz elbette. Ancak, fani olan bu dünyasýný mamur etmek için acelecilik gösteren ve bu konuda gösterilmesi gerekli olan
cehd ve gayretten asla taviz vermeyen insanoðlu, asýl gideceði yer
olan ahiret yurdu için de ayný aceleciliði göstermelidir.
Dünyamýzý kazandýracak iþlerimize dört elle sarýlýrken, ahiretimizi kazanacaðýmýz iþlerimizi ise, “Daha yaþým genç. Hele biraz daha zaman geçsin, ileride yaparým, ederim.” gibi ifadelerle erteleyip
geçiþtirebiliyoruz. Böyle bir yaklaþým, bizim adýmýza büyük bir kayýptýr. Zira dünya iþlerine ahireti unutturacak kadar dalma, insaný
yapmasý gerekli olan ibadetlerden de soðutabilir veya daha iyimser
bir ifadeyle insaný ibadetlerinden zevk almaz hale getirebilir. Ayný
zamanda mükellef olduðumuz ibadetlerimizi ileriye erteleme neticesinde biriken kulluk borcumuzu yerine getirmekte de zorlanabiliriz.
Esasen bunun altýnda ailedeki kötü örnekler, tembel ve iþini erteleyen kimselerle arkadaþlýk etme, irâde zaafý, Allah’ýn azabýndan
emin olmak, ölümü unutup hiç ölmeyecek gibi dünyevi hesaplar
peþinde koþmak, Allah’ýn afv ve maðfiretine güven, baþkalarý tarafýndan eksikliklerinin hatýrlatýlmamasý, günah ve isyana dalma gibi
sebepler yatýyor. Öyleyse ne yapmamýz gerekiyor, bu hastalýðý nasýl tedavi edebiliriz?
Henüz hayata ilk baþlamanýn yeri olan âile ortamýnda anne-baba kendi hayatlarýna dikkat etmelidirler. Çocuðun aileden çýkýp arkadaþ ortamýna atýldýðý zaman da aile, büyük bir titizlik göstermeli,
çocuðun gideceði mekânlar ve arkadaþlýk edeceði kimseler hususunda gerekli ikazlar yapýlmalýdýr.
Ýnsan, kendi nefsine hâkim olup, nefsine deðil, onu kendi iradesine tâbi kýlmalý; zaman zaman kendini hesaba çekip, savsaklamanýn
dünyevî ve uhrevî olumsuz neticelerini de düþünerek, bunun kurtulunmasý gerekli bir hastalýk olduðunu kendisine kabul ettirmelidir.
Hiçbir zaman ölüm unutulmamalý, dolayýsýyla ölmeyecekmiþ gibi bir tutuma girilmemelidir.
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Faydalý hiçbir iþ yapmaksýzýn sadece Allah’ýn rahmetine güvenen birtakým kimseler gibi boþ bir hayal ve kuruntu içerisinde olunmamalýdýr. Cenâb-ý Hakk’ýn engin rahmetinin yanýnda ayný zamanda azabýnýn da varlýðý düþünülüp ona göre hareket edilmelidir.
Herkes, kendisine eksikliklerini hatýrlatacak hayýrhah bir arkadaþ tespit etmelidir.
Günâh konusunda dikkatli davranýlmalý, küçüktür diye günâh
hafife alýnmamalýdýr.
Ýnsana manevî bir kuvvet veren duâyý elden býrakmamalý, sâlih
kimselerle birlikte olunmalý, Kur’ân ve Sünnet ölçüleri içerisinde
bir hayat yaþamaya gayret edilmelidir.
Peygamberlerin ve onu takip edenlerin hayatlarý hikâye olarak
deðil, ibretle okunmalý ve onlardan ibretler, dersler ve öðütler alýnmalýdýr.

Kulluk Allah’ýn emirlerine teslim olmaktýr
Bahadýr,
- Mesele dönüp dolaþýyor ve yine kulluða varýyor. Öyle deðil mi
Ýhsan abi? Rabbim bizi kendine hakiki manada kul eylesin.
- Tesbitin çok doðru Bahadýr. Ýnsan, Allah’a kullukla inkiþaf
eder ve gerçek gücünü elde eder. Çünkü Allah’la münasebet, insanlýða has bir keyfiyettir. Hayvanlarýn, O’nunla böyle bir münasebeti
söz konusu deðildir. Cenab-ý Hak, onlarý sadece yaratýr ve sevk
eder. Allah, insanýn bozulup kokuþmamasý için, Kendisiyle münasebet kurmasýný, itaat edip kullukta bulunmasýný istemektedir. Zira
kulluk, Allah’la münasebeti, yani kendisini yaratan ve ayakta tutanla irtibatýdýr. Bu ayakta tutma, O’nunla münasebet kesildiði zaman
biter. Evet insan, kulluk yaparsa Cenab-ý Hak’la münasebeti devam
eder. Kullukla Rabb’in arasýna giren her mâni, bu münasebeti kesici mahiyettedir.
Ýbadet ü taatte, Rabb’le münasebetin güçlü olmasý nispetinde,
O’ndan insana akýp gelen feyizler de artacak ve vicdanlar ferahfeza bir iklime kavuþacaktýr. Kuldan O’na yükselen þeyler ise,
ayette, “Görmedin mi Allah nasýl bir misal getirdi; güzel bir sözü, kökü (yerde) sâbit, dallarý gökte olan güzel bir aðaca (benzetti).”40
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buyurulduðu gibi, kalbden çýkan tertemiz, bulanýksýz ve bulaþýksýz; kendisiyle sadece Allah rýzasý kastedilen birer kelime halinde O’na yükselecektir. Arkasýnda baþka düþünceler olan her söz
ve hareket ise, insanýn baþ aþaðý uçurumlara yuvarlanmasýna sebep olacaktýr.

“Yalan söylüyorsun!”
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i þeriflerinde, “Kýyamet günü ilk çaðrýlacaklar, Kur’ân’ý ezberleyen, Allah yolunda
öldürülen ve bir de çok malý olanlardýr. Allah (celle celâluhû), Kur’ân
okuyana, “Ben, Rasulüme inzal buyurduðum þeyi sana öðretmedim
mi?” diye soracak. Adam, “Evet, ya Rabbi! diyecek. “Bildiklerinle
ne amelde bulundun?” diye Allah tekrar soracak. Adam, “Ben onu
gündüz ve gece boyunca okurdum.” diyecek. Allah Teala, “Yalan
söylüyorsun!” diyecek.
Melekler de ona, “Yalan söylüyorsun! diye çýkýþacaklar. Allah
ona, “Bilakis sen, “Falanca Kur’ân okuyor” densin diye okudun ve
bu da söylendi.” diyecek. Sonra, mal sahibi getirilecek. Allah, “Ben
sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadýn” diyecek.
Zengin adam, “Evet, ya Rabbi” diyecek. “Sana verdiðimle ne
amelde bulundun?” deyince de: “Sýla-i rahimde bulunur ve tasadduk
ederdim.” diyecek. Allah Teala, “Bilakis sen, “falanca cömerttir” desinler diye bunu yaptýn ve bu da denildi.” diyecek. Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah, “Niçin öldürüldün? diye sorduðunda, adam, “Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaþtým.” der. Allah, “Yalan söylüyorsun!” diyecek. Bunun üzerine melekler de, “Yalan söylüyorsun!” diye çýkýþacaklar. Allah tekrar, “Bilakis sen, “Falanca cesurdur” desinler diye dövüþtün
ve bu da söylendi.” buyuracak. (Sonra da Efendimiz Ebu Hüreyre’nin dizine vurarak) “Ey Ebu Hüreyre! Bu üç kimse, kýyamet günü cehennemin
alevlerinde kabaracaðý Allah’ýn ilk üç mahlukudur!”41 buyurmuþtur.
Buradan da anlaþýlmaktadýr ki, kulun ibadet adýna yaptýðý þeylerde, yer yer niyetini yoklamasý ve sabit tutmasý gerekmektedir. Zira bütün ibadetler, Rabb’in rýzasý istikametinde yapýldýðý oranda bir
aðýrlýk ve derinlik kazanýr.
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“Ey insanlar! Rabb’inize kul olun”
Kulluk, insanýn Allah ile münasebetin ifadesidir. Yalancý heyecanlar, sahte coþkunluklar bu yolda geçerli akçe olamaz. Bu yolun
prim yapan þeyleri; gecenin siyah zülüfleri üzerine býrakýlan âh’lar,
gözyaþýyla ýslatýlan seccadeler, “Ey insanlar Rabb’inize kul olun”42
emrinden hareketle, yakýlan baðýrlardýr. Bütün bunlar, insanýn çirkinliklerden sýyrýlýp cennete ehil hale gelmesine vesile olacak þeylerdir. Altýnýn, gümüþün, posa ve tortudan ayrýlýp som altýn ve saf
gümüþ haline geldiði gibi, insanýn saflaþýp cennete girmesi için Allah onlarý kullukla mükellef kýlmýþtýr. Ýnsan, o kullukla sâfileþip
berraklaþacak, Allah Rasulü’nün ifadeleri içinde, kendisine bakýldýðý zaman Allah (celle celâluhu) hatýrlanacaktýr.
Arkadaþlar, saati yine oniki yaptýk. Geç oldu. Ben abdest tazelemeye gidiyorum. Siz de hazýrlanýn da yatsýyý kýlýp yatalým.
Risale-i Nur’u anlayarak nasýl okuyabiliriz?
- Ýhsan abi ben Risale-i Nur okumaya yeni baþladým. Çok zorlanýyorum. Bana neler tavsiye edersiniz? Bu soruyu Mert sormuþtu.
Ýhsan, Mert’in sorusunu þöyle cevaplandýrdý:
- Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin kaleminden içinde yaþadýðýmýz asrýn hastalýklarýna Kur’ân’ýn eczahanesinden ilaçlar sunan bir eser. Risale-i Nur’u tanýyanlarýn en büyük arzusu, bu muhteþem ilimler hazinesini verimli okumak ve doðru anlayabilmektir. Bunun için önemli olan okuduðumuz eseri anlayabilecek bir metot tayin etmemiz. Vereceðim metotlarý uyguladýðýnda,
Risale-i Nur’u okumayý ve anlamayý, baþarabilir ve ayný zamanda
bunu zevkli bir uðraþa dönüþtürebilirsin.
Öncelikle Risale-i Nur’dan kitap seçimi önemlidir. Bu sebeple ilk defa okumaya baþlayanlarýn Sözler ve Asa-yý Musa’dan
baþlamasý faydalý olacaktýr. Çünkü bu iki eser, yeni baþlayanlar
için daha akýcý ve kolay anlaþýlýr.
Önce sözlüksüz okuyalým
Âsâ-yý Musa’dan baþladýðýnýzý düþünürsek, ilk kitabý sözlüksüz okumanýz daha iyi olacaktýr. Çünkü sözlüðe bakmak zaman
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kaybettirir ve bu yüzden canýnýz sýkýlabilir. Ýlk kitap size üsluba
alýþmanýzý saðlayacaktýr.
Ýkinci kitapta veya Sözler’den baþladýysanýz yarýsýndan itibaren
sözlük kullanarak okumanýzda fayda var. Fakat her kelimeye bakmanýz gerekmez. Sözlük ile tam olarak çalýþma birkaç kitaptan sonra
olursa daha iyi olur. Ayrýca sözlük Risale-i Nur için hazýrlanmýþ olmalýdýr. Sözlüðe bakarken isim tamlamasýyla beraber bakmakta fayda
vardýr. Mesela “Rezzak ve Kerim” kelimeleri beraber geçiyorsa ayrý
ayrý bakmak yerine “Rezzak-ý Kerim” olarak bakmak daha faydalý
olacaktýr. Ayrýca günümüzde sayfa sonlarýnda bilinmeyen kelimelerin
anlamlarýnýn verildiði Risale-i Nur’lar basýlmaya baþlanmýþtýr.
Ýkinci kitabý bitirdikten sonra, bu kitaplarýn hangi makamda ve
hangi þartlarda ve kimler için yazýldýðýný ve uðruna neler feda edildiðini anlamak için Tarihçe-i Hayat okunmalýdýr. Bu çalýþma diðer
kitaplardaki bazý kavramlarýn ve ifadelerin daha iyi anlaþýlmasýný
saðlayacaktýr.
Bundan sonra, mutlaka Lahikalar’dan birisi okunmalýdýr. Lahikalar’da sýralamanýn, Barla, Kastamonu ve Emirdað Lahikalarý þeklinde olmasý faydalý olacaktýr. Burada temel kitaplarýn yani (Sözler,
Lemalar gibi..) günlük hayatýmýzda ve sosyal hayattaki uygulamalarý
anlatýlmaktadýr. Lahikalar, istikameti saðlar. Daha sonraki her biriki kitaptan sonra bir lahika kitabý okumak gerekir. Lahikalar tek
olarak okunabileceði gibi, mesela Mektubat’ý ya da Lemalar’ý okurken her gün bir ya da iki mektup okumak þeklinde de olabilir.
Mektubat, Lemalar, Mesnevi-i Nuriye, Þualar, Lahikalar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi bittikten sonra Hutbe-i Þamiye ve Sünühat gibi
kitaplar okunmalýdýr. En son olarak da büyük bir ilmî gayreti gerektiren Ýþaratü’l Ý’caz ve Muhakemat adlý eserler okunmalýdýr. Tüm
kitaplarý bitirdikten sonra tekrar baþtan baþlanmalýdýr.
Risale-i Nur’u okurken, zaman zaman kendimize “neden?”, “niçin?” ve “nasýl?” sorularýný sormalýyýz. Bu durum, daha çok istifade etmemizi saðlar. Ayrýca anlatýlan konularla ilgili kendi zihninizden örnekler bulmaya çalýþmak da manalarý pekiþtirecektir.
Günlük hayatýnýzda karþýlaþtýðýnýz hadiselerle okuduðunuz konular arasýnda ilgi kurmaya çalýþýn. Ýlk önce baþtan bir baðlantý
58

Kulluk Þuuru

kurmak zor gibi gözükse de, sonradan kitap ile birçok konunun ve
hadisenin arasýnda açýk iliþkinin olduðunu fark edeceksiniz. Tefekkür ile ilgili bahisleri mutlaka günlük hayatýmýzda da hatýrlamak
gerekir. Yýldýzlar, çiçekler, sofradaki ve çevremizdeki nimetler gibi varlýklarý seyrederken, bazý nimetlerden istifade ederken Risalei Nur’daki ilgili konuyu hatýrlamak gerekir.

Arkadaþlarýmýzla mütalaa edelim
Arkadaþlarýmýzla ve ailemizle günlük sohbetlerimizde, Risale-i
Nur’dan bazý konular mutlaka olmalýdýr. Dostlarýmýzla ve arkadaþlarýmýzla karþýlaþtýðýmýzda bir önceki gün okuduðumuz bazý konularý açýp onlara anlatalým. O konuyu bizden iyi biliyor olsalar bile
önemli deðil. Kalbleri zevkle dinleyecektir.
Kendi kendimize okurken zaman zaman sesli okumak da oldukça faydalýdýr. Mesela kendi evimizde eþimizi ve çocuklarýmýzý karþýmýza alarak Risale-i Nur’dan onlara pasajlar okuyabiliriz.
Risale-i Nur’u Bediüzzaman’ýn ifadesiyle gazete okur gibi okumamalýyýz. Onu duya duya, hissederek, kendimizi vererek ve ayný zamanda arkadaþlarýmýzla mütalaa ederek okumalýyýz. Karþýlýklý müzakere edilerek yapýlan okumalar çok daha kalýcý ve faydalý olacaktýr.
Bir defter alarak okuduðumuz yerleri not almalýyýz. Not alma
okuduðumuz yerleri unutmamamýzý saðlayacaktýr. Bir Arap atasözü
bunu çok güzel bir þekilde dile getirmektedir: “Ýlim bir avdýr, yazmak ise onu yakalamaktýr.”
Az da olsa, mutlaka her gün okumak gerekir. Çünkü Risale-i
Nur’u iyi anlamak devamlý okumaya gerektirir. Bediüzzaman Hazretleri’nin, bir sayfa dahi okumaya vakit bulamýyoruz diyenlere
“kitabýn kapaðýný açýp kapatýn” dediðini unutmayalým.
Bu maddeleri çoðaltmak elbette mümkün. Ama hepsinden önemli olan saðlam bir irade... Ýradelerimizdeki potansiyel kuvveti harekete geçirip bu iman derslerini anlayarak okumayý baþarabiliriz.
Tatilde sadece bedenimiz deðil, ruhumuz da dinlenmeli
- Vallahi Ýhsan abi ne diyeyim. O kadar güzel izah ettiniz ki. Bu
günden tezi yok, hemen tavsiyelerinizi uygulamaya çalýþacaðým.
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Bu arada Bahadýr söze girerek þunlarý söyledi:
- Ýhsan abi. Yarýndan itibaren tatile giriyoruz malum. Hepimiz
memleketlerimize gideceðiz. Annemizin, babamýzýn ellerini öpeceðiz. Sorum þu: Bir müslümanýn tatil anlayýþý nasýl olmalý? Tatil yan
gelip yatmaktan mý ibarettir? Ne dersiniz?
- Yaz mevsiminin gelmesi ve okullarýn kapanmasýyla, bir yerlere gidip tatil yapma düþüncesi hemen her yerde seslendirilmeye
baþlanýr. Uzun ve yorucu bir senenin ardýndan güzel bir yerde hem
bedeni hem de ruhu dinlendirebilecek huzurlu bir tatil yapmak herkesin hayallerini süsler. Kimine göre tatil memleket ziyareti, kimine göre deniz kenarý ya da kaplýca...
Esasen tatil kelimesi “atýl-boþ durma” ve “atâlet-tembellik” kelimeleriyle ayný kökten geliyor. Ne yazýk ki, genel itibarýyla toplumumuzda tatillerin adeta sözlük anlamýna uygun olarak atýl bir halde geçirildiðini görüyoruz. Halbuki tatil günlerini sözlük anlamýnýn
ifade ettiði þekilde boþ ve atýl geçirmek çok yanlýþtýr. Bu yanlýþlýðý
bilim adamlarý da dile getiriyor. Onlara göre, zamaný herhangi bir
iþle meþgul olmadan boþ bir þekilde dinlenerek geçirmek, dinlendirici olmaktan ziyade yorucu oluyor. Bu sebeple bir iþten yorulan insan, kendisini dinlendirici baþka bir iþle meþgul olmalý.
Çoðumuzun ezbere bildiði Ýnþirah Sûresi’nde de Rabb’imiz bu
mesele üzerinde duruyor: “O halde bir iþi bitirince, hemen baþka bir
iþe giriþ, onunla uðraþ.”43 Buradan hareketle þunu söyleyebiliriz ki,
tatil günlerini birer fýrsat günleri olarak görmeli, diðer zamanlarda
aksayan ve ihmal edilen iþlerimizi bu dönemlerde telafi etme yoluna gitmeliyiz. Peki o zaman bizim tatil anlayýþýmýz nasýl olmalý ve
tatilimizi nasýl deðerlendirmeliyiz?
Hayýr dairesi içinde bile olsa yapýlan iþlere bazen renklilik kazandýrýlmazsa monotonluk ve býkkýnlýk olabilir. Buna meydan vermemek için imkanlar nispetinde baþka bir mekana gitmekte fayda
vardýr. Ancak bu yapýlýrken aþk ve þevkin kamçýlanmasý, metafizik
gerilimin artýrýlmasý niyetiyle ayný duygu ve düþüncenin paylaþýldýðý kiþilerle görüþülmeye gidilmeli. Hatta orada misafir olarak kalýnabilir. Sonra ecdaddan yadigar kalan tarihi eserler ve hizmet amacýyla kurulan müesseseler ziyaret edilebilir. Bu þekilde hem dinlenilmiþ hem de canlýlýk korunmuþ olunur.
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Akraba ziyaretinde bulunabiliriz
Yeni yetiþen nesiller, amca, teyze, dayý, hala sevgisi ve ilgisi görmeden yetiþiyor. Bu konu üzerinde daha önce de durmuþtuk. Halbuki dinimiz akraba iliþkilerinin sýký tutulmasý ve kesinlikle ihmal edilmemesi üzerinde çok ciddi olarak duruyor. Rabb’imiz sýla-i rahim
yapmamýzý Kur’ân-ý Kerim’de bizzat bizden istiyor. Konuyla alakalý ayeti beraber okuyalým: “Adýný anýp Kendisi’ni vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduðunuz Allah’a saygýsýzlýk etmekten ve akrabalýk baðlarýný koparmaktan sakýnýnýz.”44 Ayet-i kerimeden de
açýkça anlaþýldýðý gibi Allah, bizden akrabalýk baðlarýný sýký tutmamýzý istiyor. Biz de tatil günlerini fýrsat bilip diðer günlerde çoðu zaman ihmal ettiðimiz akrabalarýmýzý ziyaret edebiliriz.
Kitap okuma alýþkanlýðý kazanabiliriz
Millet olarak kitap okumaya karþý hep mesafeli duruyoruz. Aslýnda tatil günleri kitap okuma alýþkanlýðýna iyi bir baþlangýç yapmak için güzel bir fýrsat. Bu fýrsatý iyi deðerlendirme adýna gideceðimiz tatil yerlerine yanýmýzda okumak için kitap da götürebiliriz.
Ayrýca okuduklarýmýzý yanýmýzdakilerle paylaþýrsak bu sayede öðrendiðimiz bilgileri de pekiþtirmiþ oluruz.
Bu saydýklarýmýzýn dýþýnda elbette daha baþka pek çok tavsiye
edilebilecek husus olabilir. Ancak bu hususlar göz önünde bulundurulurken þu bakýþ açýsýný devamlý surette koruyabilmeliyiz: Deniz
kenarýnda, gaflet ve hevesâtý kalýnlaþtýrýcý yerlerde sýrf bu niyetle
dinlenmeyi düþünmek, ruhun deðil bedenin dinlenmesini saðlar.
Ancak þunu unutmayalým ki, bedenin dinlenmesi zinde bir ruha
baðlýdýr. Bedenle beraber ruh da dinlendirilmek isteniyorsa, ibadet
ü taat, güzel ahlâk ve yaþayýþlarýyla örnek olabilecek güzel insanlar
ziyaret edilmeli veya bu insanlarla beraber bir tatil birlikteliði yaþanmalýdýr. Hatta þu da ifade edilebilir ki, bu uðurda kullanýlan benzin ve diðer tatil masraflarý sadaka hükmüne geçer. Bu þekilde ailelerimize karþý da en güzel sadakayý vererek onlarý dinlendirmiþ oluruz. Biz de meþru dairede gençleþmiþ, zindeleþmiþ ve canlanmýþ
oluruz.
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Tatil deyince akla lüks oteller gelmesin
Ülkemizde tatil anlayýþýnýn sosyo-ekonomik yapýnýn deðiþmesine ve refah düzeyinin geliþmesine paralel olarak Batý toplumlarýndakine benzemeye baþladýðýný görüyoruz. Artýk tatil deyince; lüks
oteller, deniz, sahil, müzik, dans, çýlgýn eðlenceler, açýk büfe yemekler gibi tamamen tüketime ve gaflete dönük bir anlayýþ, her geçen yýl geliþip artýyor. Ýþ hayatýnýn vermiþ olduðu yoðun stres ve
yorgunluktan kurtulmak için bu tür yerlere giden insanlar, her ne
kadar bedenlerini dinlendirseler bile farkýnda olsunlar veya olmasýnlar gaflet ve tenperverliðe de kapý aralamýþ olmaktadýrlar. Halbuki insan sadece bedenden ibaret bir varlýk deðildir. Onun bir de ruhu vardýr. Bu sebeple tatil maksatlý gittiðimiz yerlerde bedenimizin
hakkýný verdiðimiz kadar ruhumuzun hakkýný da ihmal etmemeliyiz.
- Çok faydalý bir sohbet oldu Ýhsan abi. Allah sizden razý olsun.
Tatil öncesi bunlarý dinlememiz çok iyi oldu. Artýk gönül rahatlýðýyla memleketimize gidebiliriz.
- Estaðfirullah Bahadýr. Yarýn sabah helalleþiriz. Ýnþallah tatilde
hepinizin evini ziyaret edeceðim. Gelmeden önce sizi arar haberdar
ederim.
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Kutlu Doðum Haftasý’nda neler yapabiliriz?
Tatil bitmiþ ve yeni eðitim-öðretim yýlý için tekrar evlerine geri
dönmüþlerdi. Bu akþam okul dönüþü Ýhsan, bir çiçekçiye uðramýþ ve
oradan dört tane gül almýþtý. Eve geldiðinde kapýyý Bahadýr açmýþtý.
Bahadýr, Ýhsan’n elindeki gülleri görünce þaþkýn þaþkýn bakmýþ ve,
- Hayýrdýr Ýhsan abi, diyebilmiþti. Ýhsan da,
- Arkadaþlar da gelsin akþam çay içerken bu güllerin sahibini
söyleyeceðim, diyerek Bahadýr’ýn merakýnýn ikiye katlanmasýna sebep olmuþtu. Neyse ki, akþam olmuþ ve çay sohbeti saati gelmiþti.
Ýhsan yan odadaki gülleri getirip tek tek arkadaþlarýna daðýttýktan
sonra þunlarý söyledi:
- Evet arkadaþlar! Bu güller sizin. Önümüzdeki pazartesi Kutlu
Doðum Haftasý baþlayacak. Pazartesi gününden itibaren hafta boyunca insanlýðý içinde bulunduðu karanlýk dünyadan kurtarmak,
onlara kýlavuzluk yaparak yollarýný aydýnlatmak üzere ýþýklar saçan
bir kandil olarak seçilmiþ ve vazifelendirilmiþ olan sevgili Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teþriflerinin yýl dönümünü
kutlayacaðýz.
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- Vay be! Ne kadar da vefasýzmýþýz. Allah razý olsun Ýhsan abi.
Efendimiz’in dünyaya teþriflerinin yýldönümünü bize hatýrlattýðýnýz
için teþekkürler dedi Mert. Bu arada Furkan söze girerek,
- Ýhsan abi, bugünleri nasýl deðerlendirelim, neler yapalým, ne
tavsiye edersiniz, dedi.
- Peygamber Efendimiz’in getirdiði mesaj bir huzur kaynaðýdýr
Furkan. Bu huzur kaynaðýndan istifade edebilmek için O’nu ve
O’nun getirdiði nûru tanýmak gerekir. Bu amaçla Allah Rasulü’nü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tanýtan kitaplar okuyabiliriz. Okuduklarýmýzýn
kalýcý olmasý için de öðrendiðimiz bilgileri çevremize anlatabiliriz.
Nebiler Serveri’ni hayatýný anlatan video kasetlerini veya film
cd’lerini beraber izleyebiliriz. Yine bunun gibi Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýndan kesitler sunan veya O’nunla alakalý
yazýlan þiirlerin bulunduðu ses kasetlerini de dinleyebiliriz.
Sonra yaþadýðýmýz yerde Allah Rasulü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hatýrlatan ne varsa oralarý ziyaret edip hayalen asr-ý saadete gidip
tefekküre dalabiliriz.
Benim yaptýðým gibi bir gül satýn alarak yanýnda da Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatan bir kitapla beraber akraba veya dost ziyaretlerinde bulunabilir, onlarla beraber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yörüngeli sohbetler yapabiliriz.
Baþka bir husus, Ýki Cihan Serveri, “Beni Hûd, Vakýa, Mürselat
sûreleri ihtiyarlattý.”45 buyuruyor. Bu sûrelerde içerisinde kýyamet
sahnelerinin resmedildiði ayetler, Allah Rasulü’nü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) derin bir tefekküre götürmüþtü. Bizler de bu günlerde bu
sûrelerin muhatabýnýn kendimiz olduðunu düþünerek Hûd, Vakýa ve
Mürselat sûrelerini okuyabiliriz.
Son olarak özellikle bu günlerde Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bol bol salavat getirebiliriz. Bu salavat mevzuunu isterseniz biraz daha açalým.

Salat ve selam, Hz. Peygamber’in duasýna amin demektir
Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bize, hem bu dünya hem de öte dünya saadeti veren dinimiz Ýslam’ýn yanýlmaz ve yanýltmaz rehberidir. O’na çok þey borçluyuz.
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Bu borçluluðun bir ifadesi olarak Efendimiz’i her zaman hayýrla
yâd etmek ve O’na salât ü selam getirmek her Müslüman için ihmal edilmemesi gerekli olan mühim bir vazifedir.
Salât kelimesi, Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) yapýlan
duâ, istiðfar ve rahmet gibi anlamlara geliyor. Selam, muhatabýna
saðlýk ve esenlik dileklerini sunma ameliyesidir. Günlük dilde daha çok kullandýðýmýz salavat ise, salât kelimesinin çoðuludur. Allah, “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât
ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”46 buyurarak bizlerden Efendimiz’in ismini andýðýmýz zaman salavat getirmemizi istiyor. Bu ayetten hareketle
alimlerimiz, Allah Rasulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) isminin geçtiði yerde bir defa salât ve selâm getirmenin vacip olduðunu, isminin tekrar ediliþi sayýsýnca ise salavat getirmenin müstehap olduðunu söylemiþlerdir.
Salât ü selam getirmeyi bir ibadet edasýyla yapmalýyýz
Esasen hayatý boyunca ümmeti üzerine titreyen Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) adý zikredildiðinde bu iþi hafife almadan,
salât ü selam getirmeyi bir ibadet havasý içinde yerine getirmeliyiz. Her ne kadar alimlerimiz müstehap olarak görse de O’nun isminin söylendiði veya yazýlý olduðu her yerde ihmal göstermeden
salât ü selam getirmeyi bir vazife olarak görmeliyiz. Nitekim geçmiþe baktýðýmýzda Allah Rasulü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) en iyi tanýyan sahabinin ve onlarýn arkasýndan gelen ilim ve irfan sahibi
kimselerin sözleriyle, hal ve tavýrlarýyla O’na çok engin bir saygý
gösterdiklerini ve Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) adý ne
kadar çok anýlýrsa anýlsýn, her anýldýkça, “sallallahu aleyhi ve sellem” dediklerini görüyoruz.
Eskiler, salât ü selamý teþvik eden âyet ve hadîslerden hareketle
birbirinden güzel salavat örnekleri ortaya koymuþlardýr.
“Delâilü’lhayrât” ve “Delâilü’nnur” en bereketli salavat örneklerinin bir araya getirildiði önemli eserlerdendir. Bu eserlere baktýðýmýzda son derece kapsamlý salât ü selâmlarla hep Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) anýldýðýný görürüz.
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Salât ü selâmýn Peygamberimiz’e ve bize olmak üzere iki yönü
vardýr: Bizim Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) için getirdiðimiz
salavat, Allah’ýn, peygamberinin kendi katýndaki deðerini artýrmasý
için bir dua mahiyetindedir. Bu vesileyle bizim dualarýmýzla Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mertebesi devamlý olarak yükselmesine vesiledir. Burada hemen þunu ifade edelim ki, Allah Rasûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yapýlan salât ü selam, onun aslýnda salâta olan
ihtiyacýndan dolayý deðildir. Bu, ancak O’na duyulan saygý, sevgi
ve hürmeti ifade etmek içindir. Salavatýn mü’minlere bakan yönü
de kulu Allah’a yakýnlaþtýran vesilelerden birisi olmasýdýr. Nebiler
Serveri’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) bol bol salavat getiren bir kul,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dolayýsýyla da Allah’a yaklaþmýþ
olacaktýr. Nitekim “Ona yaklaþmaya vesile arayýn.”47 ayeti, Allah’a
yaklaþmak için vesileleri kullanmamýzý emretmektedir. Ýþte Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiðimiz salat ü selamlar bizi Allah’a yaklaþtýran önemli vesilelerdendir.

Salât ü selâm neden önemli?
Efendimiz’e salât ve selâm getirmenin önemini vurgulayan pek
çok hadis-i þerif rivâyet edilmiþtir. Bu hadisleri okuduðunuzda Allah Rasulü’ne salât ü selam getirmenin ne kadar önemli olduðunu
anlayýnca belki de çok þaþýracaksýnýz. Þimdi önemine binaen bu hadislerden bazýlarýný söyleyeyim:
1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahýný affeder; on derece yükseltir.”48
2. “Yeryüzünde Allah’ýn seyyah melekleri vardýr. Onlar ümmetimin selâmýný (anýnda) bana ulaþtýrýrlar.”49
3. “Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allâh da ona on
defa salât eder.”50
4. “Kýyamet günü bana insanlarýn en yakýný, bana en çok salavat
edendir.” Gerçek cimri, yanýnda anýldýðým hâlde bana salavat etmeyendir.”51
5. Bir gün Rasûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, þöyle buyurmuþlardýr: “Bana melek
geldi ve þu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb’in diyor ki: “Sana
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salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?”52
6. “Allah benim için iki melek görevlendirmiþtir. Ben bir Müslüman’ýn yanýnda anýldým da bana salavat getirdi mi, mutlaka o iki
melek ona: “Allah seni baðýþlasýn” derler. Allah Teâlâ ve diðer melekleri de o iki meleðe cevap olarak: “Amin” derler. Bir Müslüman’ýn yanýnda adým zikrolunduðunda da bana salavat getirmedi
mi, mutlaka o iki melek, “Allah seni baðýþlamasýn” der. Yüce Allah
ve öteki melekler de o iki meleðe cevaben: “Amîn” derler.”53 buyurmuþlardýr.
Namazlarýmýzda okumuþ olduðumuz Allahümme salli ve barik
dualarýnda Hz. Peygamber’e bütün mahlukatýn salavât ve selâmlarýný kendi hesabýna Yüce Rabb’imize hediye edip, Rasul-i Ekrem’e
selâm etmekle, ona karþý olan baðlýlýðýmýzý yenilemiþ ve ayný zamanda onun bize olan emirlerine itaatimizi izhar etmiþ oluyoruz.
Yine Asrý Saâdet’ten günümüze kadar bütün ümmetin salâtlarý,
Rasûlullâh’ýn duasýna devamlý surette bir âmîn demektir ve bir
umumî iþtiraktir. Hattâ ona getirilen her bir salavât dahi, onun duasýna birer âmîndir ve ümmetinin her bir ferdinin, namazlarýnda ona
salât ve selâm getirmeleri, onun ebedi saâdet hususundaki duasýna
gayet kuvvetli ve umumî bir âmîndir. Yani bir yönüyle Hz. Peygamber dua ediyor, diðer insanlar da bu duaya âmîn diyorlar. Bu da,
onun duasýnýn ne derece makbul olduðunu gösterir.

Efendimiz’e nasýl salavat getirelim?
Bu sýrada Mert,
- Efendimiz’e nasýl salavat getirelim? diye bir soru sordu. Ýhsan
bu soruyu þöyle cevaplandýrdý:
- Pek çok salavat ifadeleri vardýr Mert. Onlardan birkaç tanesini
söyleyeyim:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede ma fî ilmillâhi salaten daimeten bidevâmi mülkillâhi.
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve ashâbihî biadedi ilmike ve biadedi ma’lûmâtike.
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Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen
alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihî’l-ukadu ve tenfericu
bihi’l-kürabu ve tugdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-reðâibu ve
hüsnü’l-havâtimi ve yüsteska’l-ðamâmu bivechihi’l-kerîmi ve alâ
âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lûmin
leke.
Þimdilik bu kadarlýkla iktifa edelim. Zaten bu hafta hep Efendimiz’den bahsedeceðiz.

Efendimiz’in savaþ stratejisi gönüllerin fethine yönelikti
Bu akþam ilk soruyu Furkan sormuþtu:
- Ýhsan abi. Bu gün okulda tarih hocamýz, Efendimiz’in de yapmýþ olduðu savaþlarla kan döktüðünü, Ýslam’ý kan dökerek yaydýðýný söyledi. Bu akþamki konumuz bu olsun mu?
- Olsun Furkan. Öncelikle þunu ifade edeyim. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýnýn adeta bir dantela gibi hep sulh ve hoþgörü üzerine örgülendiðini görüyoruz. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) misyonu dini anlatmaktý ve O, hayatý boyunca hiçbir
þahýs farký gözetmeksizin dini herkese teblið etmiþtir. O sulh insaný, etrafýndaki insanlara hep engin bir sevgi ve muhabbetle yaklaþmýþ, savaþ ortamýnda bile düþmanlarýna karþý merhametle muamele
etmiþtir.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yapmýþ olduðu savaþlarda ders
alýnacak pek çok tablolar vardýr. O’nun esas gaye ve hedefi asla savaþ olmamýþtýr. Ancak kendisine ve etrafýndaki insanlara karþý bir saldýrý söz konusu olduðunda dini, vataný, ýrzý, namusu müdafaa için savaþmak zorunda kalmýþtýr. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ýslam’a savaþ açanlara karþý savaþmak zorunda kaldýðý zamanlarda askerlerine verdiði þu emir O’nun engin sevgi ve merhametini açýkça
ortaya koymaktadýr: “Yaþlýlara, kadýnlara, çocuklara, kendisini ibadet
ü taate vermiþ ruhbanlara ve mabetlere iliþmeyiniz. Aðaçlarý yakmayýnýz. Hayvanlara dokunmayýnýz ve servetleri heder etmeyiniz.”
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke döneminde kesinlikle maddî mukabele ve mücadelede bulunmadýðýný görüyoruz. O, etrafýndaki insanlara hep sükûnet, temkin ve sabýr tavsiye ediyordu.
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Seriyyeler, güven verdi
O günlerde çölde çapulculuk hakimdi. Kim kuvvetli ise o haklýydý ve mazlumun hayat hakký yoktu. Etraftaki kabileler, birbirlerinin mallarýný yaðmalýyordu. Güç kimin elinde ise o, haklýydý ve
istediði gibi hareket edebiliyordu. Bunun karþýsýnda Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), þunu planlýyordu: Her yerde günümüzdeki karþýlýðýyla küçük askerî birlikler diyebileceðimiz seriyyeler gezecekti; ama kimsenin kýlýna dokunmayacak, malýna el sürmeyecek, ýrza,
namusa iliþilmeyecekti.
Bu seriyyeler vesilesiyle çevre kabileler Müslümanlýðýn varlýðýný hissediyorlar, onlarýn ellerinde güç olmasýna raðmen etraflarýna huzur ve adalet yaydýklarýný görüyorlar ve bu sayede de irþada zemin hazýrlanmýþ oluyordu. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu yaklaþýmý karþýsýnda her gün gönüller, Ýslâmiyet’e
karþý daha da yumuþuyor ve çevre Arap kabilelerinden insanlar
grup grup Ýslâm’a giriyorlardý. Yollar artýk emniyet altýna alýnmýþ, Ýslâm güç ve kuvvetini göstermiþ, hak temsil edilirken, ihtiyaç duyulan güç ortaya çýkmýþ ve herkes þimdi biraz daha farklý
düþünüyordu.
Gözünün önünde kendisine iman eden insanlar öldürülüyor, dövülüyor, tartaklanýyor, O, kendi büyük sýkýntýlarýyla beraber bunlarý da sinesine çekiyordu. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve Ýslâm yolunda gönülsüz gerek” duygu düþüncesiyle sinelere girip, gönülleri fethetmeye çalýþýyordu. Ancak
bu sevgi atmosferinden rahatsýz olan yarasa ruhlular O’nu ve etrafýnda bulunan ashabýný Mekke’den çýkarmayý planlýyorlardý. Onlar,
Müslümanlarý bütün bütün Mekke’den uzaklaþtýracak ve göçe zorlayacaklardý. Doðup büyüdükleri, yaþadýklarý, rahat ve huzur içinde
hayatlarýný sürdürdükleri yuvalarýndan, çocuklarýndan koparýlýp
baþka yerlere hicret ettirileceklerdi ve nihayet bütün Müslümanlar
Medine’ye hicret etmeye baþlamýþtý.
Medine’de Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) önderliðinde
Müslümanlar için yeni bir hayat baþlamýþtý. Onlar, Ýslam’ýn emirlerini yaþýyorlar ve etraflarýndaki imandan henüz nasibini alamamýþ
insanlara da örnek oluyorlardý.
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Efendimiz’in Bedir esirlerine muamelesi
- Meseleyi hiç böyle düþünmemiþtim dedi Furkan. Aman Ýhsan
abi, sen anlatmaya devam et. Çayýný ben doldururum.
- Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu þekilde her geçen gün sevgi halkasýný geniþletirken Mekkeli müþrikler en aðýr silahlarýný donanarak bu sevgi atmosferini daðýtmak için Bedir önlerine geliyorlardý.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini ve Müslümanlarý susturmaya gelen bu insanlara karþý elbette kendisini savunacaktý. Ve
O da öyle yapmýþtý. Yaklaþýk üç yüz kiþilik bir orduyla müþriklerin
bin kiþilik hem sayýca hem de silahça üstün ordusunu hezimete uðratmýþtý. Sulh Peygamberi, Bedr’in sonunda onlara bir cemilede bulunmuþ, onlarýn kýrýlan gururlarýný, rencide edilen onurlarýný tamir
etmek istemiþti.
Bu amaçla bütün esirler, zincirler içinde huzuruna getirildiðinde
o güne kadar Müslümanlara bin bir türlü kötülük ve zulüm yapmýþ
bu insanlarýn hepsi kýlýçtan geçirilebilirdi. Oysaki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o derin þefkatiyle bunlarý affetmeyi yeðlemiþ ve
“Bunlarý baðýþlayalým.” demiþtir. O gün bir kýsým esirler de okumayazma bilmeyen on Medineliye okuma-yazma öðretip salýverileceklerdi. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu davranýþý da neticesiz kalmayacaktý. Zira Medine’de okuma-yazma öðretmek için
kalan bu insanlar, Ýslâmiyet’i yakýndan görüp inceleme fýrsatýný bulacaklardý ve Mekke’ye döndüklerinde de hepsi, Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) adýna, kendi hanelerini fethedebileceklerdi. Zira,
Nebiler Serveri, o müthiþ civanmertliðiyle onlarýn hepsinin gönlüne girmiþ sayýlýrdý. Ayrýca bu esirlerin yakýnlarý ve akrabalarý, her
gün hayatlarýndan endiþe edip durduklarý bu insanlarý, kýllarýna dahi dokunulmadan birdenbire karþýlarýnda görünce, onlarýn gönüllerinde de ýlýk bir muhabbet havasý esmeye baþlamýþtý. Bu civanmertlik, hem Mekkelileri hem de civardaki müttefikleri iyiden iyiye büyülemiþ ve þartlý bakýþlarý eritmiþti.
Kendilerince Bedir’in öcünü alabilmek için Mekkeli müþrikler
bu sefer daha güçlü bir ordu ile Medine önlerine gelmiþlerdi. Allah
Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir defa daha kendisini ve Müslümanlarý korumak için savaþmak zorunda kalmýþtý. Uhud’da karþýlaþan
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iki orduda önce Müslümanlar galip gelmiþler ve daha sonra kýsa bir
maðlubiyet yaþandýktan sonra tekrar üstünlüðü Müslümanlar ele
geçirmiþtir. Uhud, Müslümanlar için içinde alýnacak pek çok ders
olan bir savaþ olmuþtu. Daha sonra meydana gelecek olan Hendek
Savaþý’nda Medine’nin etrafýna kazýlan hendekler müþrik ordusunun planlarýný altüst etmiþti ve gerisin geriye dönmek zorunda kalmýþlardý. Hendek’ten sonra artýk dengeler deðiþmiþ ve Müslümanlar aðýrlýklarýný iyice hissettirmiþlerdi.

Hudeybiye ile kalblerin kapýlarý aralandý
Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bin altý yüz kiþilik sahabi grubuyla Kâbe’yi tavaf etmek amacýyla Mekke’ye gitmeye karar vermiþlerdi. Ashabýn elinde sadece kýlýçlarý vardý. Çünkü savaþa gitmiyorlardý. Mekke’ye doðru ilerleyen bu ordu, yol boyunca hiç kimseye zarar vermemiþti, kimsenin baðýna, bahçesine dokunulmamýþtý. Mekke yakýnlarýna gelindiðinde burada Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile Mekkeliler arasýnda bir anlaþma yapýlmýþtý. Her ne kadar anlaþma Müslümanlarýn aleyhine gibi görünse de zamanla lehine dönmüþtü. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), on bin kiþilik bir
ordunun karþýsýnda silah olarak sadece kýlýcý bulunan bin altý yüz
kiþi ile kan dökmeden böyle bir zafer elde ediyordu: Kendini herkese kabul ettirme ve kalblerin kapýlarýný aralama zaferi.
Mekke, savaþýlmadan nasýl fethedildi?
Kureyþ’e baðlý Benî Bekr kabilesi, Müslümanlara baðlý Benî
Huzâa’ya saldýrýp katliamda bulununca, Hudeybiye Anlaþmasý
ihlâl edilmiþ ve anlaþma maddeleri hükümsüz hale gelmiþ oluyordu. Ancak Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yine de çok hassas davranýyordu. Hassasiyeti her iki cephe için de geçerliydi. Ne
kendi askerlerinden ne de Mekkelilerden zâyiat verilmesini istemiyordu. Savaþ naralarý atan bir komutaný Allah Rasûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu tavrýndan dolayý azlediyor, yerine baþkasýný atýyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tam on bin askerle gelmiþti. Ýki sene evvel bin altý yüz kiþiyle gelip geriye döndüðü
Mekke’ye þimdi on bin insanla girecekti. Ancak O, bu gücü, onlarýn içlerindeki gerçek kuvvet ölçüsünde deðerlendirmiþ ve
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Mekkelilerin görebildiði bir yerde, kiþi baþýna bir ateþ yakýlmasýný emretmiþti. Mekkelilerin bildiði, her çadýr için bir ateþ yakýlmasýydý. Dolayýsýyla onlar on bin ateþi görünce en az otuz bin insan tarafýndan muhâsara edildiklerini sanmýþlardý. Allah
Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) alternatifli stratejisi devam ediyordu. Mekke’ye girerken orduyu altýya taksim etti ve Mekke’ye
altý koldan girildi.
O gün için Mekke’de sorun çýkarabilecek tek insan Ebû Süfyan’dý. Halbuki Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir cümleyle onu
da yumuþatmýþtý: “Ebu Süfyan’ýn evine sýðýnanlar korunmuþtur.”
Evet, Ebû Süfyan’a verilen bu kadarcýk bir paye dahi, onun elini
kolunu baðlamaya yetmiþti. Hatta ondan sonra Ebû Süfyan, teslim
olmayý teþvik eden en hararetli insan haline gelmiþti. Allah
Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) fethin ardýndan ilan ettiði umumî
af ve gösterdiði engin mürüvvet, Mekke insanýný derhal O’na teslim olmaya ve Ýslâm’a girmeye çekmiþtir. Zaten Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke fethine kadar sergilemiþ olduðu hal ve tavýrlar sayesinde müþrikler, O’nun etrafýna huzur ve saadet saçan bir
insan olduðunu anlamýþlardý. Bu sebeple herhangi bir zorluk çýkarmadan Mekke’nin kapýlarýný ardýna kadar Allah Rasûlü’ne (sallallâhu
aleyhi ve sellem) açmýþlardý.
Efendimiz, kan dökmeden daha önce gönüllerini fethettiði koca
bir þehri askeri açýdan da fethediyordu.
- Eminim ki günümüzün süper devletlerinin Efendimiz’in savaþ
stratejisinden alacaðý pek çok ders var. Hakikaten Efendimiz eþsiz
bir insan. Onun ümmetinden bir fert olduðum için kendimle gurur
duyuyorum. Çözülmez gibi görünen problemleri nasýl da çözmüþ!
Aklýma Bernard Shaw’a ait bir söz geldi: “Üst üste problemlerin
çözüm beklediði asrýmýzda, bütün problemleri, kahve içme rahatlýðý içinde çözen Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e her devirden daha çok muhtacýz.” Bu sözün manasýný þimdi daha iyi anlýyorum. Ne dersiniz Ýhsan abi?

Allah Rasulü, problemleri çözmede eþsiz bir insandý
- Evet Furkan. Rasûl-i Ekrem’in çözmediði hiçbir müþkül yoktur. O, ferdî ve âilevî hangi meseleyle karþý karþýya gelmiþse, yine
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bir Batýlýnýn ifâdesiyle, tereyaðýndan kýl çeker gibi, gâyet rahatlýkla o meseleyi halledivermiþtir. Ýsterseniz birkaç misal vereyim:
Kabileler kýlýçlarýný çekmiþ, birbirlerine girecekleri zaman çiçeði burnunda bir delikanlýnýn Kâbe’ye doðru geldiði görülür. Hemen, “Ýþte meseleyi bu halleder” derler. Öyle inandýrmýþ ve emniyet telkin etmiþtir. Ve Allah Rasûlü mâlûm olduðu üzere, Hacerü’lEsved’i büyükçe bir bez içine koyar, kabile reislerini dört bir yanýndan tutturup, taþý yerine kadar onlara taþýttýrýr, sonra da bizzat kendisi yerine yerleþtirir. Ve böylece müþkül bir meseleyi gâyet rahatlýkla halleder.54
Bir delikanlý gelir Rasûlullah’ýn huzûruna; arzularýnýn ve beþerî
duygularýnýn baskýsý altýnda; yorgun, argýn, bitkin bir delikanlý... Zinaya ruhsat istemektedir. Allah Rasûlü onu karþýsýna oturtur ve sorar:
Böyle bir þeyin annene yapýlmasýný ister misin?
Hayýr, Ya Rasûlallah!
Kýz kardeþine yapýlmasýný ister misin?
Hayýr, Ya Rasûlallah!
Halana ister misin?
Hayýr, Ya Rasûlallah!
Ýþte, herkesin böyle bir anasý, kýzý, kýzkardeþi vardýr. Senin istemediðini onlar da istemez. Sonra Efendimiz, tertemiz elini o gencin
sinesine koyar, “Allah’ým günahlarýný maðfiret et, ayýplarýný setret,
kalbini temizle” diye dua eder.
Delikanlý kalkar gider. Sahâbî diyor ki: “Aklý kalbiyle beraber öyle ikna olmuþtu ki, aramýzda ona iffet âbidesi nazarýyla bakardýk.”55

O, insanlarýn en cömert olanýydý
Mert,
- Ýhsan abi. Allah Rasulü’nün ayný zamanda çok cömert bir insan olduðunu biliyoruz. Biraz da bu yönünden bahseder misiniz?
- Bahsedelim. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), her alanda
olduðu gibi, kerem ve cömertlikte de zirveyi temsil etmektedir.
Nasýl olmasýn ki, O’nu insanlýða rehber olarak gönderen Zat-ý
Zülcelal Hazretleri (celle celâluhû), bütün nimetleriyle kainatý insanýn
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önüne sermekle istifadesine sunmuþ ve karþýlýk olarak, sadece
kulluk istemektedir. Kainat kitabý, insana cömert davranmayý emretmekte, onun tercümaný olan Kur’ân da ayný hakikate parmak
basmaktadýr. Durum böyle iken, her iki kitabýn þârih ve mübelliðinin farklý davranmasý düþünülemezdi.
Ýbn Abbas (radýyallahu anh)’ýn tasviri içinde, insanlarýn en cömerti,
Rasûlullah’tý. O’nun en cömert olduðu zaman da, Ramazan’da
Cebrail ile karþýlaþtýðý andý. Ramazan’ýn her gecesinde Cebrail
O’na gelir ve beraber Kur’ân okurlardý. Hiç þüphesiz ki Rasûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Cebrail’le karþýlaþtýðýnda hayýr adýna, önüne
kattýðý her þeyi daðýtan þiddetli rüzgardan daha cömertti.56
Hz. Enes anlatýyor:
Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Huneyn’e giderken Safvan
Ýbn Ümeyye’den ödünç olarak silah almýþtý. Rasûlü Ekrem (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Huneyn sonu elde edilen ganimetlere hayran hayran
bakan Safvan’ý görünce dikkatini çekti ve; “Bakýp beðendiðin o develer senin olsun.” dedi. Ardýndan, birçok þey daha verdi. Safvan,
bu cömertlik karþýsýnda þaþýrýp kaldý. Kalbi, Allah Rasûlü’ne karþý
kin ve buðzla dolu olan bu adam, birdenbire deðiþivermiþti. Evet,
Efendimiz’in bu keremi, onu kin ve buðzundan uzaklaþtýrmýþ ve Ýki
Cihan Serveri onun için insanlarýn en sevgilisi haline gelivermiþti.
Safvan’ý kazanmak, elbette binlerce deve, sýðýr ve koyundan daha
mühimdi. Allah Rasûlü de en mühim olaný yapmýþtý. Nitekim Safvan’a yapýlan bu cömertlik neticesiz kalmamýþtý. Hemen kavmine
giden Safvan, “Ey kavmim! Koþun Ýslam’a girin. Zira Hz. Muhammed, bir veriþ veriyor ki, ancak fakirlikten korkmayan ve Allah’a
tam itimat eden bir insan böyle verebilir!”57 diyecekti.
O (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisinden bir þey istendiðinde, varsa
verir, olmadýðý takdirde de vaat ederdi. Bazen üzerine giydiði tek
elbisesini bile isteyen olur, O da hiç çekinmeden hemen verirdi.
Bir bedevi gelip O’ndan bir þey istemiþ ve Allah Rasûlü de
ona istediðini vermiþti. Adam, bir kere daha istemiþ O yine vermiþti. Üçüncü defa istediðinde, verecek bir þey bulamayan Allah
Rasûlü, olduðunda, yani mal eline geçtiði ilk fýrsatta vermeyi
vaat etmiþti. Bu durum, Hz. Ömer’i fevkalade üzmüþ, Rasûlü
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Ekrem’in bu derece rahatsýz ediliþinden rahatsýz olmuþtu. Dizleri üzerine doðruldu ve:
“Ýstediler, verdin. Bir daha istediler, yine verdin. Bir daha istediler, vaat ettin. Yani, kendini bu kadar eziyete sokma yâ Rasûlallah!” dedi.
Ancak bu sözler, Allah Rasûlü’nün hiç hoþuna gitmemiþti. Kaþlarýnýn hafif çatýldýðýný gören Abdullah Ýbn Huzâfetü’s-Sehmî ayaða kalkmýþ ve:
“Ýnfak et yâ Rasûlallah! Sakýn Allah’ýn seni fakir býrakacaðýný
ve senden nimetlerini kesivereceðini zannetme!” diyerek tesellide
bulununca Rasûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir müddet sükut
buyurduktan sonra;
“Ýþte ben de bununla emrolundum.”58 cevabýný verdi.
Nebiler Sultaný’nýn, her alanda olduðu gibi cömertlikte de eþi ve
benzeri olamazdý. O, tekti. Bu seviyedeki bir cömertlik de ancak,
peygamberlikle izah edilebilirdi.
Hem eðer cömertlik, Allah’a yaklaþtýran bir huy ise, Allah
Rasûlü nasýl cömert olmaz ki? Nitekim O, Allah’a yakýnlýkta, Cibril’i bile geride býrakmýþtý...

Sen þahit ol, Hz. Muhammed Allah’ýn elçisidir
- Ýhsan abi, vakit geç oldu biliyorum ama müsaade ederseniz beni çok etkileyen bir hadiseyi nakletmek istiyorum, dedi Bahadýr. Ve
sözlerine þöyle devam etti:
Hadise iki ilim adamý arasýnda geçiyor. Bunlardan birisi Müslüman, diðeri ise Hýristiyan. Meseleyi anlatan Müslüman ilim adamý.
Þöyle diyor: Amerika’da bulunduðum yýllarda kendisiyle sýk sýk
görüþtüðüm meþhur bir bilim adamý vardý. Zaman zaman kendisini
ziyaret eder, uzun uzun ilmi sohbetlerde bulunurduk. Onun hakikat
aþký beni büyülüyordu.
Bir gün sokaða çýktýðýmda, yaðmurlu bir havada kendisinin süratle kiliseye doðru gittiðini gördüm. Koltuðunda bir þemsiye vardý. Bardaktan boþanýrcasýna yaðmur yaðýyordu; ama onun bu olup
bitenlerden haberi yoktu. Çok dalgýndý. Dopdoluydu. Gökteki buluta meydan okuyordu gözyaþlarý. Yanýna sokuldum, farkýna varma77
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dý. Biraz beraber yürüdük, sonradan havasýný bozdum. “Galiba farkýnda deðilsiniz! Yaðmur yaðýyor.” deyince ancak kendine gelebildi. Koltuðunun altýndaki þemsiyeyi açtý, baþýna tuttu. Þemsiyenin
altýnda beraber yürürken dedim ki:
- Asrýmýzda dinsizlik moda haline geldi. Ama görüyorum ki, siz
ilim dünyasýnda bir ufuk ve kutup olmanýza raðmen hala kiliseye
gidiyorsunuz?
- Bu soruya þu heyecanlý halimle cevap veremem, yarýn evime
gel sana bir çay ikram edeyim, orada uzun boylu konuþalým, dedi.
Böylesine coþkun bir insanla konuþmak, onun içinin þerh edilmesini duymak, dinlemek, onun duyduðu þeylerle kaybolmak Allah
adýna çok tatlý þeydir. Ertesi gün vakit geçirmeden hemen yanýna
gittim.
Kapýya dokundum, kapýyý bir çocuk açtý. Ýçeriye girdim, “odasýnda oturuyor” dediler. Odasýna girdiðimde yumruklarýný sýkmýþ
masanýn baþýnda oturuyordu. Çay da hazýrdý. Yanýna oturduðumda
dopdoluydu. Bana galaksilerin iç içe giriþinden, bu muhteþem nizamýn baþ döndürücü ahenginin bozulmayýþýndan, atomlardan nebulalara kadar hiçbir þeyde nizamsýzlýk ve gayesizlik olmadýðýný, yerin yaratýlýþýný, hayata müsait hâle getiriliþini anlattý. Allah’ýn tasarruflarýndan söz ederken coþuyor, kendinden geçiyordu.
Nebülalardan bahsetti; bu geniþ âlemde nasýl bir iradeye râm
olduklarýný, mekânýn geniþlemesini, Allah’ýn bütün bu olup bitenlerdeki tasarruflarýný izah etti. Bu þekilde kâh büyük âlemdeki (makrokosmos), kâh küçük âlemdeki (mikrokosmos) hakikatleri anlatýrken, sanki, “Ýleride onlara dýþ âlemde ve kendi nefislerinde
âyetlerimizi peyderpey göstereceðiz. O zaman hak ve hakikatin
ne demek olduðunu anlayacaklar.”59 âyetinin manâsý tecelli ediyordu.
Dolmuþtu ve sözlerini þöyle tamamlamýþtý:
- Hayret ediyorum! Ýlmin bu kadar geliþmesine raðmen, ilim irfan
yuvalarýnda inkârýn hükümran olmasýna hayret ediyorum, diyordu.
Ben tam taþý gediðine koyacaðým zamaný yakalamýþtým. Þöyle
dedim:
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- Þu tatlý sözlerini bir dakika kesersen sana tatlý bir þey anlatacaðým.
Durdu, sükunetle beni dinliyordu. Ben içimden gelebildiði kadar ruhuna girebileceðim þekilde Kur’ân’ýn bir âyetini okumaya çalýþtým. Dedim ki;
- Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e vahyedilen Kur’ân-ý
Kerim’de bir ayet var. Allah þöyle ferman ediyor: “Ýnnema yahþallahe min ibadihilulema - Allah’tan hakkýyla korkan, O’na karþý kalbi saygý dolu insanlar, ancak alimlerdir.”60 Ben bunu dediðim an irkildi, birdenbire:
- Bunu Muhammed mi söylüyor?
- Hz. Muhammed söylüyor ya. Söylüyor; ama söz onun deðil.
- Eðer bunu o diyorsa sen þahid ol. Muhammed evvelki Allah’ýn
elçileri gibi bir elçidir, diyordu.
Bahadýr’ýn anlattýðý bu hadise Ýhsan’ý duygulandýrmýþtý.
- Allah razý olsun Bahadýr. Keþke bu duygu ve düþünceyi bütün
sinelere duyurabilsek. Çünkü bugün dünyamýzýn Allah Rasulü’nün
mesajlarýna her zamankinden daha çok ihtiyacý var. Neyse geç oldu. Haydi namazlarýmýzý kýlalým.

Ezan, kâinatý huzura çaðýrýr
O akþam çay yapma sýrasý Mert’teydi. Mert bir yandan çaylarý
doldururken diðer yandan da þöyle diyordu:
- Ben daha önceleri hiç çay içmeyi sevmezdim. Bu evde kalmaya baþladýktan sonra çayý çok sevdim. Þimdi de çaysýz yapamýyorum. Nedense buradaki çayýn tadýný baþka bir yerde de bulamýyorum. Bu sýrada yatsý ezaný okunmaya baþladý. Ýhsan,
- Ezaný dinleyelim dedi ve ezan bittikten sonra þunlarý anlattý:
- Ezan, huzur ve saadete çaðrýdýr. Bu çaðrýya kulak verenler ve
gereðini yerine getirenler hem bu dünya hem de öte dünya saadetinin kapýsýný aralamýþ demektir. Ezandan önce namaza çaðrý için boru öttürme, çan çalma gibi þeyler teklif edilmiþse de, Allah Rasulü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) onlarý kabul etmemiþti. Çünkü madem namaza çaðrý yapýlacak, o halde bu çaðýrma iþi, namazýn ruh ve özünü
ifade edebilecek bir kýsým kelimelerle yapýlmalý ve insanlar onu
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duyduðu zaman ürpermeli, yüce bir huzura çýkacaklarýný anlamalýydýlar. Öyle ise bunlar herhangi bir sözle deðil, yine Allah’ýn ilham edeceði mübarek kelimelerle olmalýydý.
Neticede Allah (celle celâluhû), ilham ettiði lafýzlarla da ezan-ý Muhammedî’yi ayrý bir güzelliðe ulaþtýrmýþtýr. Bu yüzden alimler, ezanýn kelimelerine, onun rükünleri nazarýyla bakmýþlardýr. Yani bir iftitah tekbiri, bir kýyam, bir kýraat nasýl ki namazýn rüknü ve onun
bir parçasýdýr, onlar olmadan namaz olmaz; ezanýn kelimeleri de
onun rükünleridir, onlardan biri olmazsa ezan olmaz.

Allahu Ekber, Allahu Ekber
Ezaný farklý lafýzlarla seslendirme de ayný hüküm içinde deðerlendirilebilir. Çünkü, mesela “Allahu Ekber, Allahu Ekber” sözüyle
vicdan, bir hususa uyarýlýyor. Bilindiði gibi, “ekber” kelimesinin,
Türkçe manasý, “en büyük” demektir. Fakat bu, baþka büyükler var
da, Allah (celle celâluhu) onlarýn en büyüðü demek deðildir. Sadece asýl
mânâyý kelime kýtlýðýndan dolayý bu kelimeyle tercüme edebiliyoruz. Bunun ifade ettiði gerçek manayý verecek olursak þöyle diyebiliriz: “Büyük, sadece ve sadece Allah’týr. Halledilmeyen zorluklar
sadece O’nun kapýsýnda halledilir. Aþýlmaz görünen þeyler, ancak
O’na müracaatla çözülür. Bu yüzden kulluk sadece O’na yapýlýr.”
Namazýn bir kurtuluþ vesilesi olduðunu Kur’ân-ý Kerim, “Gerçekten müminler kurtuluþa ermiþtir; onlar ki namazlarýnda huþu
içindedirler.”61 ayetiyle destekler. Bu yüzden ezan okunurken, her
ferdin bu mübarek kelimelerin manalarýný düþünerek söylemesi sünnettir. Ezan okunurken gezip hareket etmeden her kelimenin tekrar
edilmesi gerektiði ifade edilmiþtir. Çünkü namaza konsantre olmak
için ezanla ve ezanýn getirdiði ruh ile bütünleþmek gerekmektedir.
Ayný zamanda ezandan sonra okunan bir dua vardýr. Bu dua halk
arasýnda ezan duasý olarak bilinmektedir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ezandan sonra kim bu duayý okursa, kýyamet günü mutlaka þefaatim ona helal olur.”62 buyurmuþtur. Mümin, yapmýþ olduðu bu dua ile Efendimiz’in Makam-ý Mahmud’a ulaþmasýný ister.
Çünkü o makamda “Livâü’l-hamd” (Hamd sancaðý) vardýr ve Efendimiz’in o makamý elde etmesi halinde ancak ümmet-i Muhammed
mahþerde onun altýnda toplanabilecektir.
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- Ezan duasýný okuyabilir misin Ýhsan abi dedi Furkan.
- Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme. Vessâlati’lkâime, âti seyyidenâ Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fazîlete ve’dderecete’r-rafîah. Veb’ashu mekaâmen Mahmudenillezi veadteh.
Ýnneke lâ tuhlifu’l-mîâd. Amin. Manasý þöyle:
- Ey bu eksiksiz davetin ve kýlýnan namazýn sahibi olan âlemlerin Rabbi olan Allah’ým (celle celâluhû). Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vesileyi ve fazileti nasip et. O’nu, makam-ý Mahmud
üzere dirilt. Sen hiçbir þekilde vaadinden dönmezsin.
Bu arada Ýhsan, hafif gülümseyerek,
- Arkadaþlar yarým akþam size bir sürprizim var: Maklube, dedi.
Furkan hemen söze atýlarak,
- Makbule mi, dedi.
- Hayýr, makbule deðil, maklube. Sabredin yarýn akþam görürsünüz.

Buyurun maklubeye!
Ertesi akþam olduðunda Ýhsan, mutfaða girmiþ ve mutfakta yemek için hazýrlýk yapýyordu. Arkadaþlarý maklubenin bir çeþit yemek olduðunu anlayývermiþlerdi. Furkan daha fazla dayanamamýþ
ve mutfaðýn kapýsýný açmak istemiþti ama Ýhsan'ýn engellemesiyle
karþýlaþmýþtý. Herkes büyük bir merak içindeydi.
Yemek hazýr olduðunda Ýhsan, arkadaþlarýný davet etmiþti. Mutfaða girdiklerinde bir de ne görsünler! Büyük bir tepsi içinde muhteþem görünümlü bir tür pilav yemeði. Zaten karýnlarý da çok açtý.
Hemen tepsinin baþýna oturup afiyetle maklubeyi bir güzel yediler.
Yemek bittikten sonra Furkan,
- Ýhsan abi makbule mi, maklube ne ise þu yemeðin bir tarifini
verebilir misin, nöbetçi olduðum zaman ben de yapmak istiyorum,
dedi. Evde her gün bir yemek nöbetçisi oluyordu. Yemek nöbetçisi
o günün yemek yapýmýndan sorumluydu. Hatta Ýhsan, temizlik konusunda da çok titizlik gösteriyordu. Mesela her odanýn temizliðini
bir arkadaþýna zimmetlemiþti. Kendisine ise tuvalet ve banyoyu
ayýrmýþtý.
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- Tamam Furkan, maklubenin tarifini vereyim. Önce pirinci sýcak tuzlu suda 15-20 dakika bekleteceksin. Etleri düdüklü tencereye alýp üzerine biraz çýkacak kadar sýcak su ekleyerek orta hararetli ateþte haþlayacaksýn. Etler yumuþadýðýnda içine tereyaðýný, tuzu
ve karabiberi ekleyip, beþ dakika daha piþireceksin. Konserve bezelyeleri ve haþlayýp, küp küp doðradýðýmýz havucu ekleyip, yayvan bir tencereye yerleþtireceksin. Patatesleri yarým parmak kalýnlýðýnda yuvarlak dilimler halinde kesip kýzgýn sývý yaðda yarý yarýya piþecek þekilde kýzartacaksýn. Etlerin üzerine bir sýra patates döþeyeceksin. Sonra pirinçlerin suyunu süzüp, niþastasý gidene dek
birkaç su yýkayýp sularýný süzeceksin. Ayrý bir tencereye sývý yaðý
alýp, kýzdýrýp pirinçleri þeffaflaþana kadar kavuracaksýn. Kavrulan
pirinçleri yayvan tenceredeki patateslerin üzerine yayacaksýn. Üç
su bardaðý sýcak suya arzuya göre bir et suyu tabletini ve yeterince
tuzu ilave edip karýþtýracaksýn. Et suyu eridiðinde tencerenin kenarýndan yavaþça suyu boþaltacaksýn. Tencerenin kapaðýný örtüp, aðýr
ateþte pirinçler suyunu çekip, üzeri göz göz olana dek piþireceksin.
Ateþten alýp, tencerenin üzerine temiz bir bez örterek on beþ dakika demlenmeye býrakacaksýn. Tencereyi düz bir servis tabaðýna ters
çevirerek yemeðimizin þeklini bozmadan özenle çýkartýp servise sunacaksýn. Bu sýrada Mert,
- Eh artýk Furkan, tarifi aldýðýna göre en kýsa zamanda senden
bir maklube bekliyoruz, dedi.

En güzel diyet, sünnete riayet
Tarýk, elleriyle karnýný göstererek,
- Ýhsan abi. Son günlerde epey kilo aldým. Diyete baþlamak istiyorum. Piyasada bir sürü diyet önerileri var. Nasýl yapsam bir türlü
karar veremiyorum, dedi.
- Vallahi Tarýk sen de biliyorsun ki günümüzde de tedavisi için
uðraþ verilen pek çok saðlýk problemleri var. Bunlardan bir tanesi
de þiþmanlýk. Özellikle geliþmiþ ve geliþme yolunda olan ülkelerde
þiþman insan sayýsý her geçen gün daha da artýyor. Doktorlar þiþmanlýðý artýk en önemli saðlýk problemleri sýralamasýna alýyor ve
þiþmanlýðýn sebep olduðu hastalýklara karþý insanlarýn dikkatlerini
çekmeye çalýþýyorlar. Þiþmanlýk vücudumuzu sadece estetik açýdan
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bozmakla kalmayýp, ayný zamanda çabuk yorulma, nefes darlýðý,
eklem aðrýlarý, þeker hastalýðý, damar sertliði gibi beraberinde çeþitli ölümcül rahatsýzlýklara da zemin hazýrlýyor.
Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), asýrlar öncesinden, “Ümmetim
hakkýnda en çok korktuðum þeyler: Göbek baðlamak, çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azlýðýdýr.”63 buyurarak þiþmanlýk tehlikesine
dikkatleri çekiyor ve ümmetini uyarýyor. Göbek baðlamak; hadisteki
ifadesiyle “kiberu’l-batn” kendini gaflete salýp çok yiyen ve tabir caizse yemek için yaþayan ve tabii bunun neticesi olarak da olabildiðine þiþman olan insan demektir ki bu, Allah Rasulü’nün dünya ve ahiret hayatlarý adýna endiþe duyduðu insanlarýn birinci özelliðidir.

Niçin þiþmanlýyoruz?
Uzmanlar, bel çevresi erkekte 94 santimetreden büyükse risk,
102 santimetreden büyük ise yüksek risk; kadýnda 80 santimetreden
büyük ise risk, 88 santimetreden büyük ise, yüksek risk belirleyicisi olduðunu söylüyorlar.
Hareketsiz ve monoton bir yaþam tarzý, beraberinde þiþmanlýk illetini getiriyor. Modern hayat, kiþilere hazýr, lezzetli, çeþitli, ucuz fakat
yüksek enerjili yiyecekler sunuyor, buna karþýlýk fizikî aktiviteleri düþürüyor. Özel otomobiller, toplu ulaþým araçlarýnýn yaygýnlýðý, binalardaki asansörler, televizyon baðýmlýlýðý gibi daha pek çok sebepten dolayý bedenimizin ihtiyacý olan fizikî hareketlerden uzak kalýyoruz.
Ne kadar yemek yemeli?
- Peki o zaman ne kadar yemek yememiz lazým dedi Tarýk.
- “Açlýðýn sýkýntýsý bir lokma ile giderilir; ancak, tokluðun sýkýntýsý bir hazine de sarf edilse giderilemez.” diyor bir mana büyüðü.
Bu sebeple midemize giren þeylere ve miktarýna çok dikkat etmeliyiz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ýnsanoðlu karnýndan daha kötü bir kap doldurmamýþtýr. Oysaki insan için belini doðrultacak birkaç lokma yeterlidir. Þayet mutlaka yemesi gerekiyorsa,
o zaman midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de
nefes için ayýrsýn.”64 buyurarak en ideal yeme ölçüsünü ortaya koyuyor. Bugün, günümüzdeki diyetisyenlerin yapmýþ olduklarý diyet
programlarýna baktýðýmýzda bunu daha iyi anlýyoruz.
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Mide ve baðýrsaklarmýz esneyen ve büzülen organlardýr. Uzmanlar, midemizin toplam kapasitesinin 1.000-1.500 mililitre olduðunu söylüyorlar. Buna göre yukarýdaki hadis ýþýðýnda bir öðünde
alýnmasý gereken yemek miktarý anatomik yapýya göre 333-500 mililitredir. Kaba bir ölçümle mide hacmi büyük olan bir kiþi yaklaþýk
2,5 su bardaðýný geçmeyecek kadar yemek yemelidir (Ekmek, yemek,
çorba, meyve ve 1/3 su ilave edilirse, içilen su ile birlikte 666-1.000 cc arasýnda bir miktar
bir öðünde yenilecek miktardýr.) Bu da, çapý 4-5 santimetre, uzunluðu 20-25
santimetre olan ve onikiparmak baðýrsaðýnýn hacmine (700-1570 cm3)
yaklaþýk olarak eþittir.
Kilo almaktan uzak durmak için tavsiyelerim þunlar olabilir:
1. Kalorisi, yað oraný fazla besinlerin alýmý azaltýlmalý, fizikî aktivite artýrýlmalý.
2. Bol yað, karbonhidrat ve kalori içeren gýdalar yerine, vitamin
ve lif bakýmýndan zengin, yaðca fakir sebze ve meyveler yenilmeli.
3. Bol þekerli ve asitli içeceklerden kaçýnýlmalý, bol su içilmeli.
4. Fast-food türü yemek, kola ve gazoz içilmesi, kraker, cips ve
bisküvi gibi gýdalarýn tüketilmesi azaltýlmalý.
5. Sabahlarý düzenli olarak saðlýklý kahvaltý yapýlmalý.
6. Buzdolabýna daha çok yaðca fakir gýdalar, meyve ve sebzeler
konulmalý.

Sünnete riayet eden þiþmanlamaz
Hadis-i þeriflerden hareketle, “Yediðin vakit az ye. Yedikten
sonra da dört-beþ saat yeme. Þifa hazýmdadýr; yani, kolayca hazmedeceðin miktarda ye. Nefse ve mideye en aðýr ve yorucu hal, yemek
üstüne tekrar yemektir.” diyor meþhur tabibimiz Ýbni Sina. O halde
insan midesinin altýnda kalýp ezilmemeli, yemesini-içmesini disipline eden, edebilen bir irade insaný olmalýdýr. Yani mide insaný olmamalýdýr.
Aslýnda þiþmanlýk, -týbbi bir problem yoksa- sünnete riayet eden
bir Müslüman’da olmamasý gereken bir durumdur. Hayatýný sünnete göre programlayan bir kimse, yemesini de ona göre ayarlayacak,
sofradan tam doymadan kalkacak ve hem bu dünyada hem de öte
dünyada huzurlu ve mesut olacaktýr.
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Kur’ân ve sünneti çok iyi anlayan ve bunu hayatlarýna yansýtýp
çevrelerini nurlandýran mana âleminin sultanlarý az yemekle alakalý pek çok altýn söz söylemiþler. O sözlerden aklýmda kalanlardan
birkaç tanesini size söyleyeyim:
Ýlim ve amel, az yemekte, kalb temizliði az uyumakta, hikmet az
konuþmaktadýr.
Az yemek ustalýk, çok yemek hastalýktýr.
Çok yiyen çok uyur, herkesten tembel olur.
Çok yemek heder, çok uyumak kederdir.
Çok yemek zihni çalýþtýrmaz, çok uyumak menzile ulaþtýrmaz.
Az yiyenin kalb gözü körleþmez, açlýkla hastalýk birleþmez.
Az yemek tembellikten uzaklaþtýrýr, bilgi kazanmayý kolaylaþtýrýr.
Az yiyenin kalbinde hikmet kapýlarý açýlýr, aðzýndan inci mercan
saçýlýr.
Çok yiyen çok uyur, çok uyuyan çok konuþur, çok konuþan nimetten mahrum olur.
Çok yemek, organlarý çok çalýþtýrýp yýpratýr, tedavi için doktor
aratýr.
Çok yiyenin az olur ibadeti, kaçýrýr ebedî saadeti.
Çok yemek tohumudur her derdin, az yemek ilacýdýr her ferdin.
Az ye, az uyu, az söyle, nimete kavuþulur böyle.
Az yemek, meyveli bir aðaçtýr, hasta kalblere ilaçtýr.
Az yemek, nefsanî arzularý öldürür, kalbe ferahlýk verir, ahirette
güldürür.

Aksýrmak Allah’tan, esnemek þeytandan mý?
Bu sýrada Bahadýr hapþýrdý ve ardýndan “elhamdülillah” dedi.
Bunun üzerine arkadaþlarý “yerhamükellah” dediler. Bahadýr da cevaben “yehdîna ve yehdîkümullah” dedi ve ardýndan þöyle bir soru
sordu:
- Ýhsan abi! “Aksýrmak Allah’tan, esnemek þeytandan” þeklinde
bir hadis okuduðumu hatýrlýyorum. Bu hadisi nasýl anlamamýz lazým?
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- Evet Bahadýr. Bahsini ettiðin hadis-i þerif þöyle: “Allah (celle
celâluhû), aksýrmayý sever; fakat esnemeyi sevmez. Bir kimse aksýrýp
“Elhamdülillâh” derse, bunu iþiten Müslümanlarýn, “yerhamükellah” diye karþýlýk vermesi gerekir. Esneme ise þeytandandýr. Bunun
için, esneme ihtiyacý duyan kiþi mümkün olduðu kadar buna mani
olsun. Çünkü biriniz esnediði zaman þeytan ona güler.”65
Aksýrmayý bilim adamlarý þöyle tarif ediyor: Aksýrma burun zarýnýn ve nefes verme kaslarýnýn sarsýntýlý bir hareketiyle havayý bir
anda aðýzdan ve burundan dýþarý atma ameliyesidir. Aksýrma esnasýnda insan ister istemez kendini kasar. Bu sýrada normalden fazla
miktarda kan beyne hücum edip beyin için yeterli oksijen ve glikozu temin edecektir. Ayný zamanda burundaki zararlý þeyler aksýrmayla dýþarý atýldýðý için de vücutta bir rahatlama ve ferahlama
meydana gelecektir. Ýþte bu yüzden Efendimiz, hadiste hapþýran kiþinin bu nimete þükür sadedinde “elhamdülillah” demesini istiyor.
Hadisten anlaþýldýðýna göre aksýran kiþinin “elhamdülillah” demesi sünnettir. Ancak burada hemen þunu ifade edelim ki, bu ifadenin yerine Fatiha suresini sonuna kadar okumanýn sünnette yeri
olmadýðý gibi hapþýrdýktan sonra Kelime-i Þehadet getirip arkasýndan hamdetmek de mekruh sayýlmýþtýr. Aksýrdýktan sonra “elhamdülillah” diyen kiþinin yanýnda bulunanlarýn “yerhamükellah”, yani “Allah sana rahmetiyle muamele etsin” demesi gerekir. Bunun
karþýlýðýnda ise aksýran kiþinin “yehdînâ ve yehdîkümûllah, Allah
bizi ve sizi doðru yola iletsin” veya “yaðfirullahu lenâ ve leküm Allah bizi de sizi de baðýþlasýn” demesi sünnettir.66
Esnemeyi ise bilim adamlarý, can sýkýntýsý, uyku baþlangýcý, sinirlilik, asabi olma hali ve uykusuzluk gibi sebeplere baðlýyor. Esneme vücutta, hem zihnen hem de bedenen bir tembellik, uyuþukluk, gevþeklik ve dikkatsizlik meydana getiriyor. Yani hadisteki ifadesiyle beden þeytanýn devreye girmesine hazýr hale geliyor ve þeytanýn görevini yapmasý kolaylaþýyor. Tabii insanýn böyle gaflet içinde olmasý ise þeytaný sevindiriyor. Bu sebeple esneme emaresi belirdiðinde insan, kendisini sýkmalý, esnemeyi önlemeye çalýþmalý,
bütün bunlara raðmen esnemeden kurtulamazsa, esneme halinde
aðzýný el veya baþka bir þeyle kapatmasý gerekir. Ayrýca elini yüzünü yýkayarak veya abdest alarak, yorgunsa dinlenerek bir an önce
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bu gaflet halinden kurtulmaya çalýþmalýdýr. Bu sayýlan þeyler,
Ýslâmî edebin gereðidir.

Efendimiz’in ciðerparesi Hz. Fatýma
- Kutlu doðum haftasý münasebetiyle her akþam Efendimiz’den
bahsediyoruz. Her tarafta Allah Rasulü’nün gül kokusu duyuluyor.
Ne güzel... Keþke kutlu doðum haftasýný, kutlu doðum ayýna çevirseler, dedi Furkan. Bahadýr,
- Neden olmasýn. Çok güzel bir fikir, dedi. Furkan,
- Ýhsan abi, biz Efendimiz’in yanýndan hiçbir zaman ayrýlmayan,
O’nunla beraber her türlü sýkýntýlarý göðüsleyen kiþiler olarak hep
erkek sahabileri biliyoruz. Aslýnda haným sahabiler de var, öyle deðil mi? Mesela Efendimiz’in kýzý Hz. Fatýma validemiz, demiþti ki
Ýhsan hemen söze girdi:
- Evet Furkan, Hz. Fatýma validemiz (r. anhâ), Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) soyunu devam ettiren gül neslinin anasýdýr. O,
“neslinden gelecek olanlarýn cehennem azabýndan fersah fersah
uzak olduðu” Fatýma’dýr. O, “beyaz, parlak ve aydýnlýk yüzlü” Zehra’dýr. O, “kendisini Allah’a adamýþ, namuslu ve iffetli” Betûl’dür.
O, Hz. Fâtýmatu’z-Zehra el-Betûl’dür.
Furkan,
- Þiir gibi oldu Ýhsan abi dedi.
- Senin de ifade ettiðin gibi Allah Rasulü’nün en küçük kýzý olan
Hz. Fatýma validemizin hayatýnýn bin bir çile, ýzdýrap ve gözyaþýyla dolu olduðunu görüyoruz Furkan. Babasýyla arasýnda evlat-baba
iliþkisinin üstünde ayrý bir sevgi baðý vardýr. Her âný ayrý bir hakaret, horlanma, iþkence ile geçen Ýslam daveti esnasýnda babasýný hiç
yalnýz býrakmamýþ ve O’nu adým adým takip etmiþtir.
Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’ye gitmiþ ve orada bulunanlara Ýslâm’ý anlatýyordu. Orada bulunan müþrik grubu,
bu nurlu sesi boðmak için toplanmýþ ve Allah Rasulü’ne her türlü
hakareti yaparak O’nu tartaklýyorlardý. Babasýnýn bu hazin görüntüsünü bir kenardan gözyaþlarý içinde izleyen Hz. Fatýma, oradaki talihsizler güruhunun daðýlmasýndan sonra kanlar içindeki babasýný
alýp eve götürüyor ve yaralarýný sarýyordu.
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Yine bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’ye gidiyor ve
namaza duruyordu. Secdeye vardýklarýnda, müþrikler bir deve iþkembesini üzerlerine atýyorlardý. Müþrikler bu tabloyu kahkahalar atarak
seyrederken, çilekeþ kýzý Hz. Fâtýma, babasýnýn üzerine bulaþan pislikleri kendi elleriyle temizliyor ve babasýný teskin ediyordu.67

Hz. Fatýma hal ve tavýrlarýyla babasýný andýrýyordu
Evet, Hz. Fatýma ile Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasýnda
çok güçlü bir sevgi baðý vardý. Babasýnýn terbiyesi altýnda yetiþen
Hz. Fatýma, O’na çok benziyordu. Haya ve edebi, konuþma tarzý,
oturup kalkmasý ve yaþantýsýyla babasýný andýrýyordu. Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) de kendi pâk neslini devam ettirecek olan
kýzýný çok seviyor, kýzý yanýna geldiðinde onu ayakta karþýlýyor, elini tutup “Hoþ geldin kýzým” diyor ve ona iltifatlar edip yanýna veya
kendi yerine oturtuyordu.68
Hz. Fatýma evlilik çaðýna geldiðinde sahabinin ileri gelenlerinin
onunla evlenmek için yarýþtýðýný görüyoruz. Çünkü onunla evlenmek, Allah Rasulü’ne akrabalýk baðlarýyla baðlanmak demekti. Bu
da çok büyük bir þerefti ve sahabe-i kiramýn ileri gelenleri bu þerefe ulaþmak istiyordu. Bu yüce þeref Hz. Ali’ye nasip olacaktý. Nebiler Serveri’nin damadý olan Hz. Ali (radýyallahu anh), fakir bir genç
olduðu için Hz. Fatýma’ya mehir verecek parasý bulunmuyordu.
Elinde bulundurduðu bir kýsým eþyasýný satarak eþine 450 dirhem
civarýnda mehir verebilmiþti. Peygamber kýzý Hz. Fatýma’nýn çeyizinde ise bir kadife örtü, içine hurma lifi doldurulmuþ deri bir yastýk, iki el deðirmeni ve deriden yapýlmýþ iki su kabý bulunuyordu.
Bu kutlu evlilikten Hz. Hasan ve Hüseyin dünyaya gelmiþti.
Hz. Ali baba, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise dede olmuþtu. Allah Rasulü, torunlarý Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i dede þefkatinin
üzerinde ayrý bir muhabbetle seviyordu. Efendimiz’in, “Fatýma benim bir parçamdýr, onu sevindiren beni sevindirmiþ, onu üzen de
beni üzmüþ olur.”69 iltifatýna mazhar olan Hz. Fatýma validemizin,
babasýný savaþ meydanlarýnda da yalnýz býrakmadýðýný görüyoruz.
O, Uhud Savaþý’nda mücadele eden sahabelere yiyecek ve su taþýmýþ ve ayný zamanda yaralananlarýn yaralarýný sarmýþtýr. Savaþýn
kýzýþtýðý bir anda gözleriyle babasýný arayan Hz. Fatýma, babasýnýn
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aðzýndan kan boþaldýðýný görünce hemen yanýna koþmuþtu. Babasýnýn diþi kýrýlmýþtý. O, elleriyle babasýnýn kana bulanan yüzünü temizlemeye çalýþmýþ, kanýn dinmediðini görünce de bir hasýr parçasýný yakýp küllerini Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüzüne bastýrarak akan kaný durdurmuþtu.70
Babasýna çok düþkün olan Hz. Fatýma, Efendimiz’in vefat anlarýnda yanýna gelir ve babasý kýzýnýn kulaðýna bir þeyler fýsýldar. Bunun üzerine aðlamaya baþlayan Hz. Fâtýma, Allah Rasulü’nün kulaðýna eðilip tekrar bir þeyler söylemesiyle aðlamayý býrakýr ve bu
defa tebessüm etmeye baþlar. Daha sonra bu olayýn nedenini anlatan Hz. Fâtýma, Hz. Peygamber’in, yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak vefât edeceðini söylediðini ve kendini tutamayarak aðladýðýný; ancak daha sonra ehl-i beytinden kendisine ilk kavuþacak kiþinin kendisi olduðunu müjdelediðinde gülümsediðini söyler.71
Bu müjdeyi alan Hz. Fatýma anamýz, Allah Rasulü vefat ettikten sonra onun acýsýna fazla dayanamamýþ ve yaklaþýk beþ buçuk
ay sonra vefat ederek yine babasýna kavuþmuþtur. Onun analýk
yaptýðý nurlu nesil ise, bulunduklarý her asrý aydýnlatmýþ ve aydýnlatmaya da devam etmektedir. Ne mutlu o nesle ve o nesle tâbî
olan kutlulara...

Oðlunu Efendimiz’e vakfeden haným sahabi: Ümmü Süleym
- Ümmü Süleym diye bir sahabi haným daha hatýrlýyorum Ýhsan
abi.
- Efendimiz’in yanýnda kahramanlýk destanlarý yazan daha pek
çok sahabi haným var Furkan. Hz. Ümmü Süleym de onlardan bir
tanesi. Kendisi Medine’de Ýslam’ý ilk kabul edenlerdendir. Ayný zamanda o, Kýbrýs’ta þehit olan ve orada medfun bulunan haným sahabilerden Ümmü Haram’ýn kýz kardeþidir. Asýl ismi Rumeysa olmasýna raðmen künyesi Ümmü Süleym ile meþhur olmuþtur.
Ümmü Süleym cahiliyye devrinde Malik bin Nadr ile evlenir.
Bu evlilikten sahabinin önde gelenlerinden Enes bin Malik doðar.
Ýslam’la þereflenen hanýmýna çok kýzan Malik, evini terk ederek
Þam taraflarýna gider. Yoluna biri çýkar. Bu adamla tartýþýr ve onun
tarafýndan öldürülür. Ümmü Süleym genç yaþta dul kalýr. Sýkýntýlar
89

Akþam Çayý

içinde bir hayat sürmektedir. Ancak o da diðer müminler gibi Efendimiz’in Medine’yi teþriflerini dört gözle beklemektedir. Beklenen
gün gelip çatar. Efendimiz, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olarak kalýr. Medineliler bu aziz misafirlerine ‘hoþ geldin’ demek ve bu arada yanlarýnda getirdikleri hediyelerini takdim etmek
için sýraya geçerler. Ümmü Süleym çok buruktur. Çünkü elindeavucunda Allah Rasulü’ne verecek hiçbir þeyi yoktur. Neden sonra
aklýna oðlu Enes gelir. Enes’i elinden tutarak huzura getirir ve “Ey
Allah’ýn Rasulü, bu oðlumdan baþka sana hediye edecek bir þeyim
yok. Oðlum size hizmet etsin. Ona dua buyurun!” der. Efendimiz,
tek çocuðundan baþka hiçbir þeyi olmayan annenin bu baþ döndürücü hediyesi karþýsýnda çok hislenir. Hediyesini kabul eder. Mal ve
çocuðunun çoðalmasý, ömrünün uzun olmasý için Ümmü Süleym’e
dua eder.

“Ben senden para deðil, Müslüman olmaný istiyorum!”
Allah Rasulü’nün bu duasýna mazhar olan Ümmü Süleym’e
kendisine, henüz Müslüman olmamýþ Ebu Talha evlenme teklifinde
bulunur. Bu teklif üzerine Ümmü Süleym þunlarý söyler: “Senin gibisi reddolunmaz. Fakat sen müþriksin. Seninle evlenirsem bana
tâbi olarak iman mý edersin, yoksa küfrünü gizleyerek mi yaþarsýn?
Zira ben, Allah’a ve Rasulü’ne iman etmiþ bir kimseyim.”
Ebu Talha, düþünmek için süre ister. Birkaç gün sonra tekrar
Ümmü Süleym’in yanýna gelir.
Aslýnda o, Ýslam’ý kabul edecektir; ama Ümmü Süleym’le evlenmek için ona verecek mehri yoktur. Bu onu çok düþündürmektedir. Ümmü Süleym ise Ebu Talha’nýn içinde bulunduðu sýkýntýyý
çok iyi anlar ve ona þunlarý söyler:
“Ey Ebu Talha! Ben senden para deðil, Müslüman olmaný istiyorum. Senin ilah diye taptýðýn putun ateþe tutacak olsan yanýp kül
olacaðýný bilmez misin? Eðer Allah’tan baþka ilah bulunmadýðýna
ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduðuna þehadet edersen ben
bunu mehir kabul edecek ve senden baþka bir þey istemeyeceðim.”
Ýþte bu sözler Ebu Talha’yý deðiþtiren son cümleler olur. Yüzünde
iman alametleri belirir ve kelime-i þehadet getirerek Müslüman
olur.
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Bu mübarek çift evlenirler ve Cenab-ý Hak onlara bir erkek çocuðu verir. Ýsmini Ümeyr koyarlar. Yavrucak, babasý seferde iken
vefat eder. Ebu Talha, seferden dönüþünde çocuðun durumunu sorar. “Rahatladý” cevabýný alýnca dünyalar onun olur. Sabah olduðunda Ebu Talha’ya, hanýmý þöyle bir soru sorar: “Sana biri emanet bir
þey verse, istediði zaman vermek zoruna gider mi?” “Hayýr” deyince “Senin oðlun da Allah’ýn bir emaneti idi. Allah emanetini geri aldý.” der. Anne þefkatiyle çocuðunu kaybetmekten dolayý yüreði yanan bu yüce kadýn, bu þekilde hem acýsýný daðlýyor hem de kocasýný teskin etmeye çalýþýyordu.
Ümmü Süleym’in hayatý kahramanlýklarla doludur. Onu Uhud
Savaþý’nda bir taraftan savaþýrken diðer taraftan da su taþýrken ve
yaralýlarýn tedavisi ile meþgul olurken görüyoruz. Mekke’nin fethinde de bulunan Ümmü Süleym, Huneyn Gazvesi’ne de bizzat katýlmýþtýr. Onun hayatýndan alacaðýmýz pek çok dersler vardýr. O, Allah ve Rasulü’nün razý olacaðý dolu dolu bir hayat yaþamýþtýr ve bunun neticesinde de Efendimiz’in: “Bana cennet gösterildi. Orada
Ebu Talha’nýn hanýmýný gördüm.”72 iltifatlarýna mazhar olmuþtur.
Onlar, kadýný ve erkeðiyle çok büyük mücadeleler vererek Ýslam’ýn günümüze kadar bütün duruluðu ve mükemmeliyetiyle günümüze kadar gelmesine vesile olmuþlar. Bize de düþen de onlardan aldýðýmýz bayraðý daha ilerilere götürebilmek. Allah hepsinden
ebediyyen razý olsun.
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Tarýk ile Mert'in anne-babasý geliyor
O gün evde farklý bir telaþ vardý. Çünkü Tarýk ile Mert'in anne
ve babasý ziyaret için evlerine geleceklerdi. Önce Tarýk'ýn anne ve
babasý gelmiþti. Baþta Ýhsan ve Tarýk olmak üzere evin diðer sakinleri de Tarýk'ýn anne ve babasýnýn ellerini öptüler. Bekar evi olmasýna raðmen ev, çok temiz ve düzenliydi. Bu durum Tarýk'ýn anne ve
babasýnýn gözünden kaçmamýþtý. Doðrusu çok þaþýrmýþlardý. Hele
annesi, oturduklarý misafir odasýnýn temizliðinden sorumlu kiþinin
kendi oðullarý olduðunu öðrenince þaþkýnlýðý bir kat daha artmýþ ve
þöyle demiþti:
- Vay be, bizim oðlana bak! Evde çoraplarýný bile toplamayan
Tarýk, burada tam bir tertip ve düzen insaný haline gelmiþ.
Bu sýrada Mert'in de anne ve babasý gelmiþti. Eve girdiklerinde
adeta büyülenmiþlerdi. Evin tertip düzeni, kokusu, temizliði, ev sakinlerinin ahlak ve terbiyeleri onlarý çok etkilemiþti. Hatta Mert'in
annesi bir bahaneyle banyo ve tuvalete gitti. Oranýn da pýrýl pýrýl olduðunu görünce hayranlýðý bir kat daha arttý. Bu sýrada çýkýþta Ýhsan'ýn kendisine havlu tuttuðunu görünce içinden,
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- Bunlar genç, deðil melek olmalý. Bu zamanda böyle gençlerin
olmasý.. hayret doðrusu. Mert'in böyle bir evde üniversite hayatýný
geçirecek olmasý çok büyük bir þans, dedi.
Saat çabucak geçmiþ, artýk kalkma vakti gelmiþti. Misafirler müsaade isteyerek evden ayrýldýlar. Ýçleri huzur doluydu. Gidiyorlardý
ama gözleri arkada kalmýyordu. Çünkü biliyorlardý ki, oðullarýnýn
kaldýklarý bu ev, onlarýn ikincisi üniversitesi gibiydi. Bu üniversitede onlar, kültürlü, edepli ve güzel ahlaklý olmayý öðreniyorlardý.

Ýslâmiyet hoþgörü, müsamaha, tolerans dinidir
Bir sonraki akþam Mert, çok üzgün görünüyordu. Onun bu durumu Ýhsan’ýn gözünden kaçmamýþtý.
- Hayýrdýr Mert çok üzgün görünüyorsun. Bir derdin mi var?
- Bugün okulda canýmý sýkan bir hadise oldu Ýhsan abi. Bir arkadaþ, çok sevdiðimiz bir zat hakkýnda ileri geri konuþtu. Hoþgörü ve
diyalog da nereden çýktý? Allah Rasulü böyle bir þey yapmýþ mýydý? Gayri müslim bir insanla bir Müslüman beraber olabilir mi? Ýslam, diyaloða karþý çýkýyor, türünden sözler sarf etti. Bu konuda bilgi birikimim olmadýðý için ben de bir þey söyleyemedim. Bu akþam
bu mesele üzerinde duralým mý? Ne dersiniz?
- Olur Mert. Sen sýkma canýný. Büyüklerin ortak kaderi bu: Yaþarken, çaðdaþlarý tarafýndan anlaþýlamamalarý.
Önce þunu ifade edeyim: Ýslâm; kelime olarak güven, selâmete
erdirmek, esenliðe çýkarmak ve karþýlýklý emniyet ve barýþ tesis etmek gibi manalarýnýn yanýnda, hoþgörü ile doðrudan alakalý olarak
sulh, barýþ, anlaþma, uzlaþma gibi anlamlarý da ihtiva ediyor.
Ýslâmiyet hoþgörü, müsamaha ve tolerans dinidir. Çünkü her vesile ile yumuþaklýðý, affetmeyi, iyiliði, hüsn-ü zanný, merhameti,
kardeþliði, muhabbeti ve benzeri her türlü güzel ahlâký emredip tavsiye eden bir dini; hoþgörü, müsamaha gibi vasýflardan baþka þeylerle vasýflandýrmak mümkün deðildir. Hoþgörü ve diyaloðu destekleyen baþta Kur’ân olmak üzere Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýnda pek çok örnek tablo vardýr. Kaynak Kur’ân ve yaþayan Kur’ân olan Efendimiz’in sözleri olduðu için, bu konuda farklý düþünemeyiz. Bu açýdan hoþgörü, Müslüman’ýn tabiî ahlâkýdýr.
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Ýslam, insana ayrý bir kýymet vermiþtir
Her þeyden önce þunu ifade edelim ki, Kur’ân, “Biz insanoðlunu mükerrem kýldýk”73 buyurarak herhangi bir ayýrým yapmadan
bütün insanlarýn mükerrem ve þerefli olduðunu ilân etmiþ ve ona diðer varlýklarýn üzerinde bir yer vermiþtir. Ýslâm’a göre, insanlarýn
malý, caný, ýrzý haramdýr. Akýl-beden saðlýðý, hayat, aile kurma hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetlere dokunulamaz. Savaþ hâlinde
iken bile muharip olmayan kadýn, çocuk ve ihtiyarlara iliþilmez. Yine dinimize göre masum bir kiþinin öldürülmesi bütün insanlýðýn
öldürülmesi kadar büyük bir cinayettir.74 Kur’ân-ý Kerim’de
Rahmân’ýn kullarý olan müminler, þu vasýflarla anlatýlýr:
“Rahmân’ýn (has) kullarý, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini
bilmez kimseler onlara laf attýðýnda (incitmeksizin) ‘Selâm’ der (geçerler)”75, “(O kullar), yalan yere þahitlik etmezler, boþ sözlerle karþýlaþtýklarýnda vakar ile (oradan) geçip giderler.”76 Kasas Suresi’nde ise
müminlerin bu halleri þöyle detaylandýrýlýr: “Onlar, boþ söz iþittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim iþlerimiz bize, sizin iþleriniz size. Size selâm olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaþ edinmek) istemeyiz’ derler.”77
Allah’ýn has kullarý boþ, mânâsýz ve çirkin söz ve davranýþlarla
karþýlaþtýklarýnda katiyen yakýþýksýz sözler sarf etmez ve vakur bir
edayla oradan geçip giderler. Nitekim “...Herkes, kendi karakterinin gereðini sergiler...”78 Hoþgörü kahramanlarýnýn karakteri ise
yumuþaklýk, müsamaha ve toleranstýr.
Peygamber inkârcý birinin ayaðýna gider mi?
Baþka bir ayette Cenab-ý Hak, Hz. Musa (as) ve Hz. Harun’u (as)
Firavun gibi ilahlýk iddiasýnda bulunan birine gönderirken söz ve
tavýr itibarýyla hoþgörülü davranarak yumuþak söz söylemelerini
emrediyor. Alimlerimiz bu ayeti þöyle anlamýþlar: Muhatabýnýz, size ve milletinize yýllarca kan kusturan Firavun bile olsa, kendinizi
yumuþak söz ve tatlý dille ifade etmelisiniz. Çünkü maksat, intikam
almak deðil, insanlarý doðruya irþad etmek ve kurtuluþa çaðýrmaktýr. Nitekim Efendimiz, Ebu Leheb, Ebu Cehil ve Taif halký gibi Ýslam’a ve kendisine düþmanlýk yapmýþ insanlarýn yanýna pek çok defa gitmiþtir. O halde, muhatap kim olursa olsun, bir þeyler anlatabil97
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mek için yumuþaklýk ve müsâmaha vazgeçilmez þartlardýr. Demek
ki, Müslüman daima yumuþak tavýr, yumuþak hal, yumuþak kalb,
yumuþak vicdan, yumuþak söz insaný olmak mecburiyetindedir ki,
gerçek bir irþad insaný olabilsin.
Asr-ý Saadet’e baktýðýmýzda hoþgörü ve yumuþak huyluluðun,
Efendimiz’in Ýslâm’ý tebliðinde en mühim köþe taþlarýndan birisi
olduðunu görüyoruz. Ýnsanlara devamlý hoþgörü ve diyalogla yaklaþarak dâvâsýný anlatan Efendimiz’in yaptýðý iþin doðruluk ve mükemmelliðini ifade mânâsýna Cenab-ý Hak þöyle buyuruyor: “Þayet
sen, kaba, katý yürekli olsaydýn, hiç þüphesiz insanlar senin etrafýndan daðýlýp giderlerdi.”79 Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisinin diþini kýranlara, baþýný yaranlara karþý bile hep müsamahalý davranmýþ, Mekke’nin fethinden sonra durumlarýnýn ne olacaðýný merakla bekleyen Mekkelileri, kendisini yurdundan yuvasýndan mahzun ve yaþlý gözlerle çýkarmýþ olmalarýna raðmen serbest býrakmýþ,
düþmanlýk yapan pek çok kimseyi affederek baðrýna basmýþ, hep
hoþgörü ve diyalog eksenli bir hayat yaþamýþ ve bize de böyle bir
hayatý tavsiye etmiþtir.

Öncelikle yakýn çevremize hoþgörü
Hoþgörüde esas olan kendi içimizde meydana gelen problemleri anlayýþla karþýlamak ve dýþarýya karþý göstermiþ olduðumuz hoþgörüyü evvela yakýn çevremize, dost, akraba ve diðer bütün kardeþlerimize göstermektir ki bu, gerçek hoþgörü kahramaný olmanýn temel vasfýdýr. Efendimiz, hayatý boyunca kendisine eziyet eden Ebu
Süfyan’a bile müsamaha ile davranmýþ, Mekke fethedildiði sýrada
onu affetmekle kalmamýþ, evini de emniyet ve sýðýnma yeri ilan etmiþtir. Hz. Hamza’nýn katili Vahþi’yi ve Ýslam’a çok büyük düþmanlýklar yapan Ebû Cehil’in oðlu Ýkrime’yi de affetmiþtir.
Allah Rasulü’nün hayatýna baktýðýmýzda O’nun sadece yakýnlarýna deðil, Hýristiyan, Yahudi, müþrik demeden hemen her insana
hoþgörü ve diyalogla yaklaþtýðýný görüyoruz. Bir defasýnda Allah
Rasulü, yoldan bir Yahudi cenazesi geçerken ayaða kalkar. O esnada yanýnda bulunan bir Sahabi, “Ya Rasûlallah, o Yahudidir” der.
Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç tavrýný bozmadan þu cevabý verir: “Ama o da bir insan!”80 O en engin müsamaha insaný,
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Abdullah ibn Übey b. Selûl gibi ömür boyu kendisine düþmanlýk
içinde bulunan birine bile öldüðünde gömleðini kefen olarak vermiþ ve “Beni men edecek vahiy gelmediði sürece cenazesine katýlýrým.”81

Kur’ân, Ehl-i kitapla diyalog hakkýnda ne diyor?
- Peki Kur’ân-ý Kerim’de ehl-i kitapla diyalog adýna ayetler var
mý?
- Kur’ân-ý Kerim, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem)’e evrensel risalet vazifesini yerine getirirken,
daima hoþgörü ve diyaloðu esas almasýný emretmenin yaný sýra þu
ayet-i kerime ile de ehl-i kitap’la hangi ortak paydada buluþulmasý
gerektiðine iþarette bulunuyor: “(Rasûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramýzda müþterek olan bir söze geliniz: Allah’tan baþkasýna ibadet etmeyelim; O’na hiçbir þeyi eþ tutmayalým ve Allah’ý
býrakýp da kimimiz kimimizi rabler edinmeyelim...”82
Þimdi nazarlarýnýza baþka bir ayeti sunmak istiyorum: “Dininizden ötürü sizinle savaþmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah âdil olanlarý sever.”83 Bu
ayetin inmesiyle alâkalý olarak, Hz. Esma validemizin müþrike (Allah’a þirk koþan bir kadýn) olan analýðýnýn, Mekke’den Medine’ye gelip
validemizle görüþmek istemesi nakledilir. Hz. Esma, Allah
Rasûlü’ne gelir ve müþrike analýðyla görüþüp görüþemeyeceðini
sorar. Bunun üzerine bu ayet nazil olur ve görüþmenin de ötesinde,
ona iyilikte bile bulunmasýnýn herhangi bir mahzuru olmadýðý ifade
edilir. Bu âyet Müslümanlarla Mekke müþriklerinin iliþkilerinin son
derece gergin olduðu sýrada inmiþtir. Buna raðmen iyiliði, hoþgörü,
müsamaha ve adaleti emretmesi oldukça dikkate deðer. Ayrýca herhangi bir kayýt konmadýðý için ehl-i kitap da dahil bütün insanlarý
irþada davette tâkip edilecek metodu belirlemede þu âyet de çok
dikkat çekici: “Sen insanlarý Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul
öðütlerle dâvet et ve onlarla en güzel tarzda mücadele et.”84
Kur’ân’da hoþgörü açýsýndan üzerinde durulabilecek daha pek çok
ayet vardýr.85
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Allah Rasulü, Ehl-i Kitab’ýn davetlerine katýlmýþtýr
Kaynaklara baktýðýmýzda Efendimiz’in herkesle iyi iliþkiler
içinde olduðunu, Hýristiyan ve Yahudileri toplumun birer ferdi olarak kabul ettiðini, onlarýn bazý davetlerine icabet ettiðini, düðün yemeklerine katýldýðýný, hastalarýný ziyaret ettiðini ve onlara ikramda
bulunduðunu görüyoruz. Hatta Allah Rasulü, Necran Hýristiyanlarý’nýn kendisini ziyaretlerinde onlara sýrtýna giydiði hýrkasýný sermiþ
ve oturmalarýný söylemiþtir. Necran Hýristiyanlarýnýn temsilcileri
Medine’ye geldiklerinde Peygamber Efendimiz, onlarýn mescit
içinde ibadet yapmalarýna müsaade etmiþtir.
Bir uzlaþma vesikasý: Medine Sözleþmesi
Efendimiz Medine’de, kardeþliði ve hoþgörüyü yaymak için Hýristiyan, Yahudi ve Müþrikler gibi farklý ýrk, din ve inançlara sahip
olan insanlarýn bir arada huzur içinde yaþayabilmeleri için onlarla
“Medine Vesikasý” ismini taþýyan bir sözleþme imzalamýþtýr. Allah
Rasulü bu sözleþme yoluyla her fýrsatta birbirlerine saldýran, düþmanca duygular besleyen ve uzlaþamayan topluluklarýn arasýndaki
çatýþmalarýn son bulabileceðini, anlaþarak bir arada yaþayabileceklerini göstermiþ oluyordu. Medine Sözleþmesi’ndeki maddelerin
özeti þuydu:
Herkes, hiçbir baský olmadan istediði dini, inancý, siyasi ya da
felsefi seçimi yapmakta özgürdür. Herkesin din, hayat, seyahat, teþebbüs ve mülk edinme hakký vardýr ve herkes hukukunu uygulamakta özgürdür. Ancak suç iþleyen biri hiç kimse tarafýndan korunmayacaktýr. Sözleþmeye taraf olan gruplar birbirleriyle yardýmlaþacak, birbirlerine destek olacaklardýr.
Allah Rasulü bu hoþgörü ve uzlaþmacý tavrýný Veda Hutbesi’nde
ve ayný zamanda Hudeybiye barýþýnda da dile getirmiþtir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunlarý bizzat yaþadýðý gibi kendisini takip eden dönemlerde Raþit Halifeler ve ondan sonra gelen bütün
Müslümanlar yaþamýþ ve yaþatmýþlardýr. Müslümanlar fethettikleri
yerlerde, kilise ve havralara dokunmamýþlar, vicdan ve düþünce
hürriyetine kýsýtlama getirmemiþlerdir.
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Paranoyalara karþý dikkatli olunmalý
Hoþgörü derken, bunu milletimizin ve ülkemizin geleceðini tehlikeye sokacak, tarihimizi, millî-manevî deðer ve dinamiklerimizin
tahribini netice verecek davranýþlara karþý hoþgörülü olunmasý söz
konusu deðildir. Zaten baþkalarýnýn hukukunun söz konusu olduðu
bir yerde müsamaha gösterme, kimsenin hakký deðildir. Nefsimize
ait meselelerde fedakârlýkta bulunabiliriz; fakat toplumun hakkýný
fertlere baðýþlama, topluma karþý iþlenmiþ bir haksýzlýk olur.
Bu sýrada Ýhsan, raftan bir kitap alarak konuþmasýna devam etti:
- Günümüzde hoþgörü ve diyalog sürecinin önderlerinden Fethullah Gülen Hocaefendi bu konuyla alakalý ülkemizde yapýlan çalýþmalarýn yanlýþ anlaþýlmamasý için þunlarý söylüyor: “Hükümler
muhtemeller üzerine kurulmamalýdýr. Eðer hükümler muhtemeller
üzerine kurulacak olursa, o takdirde, su-i zanna gidilmiþ ve günaha
girilmiþ olur. Hükümler vukuâta, yani olup bitmiþ hadiselere göre
verilir. Ortada bir iþaret ve delil olmadýðý müddetçe, beraat-ý zimmet, yani kiþilerin masumiyeti esastýr. Bu, bir hukukî disiplindir. O
açýdan, bazýlarýnýn, siz hoþgörü diyerek millet ve maneviyat aleyhinde her þeyi dinamitliyorsunuz ve bazýlarýnýn dümen suyunda gidiyorsunuz gibi dayanaksýz ve tamamen sû-i zanna dayanan suçlamalarý, nasýl bir bühtandan öteye geçmiyorsa, ayný þekilde daha
baþkalarýnýn, þimdi hoþgörü diyorsunuz ama, fýrsat elinize geçerse
þöyle-böyle yaparsýnýz gibi düþünce ve sözleri de hiçbir iþaret ve
delile dayanmayan birer kuruntu olduðundan birer paranoya deyip
üzerinde durmamak icap eder.”86
Diyalog dinimize sýký sýkýya baðlandýktan sonra olmalý
Mevlânâ’ya atfedilen þöyle bir söz var: “Bir ayaðým merkezde
dinî esaslarla baðlý, diðer ayaðým da yetmiþ küsur milletle beraber..” Hoþgörü ve diyalog çalýþmalarý iþte bu düþünce ile özetlenebilir. Herkesle iyi geçinme, herkesle diyalog içinde olma ve herkesle þartlarýn elverdiði ölçüde münasebet ve baðlantý kurma... Elbette, herkesle diyalog içinde olmanýn bir ölçüsü olacaktýr. Ýnsan,
ayaðýný Ýslâmî prensiplere baðlýlýk içinde saðlam basýyorsa, yani
insanýn bir ayaðý Mevlânâ’nýn ifadesiyle, hep dinî zemine saðlam
basýyorsa, bu diyaloglar faydalýdýr. Aksine, insanýn hayatý Sünnet
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yörüngeli deðilse, bu takdirde kaymalar olabilir. Bize düþen, bu dini, onun evrensel özelliklerini nazara alarak, evrensel buudlar içinde temsil ve teblið edebilmektir. Yine bu yaklaþýmla kendi inancýndan þüphesi olmayan bir insan, herkesle her konuyu konuþup diyalog kurabilir. Bunun için de Müslümanlarýn diyaloða girmeden önce kendilerini saðlama almalarý lazýmdýr.

Hoþgörü, baþkalarýnýn tesirine girmek deðildir
Hoþgörü, baþkalarýnýn tesirine girerek onlara katýlmak, ne din ve
milliyetimizden, ne de tarihî geleneklerimizden vazgeçmek demek
deðildir. Ayný zamanda hoþgörü kim olursa olsun, insanlarý olduklarý gibi kabullenip inananla inanmayaný ayný kefeye koymak demek de deðildir. Hoþgörü ve diyalog baþkalarýný kendi konumlarýnda kabul ederek, onlarla geçinmesini bilmektir. Bu manâdaki hoþgörüye kimsenin bir þey demeye hakký olmasa gerek. Zira ülkemizde farklý anlayýþ ve inanýþlar vardýr. Deðiþik duygu ve düþüncedeki
bu insanlar, ya birbirleriyle uzlaþarak geçinebilmenin yollarýný arayacak, ya da birbirlerine girip sürekli kavga edeceklerdir. Oysa ki,
her dönemde birbirinden farklý düþünen insanlar olmuþtur ve olacaktýr da. Dolayýsýyla, ikinci þýkka ne Allah’ýn gönderdiði kitaplar
ne de günümüzdeki dünya realiteleri evet diyemeyeceðine göre bize düþen asgari müþterekler çerçevesi içinde insanlara uzlaþmacý
bir tavýrla yaklaþmak olsa gerek.
- Allah razý olsun Ýhsan abi. Keþke o arkadaþlar da burada olsaydý ve anlattýklarýnýzý onlar da dinleseydi.
Allah cömert olanlarý sever
- Arkadaþlar! Yarýn bir grup esnafa sohbet etmeye gideceðim.
Orada cömertlik mevzuu üzerinde durmak istiyorum. Müsaade
ederseniz bu akþam cömertlikten bahsedelim. Hem de ben pratik
yapmýþ olurum dedi Ýhsan ve sözlerine þöyle devam etti:
- Sahabe-i Kiram efendilerimizin hareketlerine baktýðýmýzda,
onlarýn, Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in emir, tavsiye ve hatta
iþaretlerini bile yerine getirmede olabildiðince hassas olduklarýný
görmekteyiz. O’nun bir iþaretiyle insanlar harekete geçiyor ve her
bir sözü, toplumda makes buluyordu.
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Mesela onlar cömertlikte öyle mahir olmuþlardý ki, farz olan zekatý edanýn çok ötesinde, ellerinde ne varsa bütünüyle ortaya dökmeye hazýrdýlar. Nasýl olmasýn ki, ayný uðurda canlarýný pazara çýkarmýþlardý. Zira burada infak ettikleri nispette ahirette kendilerine
ihsan ve ikramda bulunulacaðýný öðrenmiþlerdi. Yine burada yaþadýklarý dosdoðru yolla, orada doðrularýn varacaklarý cennete ulaþacaklarýnýn þuurunda idiler. Ayný þekilde cömertliðin, cennetten insana uzanmýþ bir dal olduðunu ve ancak ona tutunduklarý zaman cennete girebileceklerini biliyorlardý. Allah Rasulü’nün aðzýndan, fasýk
dahi olsa insanýn, sosyal hayatta cömert ve civanmert ise, yine de
cennete yakýn olacaðýný ve ona gireceðini duymuþlardý. O’nun ifadelerinden, þahsi zevkleri peþinde koþan cimri, zâhid dahi olsa cehenneme uðramasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu öðrenmiþlerdi.87 Ýþte
bu sebepledir ki, onlar açýldýkça açýlýyorlar ve her þeylerini Allah
yoluna veriyorlardý. Medine’nin ilk günlerinden itibaren, dýþarýdan
gelenlerce o ailenin bir ferdi sanýlacak kadar devamlý Efendimiz’in
eviyle içli-dýþlý olmasý sebebiyle, Medine dönemini en iyi bilenlerden birisi olarak Enes Ýbn Malik (radýyallahu anh), Allah Rasulü’nün
Medine’ye geldiklerinde irad ettikleri ilk hutbede þöyle buyurduðunu anlatýyor:
“Ey insanlar! Allah, þüphesiz sizin için din olarak Ýslam’ý seçti.
Öyleyse siz, Ýslam’la alakanýza cömertlik ve güzel ahlakla hüsn-ü
mukabelede bulunun.”88 Ayný zamanda bu, yýllar sonra nazil olacak
olan; “Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, size olan nimetimi tamamladým ve din olarak sizin için Ýslam’dan razý oldum.”89 ayetinin bir nevi tercümesiydi.
Evet, Allah (celle celâluhû), bizim için dini tamamlamýþ ve nimetlerini ikmal etmiþtir. Ancak bu, Allah’ýn bize vereceði baþka nimetler
kalmamýþtýr; manasýnda deðildir. Allah’ýn bize vereceði daha çok
nimetler vardýr. Borçlu olduðu için deðil, vermeyi vaat ettiði için
ihsan buyuracaðý büyük nimetlerinin olduðu bir vakýadýr. Burada
verdikleri, orada vereceði o büyük nimetlerin çekirdekleridir. Onun
için Allah’ýn zahiren bize vereceði þeyler tamam olmamýþtýr. Çünkü dünya, ahiretin ekin tarlasýdýr. Burada tohum ve tarlasýný veren
Allah, inþaallah orada mahsulünü de lutfedecektir.
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Cömertlik cennetle irtibata geçmektir
Allah (celle celâluhû), bize Ýslam’la ihsanda bulunmuþtur. Öyleyse
O’nun bu ihsanýna karþý mukabelemiz, cömertlik ve güzel ahlâkla
olmalýdýr. Zira cömertlik ayný zamanda cennetle irtibata geçmenin
adýdýr. Cömert iseniz, cennetle münasebet kurmuþsunuz demektir.
Þu hadis bu hakikati dile getirmektedir:
“Dikkat edin! Cömertlik cennette bir aðaçtýr ve dallarý da dünyadadýr. Sizden her kim cömert ise, Allah onu cennete koyacaðý ana
kadar, ondan bir dala tutunuyor demektir. Yine dikkat edin! Cimrilik cehennemde bir aðaçtýr ve dallarý da dünyadadýr. Her kim cimriliðe devam ederse, Allah onu cehenneme koyacaðý ana kadar ondan bir dala tutunuyor demektir.”90
Gerek Kur’ân’ýn bu noktadaki emir ve tavsiyelerinden gerekse
hadislerde yerini bulan ifadelerden hareketle, Sahabe-i Kiram’ýn
her biri bir cömertlik yarýþýna girmiþçesine ve heyecanla baþkalarýnýn imdadýna koþmuþlar ve daha fazla hayýrda bulunabilmenin mücadelesini vermiþlerdir. Zaten içlerinde tutuþan iman meþalesiyle
önleri aydýnlanan bu gönül insanlarýndan, farklý bir uygulama da
beklenemezdi. Þayet bugün biz de, sosyal hayatýmýzda hayýr adýna
bir hareketlenme bekliyorsak, her alanda olduðu gibi bu meselede
de sahabeyi örnek almalý ve onlar gibi verme yolunda kahramanlar
yetiþtirmeliyiz. Bugün için, farklý yer ve zamanlarda oluþan himmetlerde bunun misallerini görüyor olmamýz, istikbalimiz adýna
ümit kaynaðý olmaktadýr. Ýnsanlýða örnek olabilecek numune misallerini kendi içinden çýkarmada muvaffak olan milletlerin, istikbal
adýna varacaðý noktayý kestirmek çok zor olmasa gerek.
Ýnfak et, cömert davran ve daima etrafýna daðýt...
- O zaman mü’min devamlý verici insan olmalý. Öyle deðil mi
Ýhsan abi dedi Mert.
- Evet Mert, mü’min, Allah ahlakýyla donanmasýnýn bir gereði
olarak daima verici olmalýdýr. Sosyal meselelerde olduðu gibi bu
vericilik, onun maddi alemine de yansýmalý ve o, baþkalarýnýn huzur içinde yaþayabilmesi için elindeki imkanlarý rahatlýkla ve bütünüyle seferber edebilmelidir.
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Mü’minin maddi imkanlarýný Allah yolunda daðýtmasýna “infak” denilmektedir. Ýþte bu infak sayesinde fani olan mal, kalýcý olmakta ve ahiret adýna ciddi bir yatýrým haline gelmektedir. Gerek
ayet-i kerimeler, gerekse de hadis-i þeriflerde infak yani verme teþvik edilmiþ ve vermenin mü’minlik alemeti olduðu vurgulanmýþtýr.
Nitekim “Sevdiðiniz þeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye ulaþamassýnýz.”91 ayeti kerimesi bu hakikati ifade etmektedir. Bununla
ilgili olarak Enes Ýbn Malik (radýyallahu anh) þunlarý anlatmaktadýr:
“Ebu Talha, zenginlik olarak ensarýn en ileri gelenlerindendi. En
çok sevdiði malý da, Mescid-i Nebevi’nin karþýsýndaki Beyruha
isimli yer idi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) oraya girer ve onun
temiz suyundan içerdi.
“Sevdiðiniz þeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye ulaþamazsýnýz.” ayeti nazil olunca Ebu Talha (radýyallahu anh), Allah Rasûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) giderek, “Allah kitabýnda “Sevdiðiniz þeyleri infak
etmedikçe iyilikle zirveye ulaþamazsýnýz.” buyuruyor. Benim en çok
sevdiðim malým Beyruha’dýr. Öyleyse o þu andan itibaren Allah için
sadakadýr. Mükafat ve iyiliðini Allah’tan umuyorum. Ýstediðin gibi tasarruf et yâ Rasûlallah!” dedi. Buna mukabil Rasûlullah (sallallâhu aleyhi
ve sellem): “Ne güzel! Bu, ecri bol, mükafatý ahirette kazandýran bir maldýr. Ýþte bu kazandýran maldýr. Onunla ilgili söylediklerini iþittim. Ancak bana kalýrsa sen, onu akrabalarýn arasýnda paylaþtýr.” buyurdular”
Bu emir üzerine Ebu Talha, onu akrabalarý ve amca oðullarý arasýnda
taksim etmiþtir.92 Evet, anlaþýlan o ki, mümin, çok sevdiði bir þeyi Allah yolunda verip sarf etmekle, Allah’ýn lütuflarýna bir nevi davetiye
çýkarmýþ ve O’nu memnun edecek bir yola girmiþ olmaktadýr.

Kötü mal, iyi diye verilmemeli!
Ayrýca insan, vermeyi düþündüðü malýn, ayný durumda olup
kendisine verildiðini düþünerek tavrýný kontrol altýna almalý, kendisinin kabuletmeyeceði kalite veya miktardaki bir þeyi baþkasýna
vermemelidir. Kur’ân, bu noktada bize þöyle tembihte bulunuyor:
“Ey iman edenler! Kazandýklarýnýzýn iyilerinden ve rýzýk olarak
yerden size çýkardýklarýmýzdan hayra harcayýn. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü malý, hayýr diye vermeye
kalkýþmayýn. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyýktýr.”93
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Buradan da anlaþýlýyor ki Müslüman, gözünü açacak ve malýnýn
içine, Allah’ýn yasak ettiði çirkinlikleri karýþtýrmayýp, malýnýn ancak kendisinin de kabul edebileceði tertemiz kýsmýndan infakta bulunarak burada da denge insaný olduðunu gösterecektir.
Konuyla alakalý þu hadis de ibret vericidir: Asr-ý saadette bazý
kismeler, hurma salkýmlarýndan bir miktar getirip Mescid-i Nebevi’ye býrakýrlardý. Ondan fakir olanlar alýr, ihtiyaçlarýný giderirlerdi.
Bir gün Allah Rasûlü mescide girdi ve oraya, uygun olmayan bazý
salkýmlarýn konulduðunu görünce, elindeki asa ile iþaret ederek:
“Þu sadakanýn sahibi isteseydi, daha temizini tasadduk ederdi. Yine
bu sadakanýn sahibi, kýyamet gününde de böyle kalitesiziyle mukabele görecektir.”94 buyurmuþtur.
Allah yolunda infakta bulunulan mal ahiret adýna ebedileþmektedir. Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Tekâsür sûresini
okurken, bu mevzuya iþaretle þöyle dediðini görmekteyiz: “Ademoðlu ‘malým, malým’ der. Halbuki ey Ademoðlu! Senin malýndan
(sana kalan sadece) yiyip bitirdiðin, giyinip eskittiðin ve sadaka olarak
verip býraktýðýndan baþkasý deðildir.”95
Demek ki þu fani alemde sermaye olarak kullanýlan malýn, baki
aleme ait bir sermaye haline getirilmesi mümkündür ve bunun
yolu da, ihtiyaç sahiplerine verilen mallardýr. Malýný Allah yolunda infak eden insan, sosyal hayatta itibar ve saygýnlýk kazanýrken
diðer yanda, hem caný hem de malý itibariyle bir korunmanýn altýna
girmektedir. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadeleri içinde,
her gün yeryüzüne iki melek inmekte ve onlardan biri, infak edenler için hayýr duada bulunup infakta bulunanlarýn mallarýný artýrmasýný talep ederken, diðeri de, cimrilik yapýp kýsanlarýn mallarýný telef etmesini istemektedirler.96 Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hafsa validemize söylediði þu sözleri de dikkat çekicidir:
“Ýnfak et, cömert davran ve daima etrafýna daðýt. Sakýn ola ki,
malý elinde tutup saklama ve elinde bulunan fazlalýðý cimrilikle
saklama, yoksa Allah da sana karþý kýsar ve verme hususunda böyle davranýr.”97
Bu kadar yeter arkadaþlar. Allah razý olsun beni dinlediniz. Yarýn inþallah esnaflarla olan sohbetimiz istifadeli olur.
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Çocuklar dînî eðitim almazsa ne olur?
Bu akþamki sohbet için ilk sözü Bahadýr aldý. Ve önce bir deðerlendirme yaparak þöyle bir soru sordu Ýhsan’a:
- Ýnsan, hayat kanunlarýna karþý tamamen cahil ve her þeyi öðrenmeye muhtaç bir halde dünyaya geliyor. Daha sonra en baþta aile olmak üzere çevre ve okul ortamý, duruma göre ya ferdin kendini bulmasý, ruhuyla bütünleþmesi ve toplumsal bir hüviyet kazanarak topluma yararlý bir insan haline gelmesine, veyahut da tam tersi nefsani ve þehevi arzularýnýn peþine takýlýp bu fani zevklerin insafsýz diþlileri arasýnda eriyip gitmesine sebebiyet veriyor.
Özellikle günümüzde iyi bir dinî terbiye alamamýþ ve çevresi
bozuk olan kiþiler arasýnda yýðýn yýðýn yabancý ve zararlý fikirlerin
kol gezdiði, sapýk ve çarpýk ideolojilerin yaygýnlaþtýðý görülüyor.
Bu durumdan hem þahsýn kendisi, hem ailesi, hem de bütün toplum
olumsuz olarak etkileniyor. Bunun önüne geçebilmek için çocuklara verilmesi gerekli olan saðlýklý bir dinî eðitimin önemi ortaya çýkýyor. Çocuklara dini eðitim nasýl verilmeli?
- Aslýnda bu, bir seminer çapýnda cevaplandýrýlabilecek bir soru.
Ancak ben, birkaç cümleyle ifade etmeye çalýþayým. Öncelikle þu
mesele çok önemli: Her anne-baba, çocuðun, sadece maddi geliþimini önemseyip, manevi geliþimini ihmal etmenin, ileride çocuðun
ruhunda büyük boþluklar meydana getirebileceði ve bu boþluklarýn
bir daha doldurulamayacaðýnýn bilincinde olmasý gerekir. Zira çocukluðunda yeterli dini eðitimi alamayan kimseler, bunun eksikliðini hayatlarý boyunca hissediyorlar. “Ezan sesi duyulmayan, camileri olmayan semtlerde doðan, büyüyen ve oynayan çocuklar milliyetlerinden tam bir derece nasip alabiliyorlar mý? Bu gibi muhitlerde doðup büyüyen çocuklar, Müslümanlýðýn çocukluk rüyasýný
nasýl görürler?
Ýþte aslýnda bizi ayakta ve bir millet olarak tutan bu rüyadýr. Bugünkü Türk babalarý ve anneleri, havasý topraðý Müslümanlýk rüyasý ile dolu bu semtlerde doðdular, doðarken kulaklarýna ezanlar
okundu, evlerinin odalarýnda namaza durmuþ ebeveyn ve dede nineler gördüler.” ifadeleriyle Yahya Kemal bu duygu ve düþünceyi
çok güzel bir þekilde anlatýyor.
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Her toplumu ayakta tutan hýrsýzlýk yapmama, adaletli olma,
yalan söylememe, büyüklere saygý, küçüklere sevgi gösterme, insanlara zulüm etmeme gibi pek çok kurallar ve insani deðerler
vardýr. Bunlar ayný zamanda dini deðerlerdir. Bu deðerleri devletin ortaya koymuþ olduðu hukuki bir sistemle vermek ve benimsetmek oldukça zor, hatta imkansýzdýr. Ýþte burada dinî eðitimin
önemi bir daha ön plana çýkýyor. Nitekim çocukluk yaþlarýnda yeterli bir dinî eðitim ve terbiye alan kimseler, diðer insanlara göre
hem kendine hem de tüm insanlara saygýlý, çok daha saðlýklý bir
hayat yaþamaktadýrlar.

Çocuklar ne zaman öðrenmeye hazýr olur?
Burada akla þöyle bir soru gelebilir: Çocuklar ne zaman öðrenmeye hazýr olur? Çocuklara din eðitimi verilirken uygun zaman ve
uygun fýrsatlarýn deðerlendirilmesi de çok önemlidir. Çocuklarýn
dikkatlerinin en yoðun olduðu ve almaya en müsait olduklarý zamanlar seçilmelidir. Özellikle çocuklarýn soru sorduklarý, dikkatlerini bir þey üzerine yoðunlaþtýrdýklarý zamanlarý iyi deðerlendirmelidir. Çünkü onlar merak ettikleri konularý öðrenmeye daha müsaittirler. Çocuklar 2-3 yaþlarýndan itibaren soru sormaya ve etrafýndaki þeyleri tanýmaya, sorgulamaya baþlarlar. 4 yaþýnda ise sorgulama
en ileri düzeye ulaþýr. Çocuðun sorularý; “nasýl ve niçin” þeklinde
olur.
Bahadýr:
- Çocuklara öðretilecek ilk bilgi ne olmalý?
- Çocuklara ilk yaþlardan itibaren verilecek din eðiminde öncelikle yapýlmasý gereken, anlamasalar bile bazý kavramlarýn öðretilmesi ve bazý kalýp ifadelerin ezberletilmesidir. Bir defasýnda Peygamberimiz, “Çocuklara ilk öðretilecek kelime La ilahe illallah olsun” buyurmuþtur. Anlamýný bilmeseler bile, bu ifadeleri ezberleyen çocuklar, ezberledikleri kavramlar üzerinde düþünmeye baþlayacak, diðer ifadelerle birleþtirerek bütünlük oluþturacak ve zamanla anlamaya baþlayacaktýr. Burada önemli olan, çocuðun almaya en
müsait olduðu dönemlerde dinî bilgilerin zihnine nakþedilmesidir.
- Eðitim hangi yaþlarda ve nasýl verilmeli?
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- Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hadislerinde, çocuklar
konuþmaya baþladýðý andan itibaren imanî meselelerin öðretilmesi
gerektiði doðrultusunda ifadeler yer almaktadýr. Bu da ortalama
olarak iki yaþ kabul edilebilir. Peygamberimiz bir çocuða konuþmaya baþlayýnca þu ayeti 7 defa okutturmuþtur: “Çocuk edinmeyen,
mülkte ortaðý olmayan, acizlikten ötürü yardýmcýsý bulunmayan Allah’a hamd olsun.”98 Önemli problemlerden birisi, çocuðun zihninde kavramlarýn yerleþmemiþ olmasý, yani dil problemidir. Bir diðer
problem ise, 11-12 yaþýna kadar çocuklarýn soyut düþünme kabiliyeti geliþmediði için, küçük yaþlarda soyut dinî kavramlarýn nasýl
anlatýlacaðý konusudur. Çocuklara öncelikle verilmesi gereken
imanî meseleler, Allah inancý, ahiret inancý, melekler gibi soyut
kavramlardýr. Çocuklar genelde Allah’ý bir cisme, bir insana benzetme eðilimindedir. Çünkü onlar soyut düþünemezler. Allah’ýn
hiçbir þeye benzemediðini ve bizim Allah’ý görmeye gücümüzün
yetmeyeceðini söylemeliyiz. Bunlarýn nedenleri ve niçinleri üzerinde açýklama yapýlýrsa çocuk anlamakta zorlanacaktýr. Allah’ý anlatmada, soyut düþünemeyen çocuklarda, birçok defa somut misallerden hareket etmek etkili olacaktýr. Mesela her þeyi Allah’ýn yarattýðýndan bahsederken þu misal verilebilir:
“Bizim ev yapýlýrken ben izledim. Önce kum, çimento, demir,
tuðla getirdiler, bir yere yýðdýlar. Sonra kum ve çimento birbirine
karýþtý ve tuðlalar kendiliðinden üst üste dizildi. Sonra kiremitler
kendiliðinden sýralandý. Böylece evimiz kendi kendine oldu.” Ýnanmadýnýz deðil mi? Bir ev bile kendi kendine olmazsa, bütün dünya,
yýldýzlar, gezegenler kendi kendine nasýl olur? Bütün bunlarý yapan,
her þeye gücü yeten biri olmasý gerekmez mi?
Buna benzer örnekler çoðaltýlabilir. Bu konuda bazý hikayeler
anlatýlabilir veya etrafýmýzda gördüðümüz, hayran olduðumuz þeyler örnek olarak gösterilip üzerinde düþünmeleri saðlanabilir.

Çocuða Allah sevgisini nasýl anlatabiliriz?
- Çocuða Allah sevgisini nasýl vermek lazým?
- Özellikle anne ve babalarýn konuþmalarýnda ve tavýrlarýnda Allah’a karþý saygýlarýný fark eden çocuklarda bu hususta kendiliðinden bir davranýþ geliþtiðini görmek mümkündür. Özellikle dua
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ederken, namaz kýlarken sergilenen tavýrlar bu konuda önemli bir
etkiye sahiptir.
Öncelikle bazý kalýp ifadelerin ezberletilmesi ve sýk sýk tekrar ettirilmesi yararlý olur. Daha sonra çocuk ezberlediði þeyler üzerinde
düþünecek, bunlarý sorup araþtýracaktýr. Allah inancýyla ilgili ezberletilebilecek ifadeler þunlar olabilir:
La ilahe illallah
Allah vardýr ve birdir.
Allah en büyüktür.
Her þeyi Allah yaratmýþtýr.
Allah her þeyi bilir ve görür.
Ayrýca bu konuda uygun þiirler ezberletilebilir. Bu da çocukta
Allah inancýnýn yerleþmesi ve Allah sevgisinin oluþmasýnda etkili
olabilir. Buna örnek bir þiir þu olabilir:
Yüce Allah’ým
Sevginle dolu yüreðim
Her þeyi Sen yarattýn
Yoktan var ettin
Yalnýz Sana inanýrým
Senden yardým isterim
Her yerde Sen varsýn
Her þeyi sen görürsün
Korursun ve baðýþlarsýn
Beni Müslüman yarattýn
Sana hamd olsun
Bu örneklerde olduðu gibi kolay ifadeler, kýsa cümleler olmalýdýr. Çocuk bunlarý daha rahat anlar ve aklýnda kalýr. Çocuða ezberletilecek bazý dualar ise, Allah sevgisinin oluþmasýnda ve Allah
inancýna ait bazý ilkelerin öðrenilmesinde yardýmcý olur. Allah’a
dua eden çocuk, Allah’ýn bizim ihtiyaç ve isteklerimize cevap verdiðini, O’nun bizi duyup gördüðünü ve O’nun her þeye gücünün
yettiðini anlayacaktýr. Bu konuda örnek bir dua þu olabilir:
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Ey bizi, bu güzel ve leziz nimetleriyle sevindiren Rabb’imiz!
Sana sonsuz þükrediyoruz. Verdiðin nimetlere hamdolsun. Bizi cennetine koy. Ýçimize sevgini yerleþtir. Amin.

Çocuklarýmýza güzel isimler verelim
- Ýhsan abi, konuyla direkt alakasý yok ama bir de çocuklara isim
verme mevzuu var. Etrafýmýza bakýyoruz, çocuklara çok garip isimlerin verildiðini görüyoruz. Dinimiz bu konuda ne diyor diye bir soru sordu Tarýk.
- Biz, herhangi bir þeyi birbirinden ayýrmak, tanýmak veyahut
zihne getirmek için canlý cansýz her þeye bir isim koyarýz. Bu þekilde eþya ve hadiseleri hem tanýmýþ, hem de birbirinden ayýrmýþ oluruz. Ýlk insan Hz. Adem ve Havva örneðinde olduðu gibi insanlar,
birbirlerini tanýmak için de birbirlerine isimler koymuþlardýr. Koca
bir ömür boyu taþýnan ve insanla adeta bütünleþen isim, çok önemlidir. Hayatýn her sahasýna giren dinimizin bu sahayý boþ býrakmasý
elbette düþünülemez.
Allah Rasulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) tavsiyeleri içerisinde, çocuða manasý düzgün güzel bir isim koymak anne-babanýn ilk vazifelerinden birisidir. Peygamber Efendimiz, “Peygamberlerin isimleri ile isimleniniz. Ayrýca Allah nezdinde isimlerin en sevimlisi
Abdullah ve Aburrahman’dýr. Ýsimlerin en doðrusu Hâris (kâr getiren,
ahireti kazanan) ve Hümâm (himmetli, azimli)’dir. En çirkini de Harp (savaþ,
þiddet) ve Mürre (cimrilik, acý) isimleridir.”99 buyurarak çocuklara isim
vermenin ehemmiyetini dile getirmiþtir. Ayrýca “Sizler kýyamet günü isimlerinizle ve babalarýnýzýn isimleriyle çaðrýlacaksýnýz, öyleyse isimlerinizi güzel yapýn.” (Ebu Dâvud, Edeb, 69) hadisi de çocuklara
güzel isim koymanýn ne kadar önemli olduðunu ifade etmesi açýsýndan dikkat çekicidir.
Bu hadisten anlaþýldýðýna göre Efendimiz’in çocuklara güzel
isimler verilmesini tavsiye ettiði ve çirkin isimleri ise istemediði
anlaþýlýyor. Nebiler Serveri’nin hayatýna baktýðýmýzda çevresinde
bulunan ve isimleri güzel olmayan kiþilerin isimlerini deðiþtirdiðini görüyoruz. Mesela “Âsiye” (isyan eden) veya savaþ ve düþmanlýk
ifade eden isimleri kaldýrýp yerine “Cemile” (güzel) ismini koymuþtur. (Müslim, Âdâb, 14; Ebu Davud, Edeb, 66) Mesela hepimizin ismini çok
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duyduðu meþhur hadis râvisi Hz. Ebu Hureyre’nin ismi önceleri
Abdüþþems’tir. Allah Rasulü, “Ýnsan ayýn, güneþin kulu olamaz; sen
Abdurrahmân’sýn.” diyerek, Ebu Hureyre’nin adýný “Abdurrahman” olarak deðiþtirmiþtir.

Ýsmin Kur’ân’da geçmesi þart mý?
- Peki ismin Kur’ân’da geçmesi þart mýdýr?
- Halk arasýnda çocuklara konacak isimlerin mutlaka Kur’ân’da
geçmesi lazýmmýþ gibi yanlýþ bir inanýþ var. Yukarýdaki hadislerden
de anlaþýldýðýna göre Efendimiz, çocuklara güzel ve anlamlý isimler
koymamýzý tavsiye ediyor. Bir ismin güzel olmasý için mutlaka
Kur’ân’da olmasý gerekmez. Nitekim Kur’ân’da geçen her ismi,
orada geçtiði için çocuða isim olarak koymak yanlýþ olur. Çünkü
Kur’ân’da güzel isimlerin yanýnda þeytan, iblis, Karun, Haman,
Ebu Leheb gibi isimler de vardýr. Mesela günümüzde kýz çocuklarýna yaygýnca verilen “aleyna” diye bir isim var. Manasýna bakýlmaksýzýn kulaða hoþ geliyor, ayrýca Kur’ân’da da geçiyor diye bu
isim kýz çocuklarýna veriliyor. Halbuki “aleyna” kelimesi “bizim
üzerimize” veya “bizim üzerimize olsun” anlamlarýna gelen bir ifadedir. Kur’ân’da geçiyor diye çocuklara yanlýþ anlamlara gelebilecek bu tür isimlerin verilmesi doðru olmasa gerek. O yüzden düþündüðümüz ismi çocuðumuza vermeden önce bir bilene danýþmakta
fayda var.
Çocuða isim aðýr gelir mi?
- Bir de ismin aðýr gelmesi meselesi var. Çocuða ismi aðýr geldi
diyorlar.
- Bu ifadeyi hepimiz duymuþuzdur. Huysuz, dengesiz veya spastik özürlü olan çocuklara isimlerinin aðýr geldikleri, taþýyamadýklarý için böyle olduklarý düþünülür. Bu ifade bazý tasavvuf büyükleri
tarafýndan da dile getirilmiþtir. Peki bunun bir doðruluk payý var
mýdýr? Bu sorunun cevabýný ilerleyen bilim sayesinde bugün daha
iyi verebiliyoruz. Çünkü kelimelerin titreþimlerinin madde üzerinde etki meydana getirdiði artýk bugün bilimsel bir gerçek. Buradan
hareketle kelimelerin titreþimleri madde üzerinde tesir ediyorsa insan üzerinde de etkili olmasý muhakkaktýr.
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Yeni doðan bir çocuða nasýl isim verilir?
Sözün burasýnda yeni doðan bir çocuða nasýl isim verilir, onu da
anlatayým. Yeni doðan çocuða süt vermeden evvel aðzýna yumuþatýlmýþ hurma gibi tatlý bir þeyler sürülür. Çocuða doðunca veya doðumu müteakip yedinci günü adý konur. Doðduktan sonra hemen
ölen çocuða da ad konur. Yýkanýr, cenaze namazý kýlýnýr. Çocuðun
ismini ilmiyle âmil, salih bir zata koydurmak iyidir. Ashab-ý kiram
çocuklarýna isimlerini Peygamber Efendimiz’e verdirmeyi tercih
etmiþlerdir.
Çocuk isim koyacak kiþinin kucaðýna verilir. Kiþi abdestli bir
þekilde kýbleye döner, önce sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna ise kamet okur ve üç kere çocuðun sað ve sol kulaklarýna ismini tekrar
eder.
Çocuða isim koyduktan sonra hayýr duada bulunulmalýdýr. Peygamber Efendimiz, “Ya Rabbi bu çocuðu hayýrlý ve salihlerden eyle ve onun güzel bir þekilde yetiþmesini saðla.” diye dua etmiþtir.
Durumu iyi olanlar için Allah’ýn vermiþ olduðu çocuk nimetine karþý bir þükür olarak çocuklarýn doðumlarýnýn yedinci gününde kurban kesmek sünnettir. Bu kurbana akika kurbaný denilmektedir. Yine bu günler çocuðun baþýnýn týraþ edilip, çýkan saçýn aðýrlýðýnca
veya takdirî bir aðýrlýk olarak altýn alýp sadaka vermek müstehaptýr.
Ýsimleri bozarak kullanmak doðru deðil
Son olarak þunu da eklemek istiyorum. Halkýmýz arasýnda isimler mevzuunda yapýlan yanlýþ bir hareket daha var. Ýsimleri kýsaltacaðýz diye bozuyor ve anlamsýz isimlerle birbirimize sesleniyoruz.
Mesela Abdullah’a Apo, Ýbrahim’e Ýbo, Zeynep’e Zeyno, Mustafa’ya Musti, Canan’a Cano gibi... Bu da esasen doðru olmayan bir
isimlendirmedir.
Sizin uykunuz gelmedi mi? Bence namazýmýzý kýlýp yatalým.
Benim çok uykum geldi. Gece kalkarým diye yatacaðým ama kendime de güvenemiyorum. Namazý kýlýp da yatalým. Mert,
- Ya arkadaþlar kusura bakmayýn. Ne zamandýr aklýmda soramýyorum. Ýhsan abi uyku dedi de aklýma geldi. Müsaade ederseniz bir
sorum var. Ýhsan abi onu da cevaplandýrsýn öyle yatalým. Kaylule
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uykusunu duymuþtum da geçenlerde bir de gaylule ve feylule diye
bir uyku çeþidi daha duydum. Bunlarý açýklayabilir misin Ýhsan abi?

Doðru vakitte uyuyalým ömrümüz bereketlensin
- Kýsaca açýklayalým Mert. Öncelikle malum uyku, vücudumuzun dinlenmesi ve bir sonraki güne hazýrlanmasý adýna Rabb’imizin
bahþettiði çok büyük bir nimet. Bu nimetin kadrini iþlerinin yoðunluðundan dolayý uykusuz kalanlar çok daha iyi bilirler.
Uyku ihtiyacýmýzý zaman açýsýndan günün sonunda yani gece gideririz. Bazý durumlarda da gün içinde de uyumak ve dinlenmek isteriz. Burada aklýmýza þöyle bir soru takýlabilir: Acaba bir gün içerisinde gece uykusu dýþýnda istediðimiz her vakitte uyuyabilir miyiz? Bunun dinî açýdan bir mahzuru var mý?
Alimlerimiz hangi vakitlerde uyunulmasý gerektiði hususuna
çok önem vermiþler ve bazý vakitlerde uykuya dalmanýn mahzurlu
olduðunu söylemiþlerdir. Ýþte bu alimlerimizden Bediüzzaman Said
Nursi, uykuyu uyunulan vakitler açýsýndan üç kategoride deðerlendiriyor.
Gaylûle uykusu
Gaylûle, fecirden sonra yani güneþin doðmaya baþlamasýndan
kerahet denilen vakit bitinceye kadar, yani güneþin doðmasýndan
sonra yaklaþýk 40-50 dakikalýk zamanlýk diliminde uyunulan uykuya deniliyor. Bu uyku, Allah Rasulü’nden gelen beyanlarýn ýþýðýnda
rýzkýn noksanlýðýna ve bereketsizliðine sebebiyet veriyor. Bunu herkes kendi hayatýnda tecrübe etmiþtir. Bu vakti uykuyla geçirdiðimizde üzerimize bir rehavet ve aðýrlýk çöküyor. O gün yapacaðýmýz
iþlere bu ruh haliyle baþlamak bizi olumsuz etkileyecektir. Halbuki
normal uykusunu alan ve o vakti uyanýk geçirerek iþine baþlayan
kiþilerin iþlerinde ayrý bir bereket ve huzur oluyor. Bilim adamlarý
uyku zamanýný güneþe göre ayarlamamýzý istiyorlar.
Yani beyin güneþ doðmadan önce uyanýk halde güne hazýr olmalý.
Yine bilim adamlarýndan öðrendiðimize göre, güneþ doðduktan sonra
uyunulan uyku, dinlenmek yerine insana yorgunluk ve halsizlik olarak geri dönüyor. Bu zamanlardaki uyku beynin þiþmesine ve geniþlemesine yol açýyor. Bu þekilde de beynin çalýþma sistemi bozuluyor.
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Kaylûle uykusu
Kaylûle, kuþluk vakti denilen yani güneþin parlayýp yükselmeye
baþladýðý vakitten, öðleden biraz sonraya kadar zamanda bir süre
uyumaktýr. Efendimiz’in kaylûle yaptýðýný ve bu uykuyu tavsiye ettiðini görüyoruz.100 Zira bu uyku gece ibadetini kolaylaþtýrýr. Ayrýca Bediüzzaman, “Bu uyku hem ömrü, hem rýzký ziyadeleþtirir.
Çünkü yarým saat kaylûle, iki saat gece uykusuna denk gelir.” diyerek kaylûlenin önemine dikkat çekiyor.
Feylûle uykusu
Diðer bir uyku çeþiti feylûle denilen uykudur. Feylûle ikindi namazýndan sonra, akþam namazýna kadar olan vakitte uyunulan uykuya deniliyor. Bu uyku ömrün kýsalmasýna sebebiyet veriyor. Herkes
kendi hayatýnda da tecrübe etmiþtir. Bu vakitte yatýldýðýnda insan
adeta sersemlemiþ þekilde uyanýyor. Yani insan dinleneceði yerde
daha da yoruluyor. Hem uyuduðu vakit boþa gidiyor, hem de uyandýktan sonraki zaman dilimlerinde uykunun verdiði sarhoþluk hali
hâlâ devam ettiði için ömrünün bir kýsmýný boþa geçirmiþ oluyor.
Uyku stratejimiz ne olmalý?
Bütün bunlardan sonra “Bizim uyku stratejimiz ne olmalý?” diyorsanýz size konuyla alakalý araþtýrmalar yapan Muhammed Bozdað’ýn, hadisler ýþýðýnda doðru uyku stratejisi hakkýnda yaptýðý þu
tavsiyelerini önerebilirim:
1. Günde 6-7 saatten fazla uyumamalýyýz.
2. Öðlen 30 dakika süreyle (11.00-13.30 arasýnda) ve gece 23.0005.30 arasý (1 saatlik kayma olabilir) uyuyor olmalýyýz.
3. Sabah erken kalkmalý ve öðlen vaktine kadar bir daha uyumamalýyýz.
4. Tok uyumamalý, yemeðimizi uykudan 2,5 saat önce yemeliyiz.
5. Akþama yakýn vakitte uyumamalýyýz.
6. Uyku öncesinde vücut adalelerimizi gevþetmeliyiz.
7. Gürültülü, kötü kokulu, çok yumuþak veya tümsekli zeminde
uyumamalýyýz.
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Böyle bir uyku stratejisi için 10 günlük ýsrarlý takip bu sistemi
alýþkanlýk haline getirmemiz için yeterli olabilir. Bir defa baþardýk
mý bambaþka bir insan olacaðýz. Zihinsel üretim ve bedensel dinçlikte zirveye doðru týrmanacaðýz. Yaþama sevincimiz kat kat artacak. Uykuda geçen zamanýn ihtiyaçtan fazla kýsmýný büyük bir israf olarak göreceðiz.
Haydi þimdi uykuya, tabii namazdan sonra...

Düþünce ve aksiyon insanlarý
- Hayatlarýyla bize örnek olmuþ, yazmýþ olduklarý eserlerden istifade edebileceðimiz, kültür dünyamýzý aydýnlatan düþünce ve aksiyon insanlarý hakkýnda bilgi verebilir misiniz?
Bu soruyu Bahadýr sormuþtu. Soruyu dinleyen Ýhsan’ýn yüzünde hafif bir tebessüm oluþmuþtu. Ýhsan, çantasýný açarak içinden bir
kitap çýkardý. Kitap, “Ruhumuzun Heykelini Dikerken” ismini taþýyordu. Yazarý ise M. Fethullah Gülen Hocaefendi’ydi. Ýhsan, arkadaþlarýný daha fazla merak ettirmeden sözlerine baþladý.
- Arkadaþlar bu akþam size bu kitaptan bir makale okuyacaktým.
Aslýnda Bahadýr’ýn sorusunun cevabý bu kitabýn bir makalesinde
mevcut. Ýsterseniz, hem o makaleyi okuyalým hem de Bahadýr’ýn
sorusunu cevaplandýrmýþ olalým.
Makale’nin baþlýðý düþünce ve aksiyon insaný. Giriþ bölümünü
geçerek yazarýn kültür ve irfan dünyamýzýn yýldýzlarý olarak öne çýkardýðý kametleri tek tek okuyalým.
Filibeli Ahmed Hilmi
Bulgaristan’ýn Filibe þehrinde doðmuþ bir sefir çocuðu.. maârifle ve çaðýyla tanýþmasý Galatasaray Sultanîsi’nde baþlýyor.. sonra,
Ýzmir’de ikamet.. Beyrut’ta memuriyet.. bu arada Jön Türkler’le temas ve bu yüzden Fîzan’a nefiy... Ve Meþrûtiyet’i müteakip Ýstanbul’a avdet.. derken “Ýttihad-ý Ýslâm” düþüncesi bayraktarlýðý.. ve
bu düþünceye tercüman olabilecek ayný isimdeki gazetenin çýkarýlmasý.. ardýndan, günlük Hikmet gazetesi ve bu gazetede Ýttihad ve
Terakki Cemiyetiyle savaþý.. arkasýndan baþka gazeteler, baþka
mecmualar.. ve bir ara, Dârulfünûnda felsefe muallimliði.. derken,
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genç sayýlabilecek bir yaþta muhtemelen ebedî hasýmlarý masonlar
tarafýndan zehirlenerek öldürülmesi...
Hayatýna kuþbakýþý bir göz attýðýmýz bu müstesna düþünce ve
aksiyon adamý, arkada býraktýðý onca eserleriyle üzerinde akademisyenlerin araþtýrmalarýný bekliyor.

Ferit Kam
Ýstanbul’un irfan hayatýna çok erken uyanmýþ bu nâdide düþünce, zevk ve beyan insanýnýn hayat-ý sergüzeþtîsi de þöyle: Fransýzca
muallimliði.. felsefe meraký.. bu merakla gelen muvakkat bunalým..
ilâhî inâyetin kollarý arasýnda tasavvufa sýðýnma.. yeniden duygu ve
düþünce istikameti.. ardýndan “Sýrât-ý Müstakîm” ve “Sebîlürreþad”
mecmualarýnda duygularýný neþretme.. bir ara, Dârulfünûn ve Süleymâniye Medreselerinde müderrislik.. Dâru’l-Hikmeti’l-Ýslâmiyeye intisâb.. arkasýndan aziller, vazifeye iâdeler.. ardý arkasý kesilmeyen çileler, mahrumiyetler.. nihayet her düþünür ve aksiyon adamý gibi, yürüyüp Rabbine ulaþacaðý âna kadar ukbâ buudlu
rengârenk bir hayat.. bu mübeccel hayatý koca bir mücelletle anlatmak bile mümkün deðildir. Hakkýnda söylenip-yazýlanlar esas alýnarak, asrýn bu aydýn simâsý da varidât enginlikleriyle mutlaka günümüzün nesillerine anlatýlmalýdýr.
Mustafa Sabri Bey
Bu tertemiz Anadolu evlâdý, tam mânâsýyla bir mücadele insanýdýr. Müderrislikten saray kütüphâneciliðine, milletvekilliðinden
“Beyânü’l-Hakk” baþyazarlýðýna, ondan da Hürriyet ve Îtilâf Fýrkasý üyeliðine; mâlum Bâbýalî Baskýnýyla ülkesini terk edeceði âna
kadar hep bir aksiyon ve mücadele insaný olarak görürüz bu Osmanlý þeyhülislâmýný. Yurt içinde havalar sertleþince, baþka bir
Ýslâm ülkesinde hizmet vermeyi deneyen, fýrsat bulunca yeniden
yurduna dönüp, mücadelesini burada sürdüren bu hareket insaný,
imkân yakalayýnca, “Dâru’l-Hikmeti’l-Ýslâmiye” âzâlýðý ve “Þeyhülislâm”lýk mansýbýyla bir kere daha ülkesini hizmetle kucaklar ve
1922 yýlýnda son kez Türkiye’den ayrýlýr; Romanya, Ýskeçe derken
Mýsýr’a gider ve 1954 yýlýnda vefat edeceði âna kadar ömrünü kýzýl
kýyâmet bir mücadele içinde geçirir. Bir hayli çileli ve çokça iniþli117
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çýkýþlý bir hayat yaþayan bu vatan evlâdýnýn da mübarek hayatlarý
birkaç doktoraya esas teþkil edecek kadar zengindir.

Babanzâde Ahmed Nâim
Baðdad doðumlu ve bir paþazâde... emsâli gibi Ýstanbul maârifiyle beslendi... duygu ve düþünce dünyasý itibarýyla engin ve zengin bu ufuk insan, Galatasaray Sultanîsi... Mülkiye Mektebi... ardýndan Hâriciye Nezâreti Tercüme Kaleminde memuriyet... Maarif
Nezâreti Tedrisât Müdürlüðü... arkasýndan Tercüme Dâiresi âzâlýðý... Dârulfünûn Edebiyat Fakültesi müderrisliði.. ve muvakkat bir
rektörlük, onun sergüzeþt-i hayatý içinden sadece bazý kesitler.
Ahmed Nâim de, son dönem Türk toplumunu, fikren ve rûhen
besleyen önemli kaynaklardan biridir... ve ilim, irfan hayatýmýz adýna gelecek nesillere dünya kadar mîras býrakmýþtýr.
Mehmed Âkif
Her türlü tariften vâreste bu samimî ve hasbî vatan evlâdý için
þimdiye kadar cilt cilt eserler yazýldý. Üzerinde bir hayli yorumlar yapýldý ve pek çok þey söylendi. Zannediyorum, bundan sonra da, îmaný, aþký, heyecaný, aksiyonu, davasý ve düþüncesiyle alâkalý daha dünya kadar þey yazýlýp-söylenecektir. O, yaþadýðý dönem itibarýyla Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ý dolaþan ender Türk aydýnlarýndan biridir.. ve uðradýðý her yerde þanlý fakat tali’siz bir milletin. hicran dolu
sesi olmuþ, soluðu olmuþ inlemiþ ve çevresinde ürpertiler meydana
getirmiþtir. Az insan vardýr o ölçüde çizgisini koruyan. Baytarlýðýndan müfettiþliðine, Dârulfünûn edebiyat müderrisliðinden “Sýrât-ý
Müstakîm” kadrosu içindeki hizmetlerine, ondan da “Dâru’l-Hikmeti’l-Ýslâmiye”deki vazifesine, Millî Mücadele yýllarýndaki hitâbelerine kadar hep samîmî olmuþ, hep vefâlý davranmýþtýr.
Sahabî gibi zâhitçe yaþamýþ ve ukbâya da fakirce yürümüþ bu
tok sesli vatan evlâdý için, þimdiye kadar yapýlan meþkûr hizmetler
mahfuz, düþünce, aksiyon ve sanat cephelerinin, akademisyenlerce
daha ciddî ele alýnacaðý vefâ tüten günleri bekliyoruz.
- Bahadýr istersen devamýný da sen oku.
- Sesim biraz kýsýk ama okumaya çalýþayým.
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Muhammed Hamdi Yazýr
Âlemin mâlumu bir kâmet-i bâlâ.. ilk tahsilini küçük bir Anadolu kasabasý olan Elmalý’da aldýktan sonra, o da eskilerin ifadesiyle
“ikmâl-i nüsah” etmek için pâyitahtýn yolunu tutuyor. Husûsî hocalardan ders.. ruûs imtihaný.. Mekteb-i Nüvvâb’da ve Medresetü’lVâizîn’de müderrislik.. dersiâmlýk.. Ýkinci Meþrûtiyet’ten sonra
mebûsluk.. bir içtihad hatasý olarak Abdülhamid’in hal’ fetvâsýna
imza koyma.. Dârul-Hikmeti’l-Ýslâmiye âzalýðý.. Evkaf Nâzýrlýðý..
Cumhuriyet sonrasý Ýstiklâl Mahkemelerinin gazabýna uðramasý..
ve kýlpayý kurtulduðu bu gâileden sonra upuzun bir inzivâ dönemi..
ve o muhteþem tefsirin vücud bulmasý, kaba hatlarýyla onun hayatýndan sadece birkaç çizgi.
Düþünce ve aksiyon hayatýmýz adýna allâme Hamdi Yazýr da o
müstesna mevkiiyle üzerinde durulmasý gereken önemli simâlardan
biridir.
Necip Fazýl Kýsakürek
Maraþlý; ama Ýstanbul’da doðmuþ büyümüþ bir Ýstanbul efendisi.
Amerikan Koleji, Bahriye Mektebi o müthiþ istidâda baðrýný açan
kuvve-i inbâtiye nev’inden iki saksý dolusu toprak ve kendine sýçramanýn minik rampalarý.. Dârulfünûnun felsefe bölümü de muvakkat
konakladýðý menzillerden biri.. Paris’in Sorbon’u, batýya nazar ettiði ilk küçük menfez.. banka müfettiþliði, içine sindiremediði gelip
geçici iþportacýlýk.. Devlet Konservatuarý ve Güzel Sanatlar Akademisi, sanat ruhunu istidatlý-istidatsýz her sineye üflediði ilk ocak..
Büyük Doðu ekolü ve ayný ünvanla çýktýðý kadar kapanan, kapandýðý kadar da çýkan; ama arkasýndaki müthiþ iradeyle çýkmamazlýk
edemeyip, kapanýrken dahi gidip çýkma programý üzerine kapanan
bir büyük mecmuânýn bânisi, mimârý ve çilekeþ sahibi.. son dönemin en önde gelen þiir ve nesir üstâdý ve geleceðin fikir mimarlarýndan biri.. tasavvufî düþüncedeki enginliði, metafizik derinliði, ömrü
boyunca Mutlak Hakikat’e karþý duyduðu engin saygýsý.. Rûh-u Seyyidi’l-Enâma karþý olan olaðanüstü ihtiram ve temkini, onun pek
çok sahadaki deryalar gibi enginliðinden sadece birkaç damla.. böyle birkaç küçük damla ile iþaret edilip geçilen bu dev insanýn, deðiþik yanlarýyla tahlil edilip Türk gençliði ve dünyaya tanýttýrýlmasý;
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hatta bir Necip Fazýl Enstitüsü kurulmasý kadirþinaslýðýmýzýn sesi ve
kadirþinaslardan temennimiz.

Süleyman Hilmi Tunahan
Silistre’de soylu bir ailenin çocuðu.. hoca oðlu hoca.. rûhî zenginliðini Ýstanbul âfâkýnýn irfanýyla kývamýna getirince ciddî bir vefa hissiyle maskat-ý re’si olan beldeyi müderrislikle kucaklar.
Onunla alâkalý derin bir beklenti içinde bulunan aile fertleri, etrafýný saran talebe, dost ve kardeþlerinin sadâkat ve vefâsýnda onun
misyonunu ve yarýnlarýný görür, tâli’lerine tebessümler yaðdýrýrlar.
Süleyman Efendi, aksiyonu önde, eþine ender rastlanýr yorulma
bilmeyen bir mücâhede insanýdýr. Hayatý boyunca, ehl-i sünnet
ve’l-cemaat düþüncesinin sadýk ve kararlý bir müdâfii olarak yaþamýþ.. dinî duygu ve dinî düþüncenin üst te sarsýntýlar yaþadýðý bir
dönemde “sath-ý mücadele” demiþ; dinî düþünce ve tarih þuurunu
bir kaneviçe gibi kullanarak, ruhumuzun dantelâsýný örmüþ.. bir
baþtan bir baþa ülkenin her yanýnda açtýðý kurslar, yurtlar ve pansiyonlarla gönüllerimize varlýðýmýzýn esaslarýný duyurmaya çalýþmýþ..
ruhlarýn ve ruhânilerin tayerân ettiði âleme yürüyeceði âna kadar da
bu misyonunu edadan geri durmamýþtýr..
Ben, þu birkaç satýrla bu büyük hareket adamýný anlatma iddiasýnda deðilim; olamam da. Bu kadar az bir zaman içinde, Edirne’den Ardahan’a kadar, ülkenin her yanýný, hem de engellemelere
raðmen, ilim ve irfanla bezeyen bir ruh ve mânâ insanný anlatmak,
deðil birkaç paragrafla, mücelletleri bile aþan bir mevzudur.
Biz, þimdilik bu önemli þahsiyetin, misyonunu, aksiyonunu, yorumunu, hizmet felsefesinin tahlilini, araþtýrmacý ve mânâya açýk
akademisyenlerin incelemesine havale ediyor ve bir kapý aralamasý
sayýlan bu küçük hatýrlatmanýn, kapýyý sonuna kadar açacak çalýþmalara dönüþmesini diliyoruz.
Yirminci asrýn son yarýsýndaki aydýnlarý düþünürken, temiz
Anadolu evlâdý, velûd dimað - temel kriterlerimize ters bir kýsým
mütalâalarýn hesabý kendine ait - aþk ve heyecan insaný Nureddin
Topçu’yu hatýrlamamak; çaðýn müstesna dimaðý engin düþünce..
kuluçka sabrýyla civciv bekleyen, mercan gibi sessiz fakat sancýlý
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kanrevân yoluna devam eden, gelecek nesillerin zevkle okuyacaklarý asrýn büyük þâir ve nâsiri Sezâi Karakoç’u görmemezlikten
gelmek.. Es’ad Efendiyi minnetle anmamak, Sami Efendiye saygý
duymamak, Arvâsi Hazretlerini, Ali Haydar Efendiyi, Mehmed
Zâhid Kotku’yu, Alvar Ýmamýný, Serdehl’in Seydâsý’ný, Menzil’in
Muhammed Râþid Efendisini bu hizmet örfânesindeki aþk, heyecan ve aksiyonlarýyla yâd etmemek mümkün deðil..

Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri
...Ve hele îmaný, düþüncesi ve baþ döndüren aksiyonuyla küfür
ve ilhad dünyasýnýn bütün plânlarýný altüst eden Bedîüzzaman’ý hatýrlamamak mümkün mü?
Bugüne kadar onun için pek çok þey yazýldý ve söylendi. Þimdilerde dünya onu konuþuyor.. ve o hemen her dildeki eserleriyle çaðýn en çok okunan insanlarýndan biri. Bu açýdan da onun hakkýnda
uzun konuþmaya gerek yok. Ýþte bu mülâhazayla burada, ona ait bir
kitaba önsöz olmuþ, küçük bir mütalâanýn, küçük bir bölümünü aktarmayý yeterli buluyoruz:
Bedîüzzaman, üzerinde titizlikle durulup düþünülmesi, araþtýrýlýp insanlýða tanýtýlmasý gerekli olan bir simadýr. O, Ýslâm âleminin,
inanç, moral ve vicdânî enginliðini hem de en katýksýz ve müessir
þekilde ortaya koyan çaðýn bir numaralý insanýdýr. Ona, onun düþüncelerine, hissî mülâhazalarla yaklaþmak, onu ve eserini anmak sayýlmaz. Duygusallýk, onun her zaman uðrunda yiðitçe tavýr ortaya
koyduðu ve gürül gürül anlattýðý meselelerin ciddiyetiyle telif edilemez. O, bütün ömrünü, kitap ve sünnetin gölgesinde, tecrübe ve
mantýðýn kanatlarý altýnda, derin bir aþk ve heyecanla beraber hep
bir muhakeme insaný olarak sürdürmüþtür.
Bedîüzzaman’ýn, yüksek mefkûresi, yaþadýðý çaðý düþünüp söylemesi, sadeliði, insânî enginliði, vefâsý, dostlarýna baðlýlýðý, iffeti,
tevâzuu, mahviyeti ve istiðnâsý üzerine þimdiye kadar pek çok þey
yazýldý ve söylendi. Aslýnda, her biri baþlý baþýna birer kitaba mevzu
teþkil edecek olan yukarýdaki vasýflar, onun kitaplarýnda da sýkça
üzerinde durduðu konulardýr. Ayrýca, hâlâ aramýzda, hayatta iken
onun yakýnýnda bulunma bahtiyarlýðýna ermiþ ve onu, rûhî enginliði,
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fikrî zenginliði ile tanýmýþ dünya kadar insan var ki, bunlar da canlý
birer kitap gibi bu konunun en sadýk þahitleri.
Dýþ görünüþ itibarýyla sade ve basit görünen Bedîüzzaman, gerek
düþünce hayatýnda, gerek aksiyonunda hemen her zaman baþkalarýnda bulunmayan engin bir karakter sergilemiþtir. Onun, insanlýk için
en hayâtî meselelerde bütün insanlý`kucaklayýþý, küfür, zulüm ve
dalâlete karþý tiksinti duyuþu, her yerde istibdâtla savaþý, hatta bu
uðurda hayatýný istihkâr edercesine vefâsý ve civanmertliði ve ölümü
gülerek karþýlamasý, onun için normal davranýþlardý. O engin bir his
insaný olmanýn yanýnda, misyonuyla alâkalý meselelerde, hep kitapsünnet yörüngeli; muhâkeme ve mantýk televvünlü yaþamýþtý. O hemen her zaman, davranýþlarý itibarýyla, mâsum bir ikili görünüm sergilerdi: Biri, engin bir vicdan eri, derin bir aþk ve heyecan timsâli ve
olabildiðince mert bir insan görünümü; diðeri de fevkalâde dengeli,
çaðdaþlarýnýn çok önünde ileri görüþlü, büyük plân ve projeler üretebilen saðlam bir kafa yapýsýna sahip mütefekkir görünümü.
Bedîüzzaman ve onun davasýna bu zaviyeden yaklaþmak, onun,
Ýslâm büyüklerinin bir devamý olarak, içinde bulunduðumuz çaðda
bizim için ifade ettiði mânâyý anlamamýz bakýmýndan çok önemlidir.
Bazý kimseler görmemezlikten gelseler de gerçek þu ki; Bedîüzzaman çaðdaþlarýnca, kendi kuþaðýnýn en ciddî düþünürü ve yazarý
kabul edilmiþ; kitlelere hem bir sözcü hem de önder olabilmiþ; ama
kat’iyen kendini beðenmemiþ, gösteriþe girmemiþ ve hep âlâyiþten
uzak kalmaya çalýþmýþtýr. “Þöhret ayn-ý riyâdýr ve kalbi öldüren zehirli bir baldýr...” sözü, onun bu konudaki altýn beyanlarýndan sadece bir tanesi. O, yirminci asýrda Ýslâm dünyasýnda, þimdilerde dünyanýn dört bir yanýnda, her zaman listenin baþýnda birkaç yazardan
biri olarak tanýnmýþ, her kesimce sevilerek okunmuþ ve zamanýn eskitemediði simâlardan biri olarak da tarihe mâl olmuþtur.
Bedîüzzaman’ýn hemen bütün eserleri, içinde doðmuþ olduðu
çað zaviyesinden, yorumlanmaya açýk bazý meseleleri yorumlama
açýsýndan o uðurda harcanmýþ ciddî bir gayretin sonucudur. Onun
eserlerinde önce Anadolu, sonra da bütün Ýslâm dünyasýnýn hem
âh u efgâný, hem de ümit ve þevk u târâbýný duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o, doðunun ücrâ bir kasabasýnda doðmuþtur ama,
kendini hep bir Anadolulu olarak hissetmiþ, bizim duygularýmýzý
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bir Ýstanbul efendisi gibi soluklamýþ ve her zaman topyekün bir
ülkeyi engin bir þefkat ve dupduru bir samimiyetle kucaklamýþtýr.
Bedîüzzaman, materyalist düþüncenin, fikir hayatýmýzý hercümerc ettiði, komünizmin en çýlgýn dönemini yaþadýðý, dünyanýn en
bunalýmlý, en karanlýk, en sýkýntýlý günlerden geçtiði çok talihsiz bir
zaman diliminde, îman ve ümit tüten eserleriyle, sarsýntý üstüne sarsýntý yaþayan insanýmýza Hýzýr çeþmesine giden yollarý gösterdi ve
gezdiði her yerde yýðýnlara hep “ba’sü ba’de’l mevt” üfledi. Onun,
hepimizden ve herkesten evvel görüp sezdiði ve ele alýp çözmeye
çalýþtýðý en büyük problem, küfür ve ilhad kaynaklý anarþi problemiydi. O, bütün hayatý boyunca, insanýmýza, çaðýn bu hastalýðýnýn
mutlaka aþýlmasý lazým geldiðini salýkladý. Ve bu hususta insanüstü
bir gayret sarfetti. Böylesine buhranlar içinde inim inim bir dünya
ile karþýlaþan Bedîüzzaman, kendini bekleyen sorumluluklarýn farkýndaydý.. ve Kafdaðý’ndan aðýr böyle bir yükün altýna girerken,
fevkalâde mütevâzý, mahviyet içinde ve hacâletle iki büklümdü; iki
büklümdü ama, Cenâb-ý Hakk’ýn sonsuz kudret ve nâmütenâhî
gýnâsýna karþý da olabildiðine bir güven içindeydi.
Evet, bütün insanlarýn fen ve felsefe âlet edilerek ilhâda sürüklendiði, komünizmle beyinlerin yýkandýðý, bu menfî oluþumlara
“dur” diyenlerin memleket memleket sürgüne gönderildiði, ülkenin
her köþesinde en utandýrýcý tehcirlerin yaþandýðý ve daha garibi de
bütün bunlarýn medeniyet ve çaðdaþlaþma hesabýna yapýldýðý, hatta
nihilizmin, asrýn en yaygýn büyüsü haline getirildiði o kapkara günlerde, Bedîüzzaman, hâzýk bir hekim edâsýyla hepimizin, içlerimizdeki zindanlarý, ruhlarýmýzdaki çeþit çeþit mahkûmiyetleri, kendi
cinâyetlerimizi ve kendi kendimize esâretlerimizi hatýrlattý, ruh
dünyalarýmýzda ve vicdânî hayatlarýmýzda uyuyan insânî yanlarýmýzý harekete geçirerek, maâliyâta müþtak gönüllerimize üst üste nefesler aldýrdý, ötelerle alâkalý derinliklerimizi gözler önüne serdi,
tekye, zâviye, mektep ve medresenin bütün vâridâtýný birden baþýmýza boþalttý.
Evet, Bedîüzzaman milletin fikrî seviyesizliklerle sürüm sürüm
yaþadýðý ve içtimâî dertlerin birer buhran hâlini aldýðý, ülkenin hemen her yanýnda ürperten yüzlerce hâdise ile yüz yüze kalýndýðý, her
tarafta Ýslâmî ve millî deðerlerin enkaz enkaz üstüne yýkýlýp gittiði
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ifritten bir dönemin, düþünen, çareler arayan, teþhis ve tespitlerde
bulunan sonra da bu rahatsýzlýklara reçeteler sunan bir hekimi olmuþtu. O, upuzun ve karanlýk yýllarýn hazýrlayýp sahneye sürdüðü
dünya kadar felâket altýnda didinip duran talihsiz nesillerin, îmansýzlýk, dalâlet ve þüphe vadilerinde bocaladýðýný, kurtulmak istedikçe
daha derin buhranlara gömüldüðünü gören, hisseden, görüp hissettiklerini vicdanýnýn derinliklerinde duyan bir insan olarak, ilk günden itibaren hep müteheyyiç yaþadý.. sürekli düþündü.. devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti.. ve bu þanlý fakat talihsiz millete,
muhteþem fakat bahtsýz ülkeye eski enginlik ve zenginliðini duyurmaya çalýþtý.
- Sýkýldýnýz mý arkadaþlar? Bu kadarlýkla iktifa edelim isterseniz.
Ama yazýnýn devamýný mutlaka okuyun olur mu?

Din duygusu insanlarý ahlâklý yapar
Tarýk, söz alarak þunlarý söyledi:
- Þöyle bir etrafýma bakýyorum da hakikaten ahlaksýzlýk diz boyu. Ben dinimiz ile ahlak arasýnda sýký bir iliþki olduðunu görüyorum. Eðer insanlar dinlerini yaþasalar böyle olmazdý.
Ne dersiniz Ýhsan abi?
- Sana katýlýyorum Tarýk. Dinin olmadýðý bir yerde ahlak ve faziletten bahsetmek mümkün olmadýðý gibi, mutluluktan bahsetmek de
oldukça zordur. Zira, ahlak ve faziletin kaynaðý vicdandýr. Vicdana
hükmedecek tek unsur ise Allah’la irtibattan ibaret olan dindir.
Her yönüyle ahlaksýzlýk, dinsizlik kaynaðýndan fýþkýran bir zift
ve her çeþidiyle anarþi de dinsizlik vadilerinin sevimsiz zakkumlarýdýr. Ahlak halinde yaþanmayan din, þekil ve slogana, þuur haline
gelmeyen iman ise iddia ve inatçýlýða mahkum olur. Bu bakýmdan
toplumu ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri ahlaktýr.
Ahlakî çöküntünün önlenemediði veya ahlaksýzlýðýn prim gördüðü toplum ve cemiyetlerde, içtimaî erozyon çok hýzlý bir sürece
girmiþ demektir. Kur’ân-ý Kerim’de, ahlaksýzlýðýn sebep olduðu yýkýlýþlarý anlatan pek çok ayet vardýr. Bu yýkýlýþlar, birer ibret levhasý þeklinde Kur’ân’da tablolaþtýrýlýr ve ders almamýz için bizlere
takdim edilir.
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Ýslam ahlaký, þüphesiz Kur’ân ve Sünnet merkezli bir ahlaktýr.
O, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in ifadesiyle “Allah ahlaký” ile
tabir edilir. Bu ahlak kurallarýnýn evrenselliði, tartýþma götürmez
bir gerçektir. Bunlar, inananlara olduðu kadar inanmayanlara da
hitap etmekte; ister ibadet, ister bir erdem kuralý olarak baþkasýný
olduðu gibi bizzat insanýn kendisini, yabancýlarý olduðu kadar yakýnlarý, yoksullarý olduðu kadar zenginleri, insanýn kendi topluluðunu olduðu kadar baþka topluluklarý da kapsayan bir nitelik taþýmaktadýr.
Yine o, deðer ölçüsü olarak soyu, sopu, malý, mevkii deðil, takva kelimesiyle ifade edilen ruh temizliðini esas almaktadýr. Bu ahlaký en güzel þekilde uygulayan, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmuþtur. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ben, güzel ahlaký tamamlamak için gönderildim”101 buyurmuþtur. Yine O’nun ahlaký
sorulduðunda, Hz. Aiþe (radýyallahu anh) validemiz, “Kur’ân idi.”102
cevabýný vermiþtir.

Ýslam, toplumu tek vücut haline getirmiþtir
Bir örnek olmasý açýsýndan burada Efendimiz’in dizinin dibinde
yetiþen nadide insanlardan Hz. Ömer’i anlatmak istiyorum. Hz.
Ömer, bir halifedir ve devletin baþýndadýr. Fakat onlardan biri hatta
sýradan biri gibi yaþardý. O, yaþadýðý sürece yatýyor-kalkýyor ümmetin derdi ile iki büklüm oluyordu. Cemiyet ile o kadar bütünleþmiþti ki, dünya adýna bütün lezzetleri unutur, her þeyiyle rûhunda onlarý yaþardý.
Bu devir, mü’minlerin en mutlu olduðu, fert ile toplumun tek
vücut haline geldiði Ýslâm târihinin altýn devirlerinden biridir. Hz.
Ömer halký ile iç içe yaþamýþ, onlarla oturup kalkmýþ, onlarýn dert
ve kederleri ile bütünleþmiþ bir insandý.
Nasýl olduysa devrinde bir kýtlýk baþ gösterir. Koca halife gece
gündüz durmadan Rabb’ine dua ve niyaz etmeye baþlar. Zira o, kýtlýða kendisinin sebep olduðunu düþünmektedir.
O günlerde Hz. Ömer, üzüntüden dolayý yemekten içmekten
kesilmiþtir. Zâten yediði çok bir þey de yoktur. Ev halkýnýn þehâdeti ve itiraflarý ile, Hz. Ömer bilhassa o kýtlýk döneminde günde bir
125

Akþam Çayý

defa olmak üzere kuru bir parça arpa veya yulaf ekmeðini, bazen
zeytinyaðýna bazen de sirkeye batýrýp yemektedir.
Ýþte bu günlerde, nereden geldiyse, önüne bir ciðer getirirler. Hz.
Ömer ciðerin nereden geldiðini sorar. “Etini fakirlere daðýtmak için
bir deve kesmiþtik. Ciðerlerini de sana getirdik.” derler.
Hz. Ömer tekrar, “Bütün Medine fakirlerine bunun kadar et düþtü mü?” diye sorar. “Hayýr.” cevabýný alýnca, “Götürün, bunu fakirlere daðýtýn.” der. Daha sonra her günkü kuru ekmeði ile sirke getirilerek önüne konur.
Ýþte, toplumsal dayanýþmanýn, inanmýþ gönüllerde oturaklaþtýðýný gösteren yüzlerce örnekten sâdece bir tek misal! Günümüzde
toplumun her kesiminde böylesi gönül erlerine çok ihtiyaç var...

Asýrlýk bir Osmanlý çýnarý Ýsminaz Nine bize hayat dersleri veriyor
Müsaade ederseniz bir misal daha vermek istiyorum. Bakýn bir
kadýnýn dininden almýþ olduðu ahlak ve terbiye ile bir ýþýk olup da
nasýl etrafýný aydýnlattýðýný anlatayým size.
Onu ilk defa bir fakültenin mezuniyet töreninde görmüþtüm. Torunu o sene mezun oluyordu ve onu bu mutlu gününde yalnýz býrakmamak için onca yaþýna raðmen kalkýp gelmiþti. Torunu daha önce
ondan bahsetmiþti. O gün kendisiyle tanýþmak istediðimi söyleyince beni alýp ön sýralarda oturan ninesinin yanýna götürdü. Kendisini görünce garip duygular hissettim içimde. Karþýmda ulu çýnar gibi asýrlýk bir Osmanlý hanýmefendisi duruyordu. Hayatýnýn zorluklarýný yüzündeki çizgilerden okumak mümkündü. Öte yandan kemal-i edeple oturuþundan içindeki abid ve mütevekkil ruhu yakalayabilmek de mümkündü. Hemen ellerini öptüm. O anda yüzünde
beliren tebessüm görülmeye deðerdi. “Nasýlsýn nine?” dedim ve bana “Nasýl olayým oðul, Allah bes, baki heves.” demiþti.
Onun adý Ýsminaz. Bundan yaklaþýk yüz sene evvel Aðrý’da dünyaya gelmiþ. Ýsminaz nine yüz senelik hayatýna acýsý ve tatlýsýyla pek
çok hatýra sýðdýrmýþ. Eþi vefat ettiðinde yedi çocuðuyla baþ baþa kalmýþ. O günlerde çocuklarýndan sadece birisi evliymiþ. O, eþinin yokluðuna raðmen çocuklarýna hem analýk hem de babalýk yapmýþ. Bütün
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zor þartlarý göðüsleyerek çocuklarýný okutmuþ. Çocuklarýnýn bazýsý
öðretmen, bazýsý hemþire, bazýsý ebe, bazýsý da tekniker olmuþ.
Ýsminaz nine kendisi okuma-yazma bilmemesine raðmen eðitime çok önem veriyor. “Ben okuyamadým. Ýçimdeki bu eksikliði çocuklarýmý ve torunlarýmý okutarak gidermek istedim.” diyor. O, bu
amaçla sadece çocuklarýný okutmakla kalmamýþ, ayný zamanda torunlarýný da okutmuþ. Çocuklarýný okutup evlendirdikten sonra
evinde tek baþýna kalmýþ. Ancak o evini adeta bir okul haline getirmiþ. Bu amaçla Aðrý’nýn köylerinde oturan torunlarýný ve akrabalarýnýn çocuklarýný yanýna almýþ ve onlarýn eðitimiyle bizzat kendisi
ilgilenmiþ. Aðrý’daki evinin odalarýný kendi ifadesiyle bir “mektep”
haline getirmiþ. Kýzlarý bir odaya, erkekleri de ayrý bir odaya yerleþtirmiþ. Onlarý okula kaydettirmiþ. Þu anda çocuklarý ve torunlarý
onu el üstünde tutuyorlar.

Ýsminaz öðrenci yurdu!
Evini adeta bir yurt haline getiren Ýsminaz nine, bu yurdun hem
müdürlüðünü, hem aþçýlýðýný, hem hademeliðini, hem de belletmenliðini yapmýþ. Çok disiplinli olan Ýsminaz nine, bizzat kendi takibi altýnda çocuklarýn okuldan dönüþünü bekliyor, onlarýn yemeðini veriyor ve ardýndan da derslerinin baþýna geçmelerini istiyormuþ.
Çocuklarýn öðretmenleriyle de bizzat iyi diyaloglar içinde olduðunu söylüyor. “Veli toplantýlarý dýþýnda da zaman zaman öðretmenleri ziyaret eder, çocuklar hakkýnda bilgiler alýr, evde ona göre hareket ederdim.” diyor.
O, çocuklarýn sosyal yönleri de geliþsin diye ara sýra onlarý gezintiye çýkardýðýný, hem de canlarýnýn sýkýlmasýný önlediðini anlatýyor. Bu arada dinî yönleri zayýf olmasýn diye yaz tatillerinde de çocuklara Kur’ân-ý Kerim öðretimi ve dinî eðitim verdirmiþ. Bu þekilde Ýsminaz ninenin mektebinden pek çok öðrenci gelmiþ geçmiþ.
Þimdi onlarýn birçoðu öðretmen ve hemþire olarak ülkemizin deðiþik yerlerinde hizmet veriyorlarmýþ.
Kur’ân öðrenimine ayrý bir önem veriyor
Onun mektebinde yetiþen torunlarýndan birisiyle tanýþtým. O Ýsminaz ninenin Kur’ân öðrenimine verdiði önemi þöyle anlatýyordu:
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“Ninemin Kur’ân öðrenimine karþý ayrý bir hassasiyeti vardý. Büyüklerinden Allah Rasulü’nün “Sizin en hayýrlýnýz Kur’ân’ý öðrenen ve öðreteninizdir.” sözünü duymuþ ve bunu yaþamaya çalýþýyordu. Beþ yaþýmdayken beni yanýna çaðýrarak, “Artýk senin de
Kur’ân öðrenme vaktin geldi. Seni mahalledeki çocuklarla beraber
camiye yollayacaðým. Kur’ân okumasýný sen de öðreneceksin.” demiþti. Beni teþvik etmek için evde Kur’ân elifbasý olmasýna raðmen
kýrtasiyeye gidip bana oradan yeni bir elifba satýn almýþ ve beni camiye götürmüþtü.
Aradan bir ay geçtikten sonra da elifba cüzünü de yanýna alarak
beni dedemin mezarýna götürdü. Kendisi Yasin Sûresi’ni okuduktan
sonra bana elifba cüzünü uzatarak, “Hadi sen de dedenin ruhuna bir
þeyler oku.” dedi. Ben, “Nine ben daha Kur’ân’a geçmedim ki, sadece Kur’ân harflerini öðrendim.” dedim. O da bana, “Olsun elif,
be, te diye Kur’ân harflerini oku. Allah inþallah onu da kabul eder.”
dedi. Bu, bana büyük bir teþvik oldu ve o yaz Kur’ân okumasýný öðrendim. Onun bu davranýþýyla bana Kur’ân okumayý sevdirdiðini
þimdi daha iyi anlýyorum.”
Ýsminaz ninenin en çok merak ettiðim yönü nasýl bu kadar uzun
süre yaþamýþ olmasý. O buna, “Rabb’imin takdiri.” diyor. Ama meselenin sebepler planýný soruþturduðumda karþýma þöyle bir tablo
çýkýyor: O, hayatý boyunca yemesinden içmesine kadar çok düzenli bir hayat yaþamýþ. Efendimiz’in, “Midenizi üçe ayýrýn. Birisini
yemekle, diðerini suyla doldurun. Diðerini ise boþ býrakýn.”103 sözlerini yeme-içme konusunda hayatýna düstur edinmiþ. Ve hep tam
doymadan sofradan kalkmýþ. Ayný zamanda o, yoðurdu çok seviyor.
Hatta kendi ifadesiyle “En çok sevdiðim gýda yoðurttur. Kaþýk kaþýk yerim.” diyor.
Ýsminaz ninenin dikkatimi çeken baþka bir yönü ise erken yatýp
erken kalkmasý. O, hayatý boyunca sabah namazýný kýldýktan sonra
yattýðýný hiç hatýrlamýyor. “Belki de sabah namazýndan sonra yatmadýðým için Allah ömrümü bereketlendirdi.” diyor. Ýsminaz nine,
“Sabahleyin erken kalkýn. Güneþ üzerinize doðmasýn. Günün bereketi seher vaktindedir.” diyerek çocuklarýný ve torunlarýný sabahlarý
erken kaldýrdýðýný anlatýyor.
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Namaza karþý da ayrý bir hassasiyeti var Ýsminaz ninenin.
“Aman oðul namazýnýza çok dikkat edin. Namaz, en hayati kulluk
borcumuzdur.” diyor. Kapýnýn aralýðýndan namaz kýlýþýný izliyorum.
O yaþýna raðmen dimdik ayakta ve namazýn bütün rükünlerinin
hakkýný vererek kýlýyor. Namazýný bitirdikten sonra “Nine bize de
dua et.” diyorum. “Oðul, Allah sizi ve sizin gibi alný secdelileri saklasýn.” diyor.
Neden sonra sohbetimizin konusu ölüme geliyor. Uzun hayatý
boyunca nice çile ve sýkýntýlar görmüþ Ýsminaz ninenin ölüme karþý enteresan bir özlem duyduðunu anlýyorum. O, “Çok huzurluyum
ve mutluyum. Rabb’ime þükürler olsun. Allah elden ayaktan düþürmeden emanetini alsýn.” diyor ama artýk çok fazla yaþadýðýna inanýyor. Hatta þu sözü beynime adeta çiviyle kazýnýyor: “Oðul! Ölüm
haktýr, o da yoktur.” O, bu sözleriyle ölümün hak olduðunu, kendisinin ölüme hazýr olduðunu ancak gelmediðini söylüyor. Ýsminaz
nine öte dünyaya ayrý bir özlem duyuyor. Sevdiði insanlarýn pek çoðu oraya gitmiþ. “Onlarý çok özledim ve artýk onlarla beraber olmak
istiyorum.” diyor.

Büyüklerimiz huzurevi tesellileriyle yalnýzlýða
terk edilmemeli
Bahadýr,
- Ýhsan abi. Ýsminaz nine çok þanslý. Ne güzel çocuklarý ve torunlarý kendisine sahip çýkmýþ. Günümüzde evlatlarý tarafýndan itilen, bakýlmayan pek çok yaþlý var. Tabi onlar da soluðu en yakýn huzurevinde alýyorlar. Bu, çok üzücü bir tablo, dedi.
- Haklýsýn Bahadýr. Geride býraktýðýmýz çalkantýlý yýllar, bize ait
bütün deðerleri bir sel gibi önüne katarak, sürükleyip götürdü; böylece geçmiþimizi omuzlarýnda yükselten bütün deðer ve dinamikler,
bir bir yýkýlýp gitti. Bu arada bu deðer ve dinamiklerin en önemlilerinden birisi olan aile müessesesi de ciddi sarsýntýlar geçirdi. Bu sarsýntý sebebiyle ana-babaya saygý ve hürmet kulak ardý edildi. Halbuki bizim dünyamýzda onlarýn deðeri çok büyüktür. Sadece öz anne
ve babalarýn deðil, süt annelerin bile öylesine yüce bir deðeri vardýr
ki, süt annesi Halime-i Sâdiye henüz hidayet etmediði bir dönemde,
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saçý-baþý daðýnýk bir vaziyette yanýna gelirken O’nun ayaða kalkmasýyla kâinatýn ayaða kalkmasý gereken kadirþinas insan Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), dört yaþýna kadar kendisine süt vermiþ bu
süt annesini tanýyýp, yerinden adeta bir ok gibi fýrlayarak, ona karþý
içinde beslemiþ olduðu derin saygý ve hürmetin bir iþareti olarak
mübarek cübbesini onun altýna sermiþ ve üzerine oturtmuþtur. Evet
Ýslam’ýn anne ve babaya verdiði deðer çok büyüktür. Fakat asrýmýzda yýkýlýp giden birçok deðer gibi anne ve babaya karþý saygý ve hürmetin de yýkýlýp gittiðini görüyoruz.
Allah (celle celâluhû), anne ve babaya önemli haklar vermiþtir. Onlara Allah’ýn verdiði haklarý teslim etmek, her þeyden önce Allah’ýn
takdirine rýza ve Allah’ýn “hak” dediði meseleye saygýnýn ifadesidir. Dolayýsýyla meseleye öncelikle bu zaviyeden bakýlmalý ve Cenab-ý Hakk’ýn “hak” dediði hususlara karþý saygýlý olunmalýdýr.

En fazla hak sahibi annemiz
Bir hadis-i þerifte, “Ey Allah’ýn Rasulü! Ýyi davranýp hoþ sohbette bulunmama en fazla hak sahibi olan kimdir?” diye soran ve bu
soruyu dört defa tekrar eden sahabiye Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi
ve sellem), ilk üç soruya, “Annen” sonuncusuna ise “Baban” diye cevap vermiþtir.104 Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in, bu hadis-i
þerifteki “Ey Allah’ýn Rasulü! Ýyi davranýp hoþ sohbette bulunmama en fazla hak sahibi olan kimdir?” sorusuna üst üste üç kez “Annen” cevabýný vermesinin þu hikmetleri olabilir:
1. Annenin, yavrusunu dokuz ay karnýnda taþýmasý ve bu süre
zarfýnda çektiði sýkýntýlardan dolayý bir önceliði vardýr.
2. Çocuðun doðumundan sonra onun karnýný doyurmaktan altýný temizlemeye ve gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçlarýna cevap vermeye kadar gösterdiði fedakarlýklardan dolayý evladýna pek
çok hakký geçmektedir.
3. Toplumdaki umumî denge açýsýndan annenin evlat üzerindeki
hakký adeta bir toplum hakký ve Allah hakkýdýr.
4. Babanýn da evlat üzerinde çok hakký vardýr. Ama baba, erkek
olduðu için dýþarýya çýkýp arkadaþlarýnýn yanýnda teselli bulmasýna
raðmen iþlerinden dolayý dört duvar arasýna hapsolunmuþ annenin
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en büyük teselli kaynaðý çocuklardýr. Bu sebeple babaya nispetle
annenin ayrý bir hususiyeti vardýr. Dolayýsýyla kimsenin, kendisi
için bunca fedekarlýklara katlanan anne ve babasýna karþý baþ kaldýrmaya hakký yoktur.
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ey Allah’ýn Rasûlü! Anne ve
babanýn çocuklarý üzerindeki haklarý nedir?” diye soran bir adama;
“Onlar senin (hem) cennet ve (hem de) cehennemindirler.”105 buyurmuþtur. Evet evlat için anne ve baba, eðer deðerlendirirse cennete,
deðerlendirmezse cehenneme gitmeye birer vesiledirler. Nitekim
“Baba, cennetin orta kapýsýdýr. Dilersen bu kapýyý terk et, dilersen
muhafaza eyle.”106 hadis-i þerifi de bu hakikate iþaret etmektedir.
Burada bu mevzuyla alakalý rivayet edilen hadislerin bütününü
arz edecek deðilim. Zaten buna gücüm de yetmez. Ancak onlardan
birkaç misal vererek, günümüzde mü’minler tarafýndan dahi ihmale uðramýþ ve çaðýmýzýn düþünce mimarý tarafýndan müthiþ bir iç
heyecaný denilebilecek seviyede hassasiyetle üzerinde durulan hayati bir meseleye bir kere daha iþaret edeyim istedim.

Anne-baba bereket sebebidir
Üstad Bediüzzaman, evlerinde bulunan ihtiyar anne-baba veya
diðer akrabalarýndan dolayý rýzýk endiþesine düþenlere, “Ey derd-i
maiþetle (geçim sýkýntýsýna) müptela olan insan! Belki senin evindeki bereket direði, rahmet vesilesi ve musibet dâfiasý (def edeni), hanendeki
o istiskal ettiðin (aþaðýlayýp küçük gördüðün) ihtiyar veya kör akrabandýr.
Sakýn deme: “Maiþetim dardýr, idare edemiyorum.” Çünkü onlarýn
yüzünden gelen bereket olmasaydý, elbette senin dýyk-ý maiþetin (geçim darlýðýn) daha ziyade olacaktý.” diyerek o ihtiyarlarýn, bulunduklarý ev için birer bereket sebebi ve rýzkýn artmasýna vesile olduklarýný
söylemekte ve Rahmet Peygamberi (sallallâhu aleyhi ve sellem)’nin, “Beli
bükülmüþ ihtiyarlarýnýz olmasa idi belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.”107 sözü ile meseleye ayrý bir derinlik kazandýrmaktadýr.108
Bu sebeple evladýn, “Anne-babama bakmaya gücüm yetmiyor” demeye hakký yoktur. Zira onlarýn evlat üzerindeki hakký, evladýn sýrtýnda taþýma pahasýna onlara bakmasýdýr.
Evet anne ve baba, hayatlarýnýn son demlerinde bunasalar ve onlardan yaþlýlýklarý sebebiyle göze ve gönle hoþ gelmeyen deðiþik hal
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ve hareketler meydana gelse bile çocuklarý tarafýndan hiçbir zaman
hor ve hakir görülmemeli, bilakis her zaman mutlu ve memnun edilmelidirler. Zira o anne ve babanýn ihtiyarlýk anlarýnda bakým ve görünümüne muhtaç kaldýklarý evladý da bir zamanlar onlara muhtaç
idi. Anne ve babasý onun hiçbir þeye aklýnýn ermediði çocukluk döneminde, altýnýn temizlenmesinden karnýnýn doyurulmasýna, geceleri uykunun en tatlý olduðu anlarda kalkýp onun ihtiyaçlarýný görmek
için uykularýný bölmelerinden etrafý kýrýp dökmesine kadar onun
yaptýðý bütün taþkýnlýklara karþý tahammül göstermiþ ve sabretmiþlerdir. “Kim ömrünün uzamasýný ve rýzkýnýn çoðalmasýný arzu ediyorsa anne ve babasýna iyilik yapsýn. Akrabasýný ziyaret edip onlarla münasebetini sýký tutsun.”109 hadis-i þerifi de anne ve babanýn evlatlarý için birer bereket kaynaðý olduklarýný bildirmektedir.
Netice itibariyle, ayaklar altýnda çiðnenen anne-baba hakkýna Ýslam’ýn verdiði yüce deðer ölçüsünce riayet edilmeli ve hayatlarýnýn
en fazla ilgi ve iltifata muhtaç olduklarý ihtiyarlýk dönemlerinde evlat ve torun sevgisinden uzak huzurevi tesellileriyle yalnýzlýða terk
edilmemelidirler. Hayatlarý boyunca çocuklarýna karþý vefalý olan
bu insanlara vefada kusur edilmemeli, onlardan meydana gelebilecek hiddet ve þiddetler týpký meteorlarý sinesinde eriten atmosfer gibi yumuþaklýk, af ve müsamaha iklimiyle eritilerek, daha onlar hayatta iken Allah’ýn rýzasý ve Rasulullah’ýn hoþnutluðu kazanýlmaya
çalýþýlmalýdýr.
Sahi bu vesileyle anne ve babamý arayayým, hal ve hatýrlarýný sorayým. Ýsterseniz siz de arayýn ve dualarýný alýn. Namazýmýzý sonra
kýlarýz.

Cuma günü dualarýn kabul olduðu vakit
- Ýhsan abi, yarýn cuma. Bir sohbette cuma günü dualarýn kabul
olduðu bir vaktin olduðunu dinlemiþtim. Bu, bilgi doðru mu?
- Doðru duymuþsun Mert. Cuma, dinimizde çok önemli kabul
edilen haftalýk toplu ibadet günüdür. Bu günde bir araya gelerek
topluca Cuma namazýný kýlmak için Rabb’imize yöneliriz. Cenabý Hakk’ýn bu güne has bazý lütuflarý vardýr. Bu sebeple Cuma günü, uyanýk bir kalb ve gönülle idrak edilmelidir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Onda bir saat vardýr; bir kul o saate ererse, her
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ne istemiþse Allah onu kendisine mutlaka verir.” buyurur. Bu ânýn
ne zaman olduðu hususunda deðiþik sözler söylenmiþtir. Mesela;
Abdullah ibn Selam (radýyallahu anh) þöyle anlatýyor: “Allah Rasulü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) oturuyordu. Ben, ‘Allah’ýn kitabýnda (Tevrat’ta)
þu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardr ki, mümin
kul o saati denk getirerek namaz kýlýp Allah’a dua ettiði takdirde
isteði mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine
Rasulullah, ‘Yahut bir saatin bir kýsmý.’ diye bana iþaret buyurdu.
Bunun üzerine ben de; ‘Bir saatin bir kýsmý’ diyerek sözümü düzelttim. Sonra sordum, ‘Bu vakit (Cumanýn) hangi vaktidir?’ Bana,
‘O, gündüzün saatlerinin sonudur’ diye cevap verdi. Ben: ‘Bu saat
namaz vakti deðildir.’ deyince bana þu cevabý verdi: ‘Evet, mümin
kul namaz kýlar, sonra müteakip namazý beklemek maksadýyla oturursa o, sevap yönüyle aynen namaz kýlýyor gibidir.”110
Buradan anlaþýldýðýna göre, týpký Kadir Gecesi’nin Ramazan’ýn
içinde dönüp durduðu gibi, o an da Cuma günü içinde gezip durmaktadýr. Dolayýsýyla o dakikayý yaþayabilmek, Cuma gününü bir
bütün olarak yaþayýp Allah’a tam bir teveccühle yönelmeye baðlýdýr. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu günü ashabýyla birlikte þuurlu olarak ve adeta bir miraç yapýyor gibi
geçirmiþtir.
Rabbimizin rahmetinden ümit edilir ki, bu ruh ve hava içinde
Cumayý deðerlendirdiðimiz müddetçe, Cenab-ý Hak, dualarýn geçerli olduðu o dakikaya rastlatýr ve dualarýmýzý kabul eder. Allah
Rasulü’nün hayatýna baktýðýmýzda O’nun da bu günde dua ettiðini
ve Allah’ýn dualarýný kabul ettiðini görüyoruz. Ýþte Efendimiz’in bu
dualarýndan bir örnek; Hz. Enes (radýyallahu anh) anlatýyor: “Ýnsanlar
kýtlýða maruz kaldýlar. Rasulullah bir Cuma günü hutbe verirken bir
bedevi kalkýp: ‘Ey Allah’ýn Rasulü! Malýmýz helak oldu, nicedir
yaðmur yaðmýyor. Bizim için Allah’a dua ediver!’ dedi.
Bunun üzerine Aleyhissalâtu Vesselam ellerini kaldýrdý. Biz
gökte bir bulut göremiyorduk. Allah’a yemin olsun, daha ellerini
geri çekmeden, semada daðlar gibi bulutlar oluþuverdi. Derken daha minberden inmemiþti ki, mübarek sakalýndan yaðmur damlalarý
dökülmeye baþladý. O gün, ertesi güne kadar yaðmur yaðdý. Daha
sonraki gün de yaðdý, onu takip eden günde de yaðdý, hatta Cumaya
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kadar yaðýþ devam etti. Öyle ki, o bedevi veya bir baþkasý gelip: ‘Ey
Allah’ýn Rasulü! Binalarýmýz yýkýldý, hayvanlarýmýz suda boðuldu,
bizim için Allah’a dua ediniz de artýk yaðmur kesilsin.’ dedi. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ellerini kaldýrýp: ‘Allah’ým, etrafýmýza
yaðdýr, üzerimize olmasýn! (baþka bir rivayette ise Allah’ým, (yaðmur) etrafýmýza
yaðsýn, üzerimize deðil! Allah’ým, daðlarýn ve tepelerin üzerine, vadilerin içine, aðaç biten
yerlere olsun.)’ diye

dua etti. Eliyle bulutlara doðru iþaret etti. Hangi istikametteki buluta iþaret etti ise bulutlar orada açýldý. Bütün Medine buluttan temizlendi. Biz de çýkýp güneþte yürüdük.”111
Evet, Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ellerini kaldýrmýþ, Allah da
yükselen bu isteðe icabet buyurmuþtur. O halde, bizler de Cuma günündeki bu icabet saatini yakalamaya çalýþmalýyýz. Bu günü diðer günlere nazaran ayrý bir hassasiyet içinde dua ve ibadetlerle geçirmeliyiz.

Lokman Hekim’in tavsiyelerine kulak verelim
- Bir soru da ben sorayým dedi Furkan; ve þöyle devam etti:
- Ben, Hz. Lokman’ýn peygamber olduðunu biliyordum. Ama
geçenlerde bir arkadaþ peygamber olup olmadýðý kesin deðil dedi.
Ne dersiniz?
- Hz. Lokman, Kur’ân-ý Kerim’de ismi geçen, bir peygamber mi
yoksa veli mi olduðu hususunda ihtilaf olan bir mânâ büyüðüdür
Furkan. Dâvûd aleyhisselâm zamânýnda Arabistan Yarýmadasý’nýn
Umman taraflarýnda yaþadýðý rivayet edilir. Ýnsanlarýn maddi hastalýklarýný tedavi eden Hz. Lokman, halk arasýnda Lokman Hekim
olarak da anýlýr. O, maddi hastalýklarý olduðu gibi manevi hastalýklarý da tedavi eden bir tabiptir.
- Bir de çok hikmetli sözler söylediðini biliyorum. O sözlerden
biraz bahsedebilir misiniz?
- Hz. Lokman, gönül dünyamýzý aydýnlatan, uyulduðu takdirde
hem bu dünya hem de öte dünya saadetini yakalabileceðimiz pek
çok hikmetli sözler söylemiþtir. Bu sözlerin bazýlarýný Rabbimiz
Kur’ân-ý Kerim’de Hz. Lokman’la oðlu arasýnda geçen nasihatler
zinciri olarak bize ifade etmektedir. Bu altýn sözlerin bazýlarý ise
tefsir kitaplarýnda yer almaktadýr. Þimdi bu sözlerden bazýlarýný
söylemeye çalýþayým:
134

Din ve Hayat

Allah’a ortak koþma!
“Evladým! Sakýn Allah’a ortak uydurma. Çünkü þirk pek büyük
bir zulümdür.”112 “Evladým! Yapýlan iþ; bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanýn içinde saklý da olsa, yahut göklerin veya
yerin herhangi bir noktasýnda bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çýkarýr. Allah öyle latîf, öyle habîrdir (ilmi gizliliklere kolay bir tarzda
nüfuz eder).”113
Sýkýntýlara karþý sabret!
“Evladým! Namazý hakkýyla ifa et, iyiliði yay, kötülüðü de önlemeye çalýþ ve baþýna gelen sýkýntýlara sabret! Çünkü bunlar azim
ve kararlýlýk gerektiren iþlerdendir.”114 “Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalýmlý çalýmlý yürüme! Çünkü Allah
kibirle kasýlan, kendini beðenmiþ, övünüp duran kimseleri asla
sevmez.”115
Konuþmaya dikkat!
“Yürürken ölçülü, mûtedil yürü! Konuþurken sesini ayarla, baðýrarak konuþma! Unutma ki seslerin en çirkini, avazý çýktýðýnca baðýran eþeklerin sesidir.”116
Sen takvayý seç!
Eðer kârlý bir alýþ-veriþ yapmak istiyorsan takvayý seç, onu elde
etmeye çalýþ ki, herhangi bir mal ve eþya satýn almadan da kazançlý çýkmýþ olasýn. Dünya öyle engin bir denizdir ki, pek çok kimse
orada boðulmuþtur. Öyleyse sen o deniz için, iç malzemesi iman,
yelkenleri de tevekkülden ibaret olan takva gemisini hazýrla ki boðulmaktan kurtulabilesin.
Tevbeyi erteleme!
Sakýn ha tevbeyi sonra yapayým deme. Zira ölüm ansýzýn geliverir. Cahil ile samimi olmayý arzu etme ki, o, yaptýðý kötü ve yanlýþ
iþleri senin de doðru bulduðunu düþünmesin. Öðrendiðin bilgilerin
gereklerini tam olarak yerine getirmedikçe, bilmediðin diðer hususlarý öðrenmeye kalkýþma.
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Yalan söyleme!
Yalan söylemekten sakýn! Çünkü yalan, dinini ifsat eder, insanlarýn yanýnda mürüvvetini noksanlaþtýrýr ve bu durumda da utanma
duygun yok olur; deðerin düþer, makam ve mevkin elden gider; küçümsenirsin, konuþtuðun zaman sözün dinlenmez, söylediðine itibar
edilemez. Bu duruma düþüldüðünde de yaþamanýn zevki kalmaz !
Ýlim meclislerini ihmal etme!
Alimlerin ilim meclislerinde bulunmaya ve onlarýn hikmetli
sözlerini dinlemeye gayret et. Zira Allah, bol yaðmurla kupkuru
yeryüzünü yeþertip dirilttiði gibi, hikmet nurlarýyla da ölü olan kalbi diriltir. Þu bir gerçek ki, kim yalan söylerse, artýk onun haya duygusu yok olur. Ahlaký bozuk olanýn ise gam ve kederi bol olur. Büyük bir kayayý yerinden oynatýp kaldýrmak, anlayýþsýz bir adama
hak ve hakikati anlatmaktan daha kolaydýr.
Vali Hz. Muaz’dan günümüze mesaj var
- Tevekkül denince aklýma hep Hz. Muaz b. Cebel’in derin tevekkülü geliyor Ýhsan abi. Hani borçlanýyor. Alacaklýlar kapýsýna
dayanýyor ve borcunu ödeyemiyor. Daha sonra Efendimiz’e gidiyor. Devamýný siz anlatabilir misiniz? Ben þimdi arkadaþlara yanlýþ
bilgi vermeyeyim dedi Bahadýr.
- Estaðfirullah Bahadýr. Muaz Ýbn Cebel (radýyallahu anh), bildiðiniz
gibi Medine’nin soylu ailelerinden, ayný zamanda Cenab-ý Hakkýn
daha dünyadayken aziz ve büyük tuttuklarýndan. Efendimiz, Medine’ye teþrif ettiklerinde o, çiçeði burnunda bir delikanlý idi. Hz.
Muaz, O âb-ý kevserden içe içe meleklere benzer bir keyfiyet kazanmýþtý. Daha 25-30 yaþlarýnda iken bulunduðu her mecliste, herkesten saygý görüyor ve insanlar, aðzýndan çýkacak kelime ve sözlere bakýp hareketlerine yön veriyorlardý.
Bir gün borçlanmýþtý. Ýhtimal borçlandýðý kimseler daha çok Yahudiler arasýndandý. Alacaklýlar tarafýndan sýkýþtýrýldýðýnda, iki büklüm, çaresiz olarak Rasûlü Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna geldi ve alacaklýlarýn kapýya dayandýðýný, verecek parasýnýn da
bulunmadýðýný ifade etti. Bir tarla veya bahçesinden baþka da herhangi bir mala sahip olmadýðýný, onun da satýlýp-satýlamayacaðýný,
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satýlsa bile borcunu ödeyip-ödeyemeyeceðini bilemediðini söyledi.
Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), alacaklýlarý çaðýrdý ve, “Muaz, benim sevdiðim bir insandýr, borcunuzu indirmenizi istiyorum. Mehil
veriniz ve alacaðýnýzýn bir kýsmýný alýp, Muaz’ý baðýþlayýnýz.” isteðinde bulundular. Onlarýn, son kuruþa kadar alacaklarýný ve böyle
bir kolaylýkta bulunamayacaklarýný ifade etmeleri karþýsýnda, Allah
Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çaresiz Hz. Muaz’ýn elinde tarla veya
bahçe cinsinden ne varsa satmasýný ve böylelikle borçlarýný ödemesini söyledi.117
Zira Efendimiz, huzur-u ilahiye borçlu gitmeme üzerinde çok
duruyordu. Bir defasýnda, böyle birinin namazýný kýldýrmamýþ, ancak Sahabeden biri ona sahip çýkýp borcunu üzerine aldýktan sonra
namazýný kýldýrmýþtý. Elinde olsaydý hemen oracýkta kendisi ödeyecekti. Ama O, elinde-avucunda bulunan her þeyi, rüzgârýn önündeki yapraklar gibi savuruyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýveriyordu.
Mahzundu ama akþama doðru Allah lutfetmiþti. Hemen borcunu
ödedi. Ardýndan da, “Ben mü’minlere, nefislerinden daha evlayým.
Her kim, ardýnda mal býrakýrsa o mirasçýlarýna aittir. Kim de borç
býrakýrsa o bana aittir.”118 buyurarak bu noktadaki hassasiyetini ortaya koyuyordu.

“Allah sana bir kapý açar”
Hz. Muaz’ýn damý, tarlasý da satýlýnca elinde bir þeyi kalmamýþtý. Rasûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah sana bir kapý açar.”
buyurdu. Aradan az bir zaman geçti. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Muaz Ýbn Cebel’i Yemen’e vali tayin etti. Yemen’e gidecek,
onlara dini öðretip talimde bulunacak, namazlarýný kýldýrýp zekatlarýna nezaret edecekti. Hz. Muaz, Efendimiz’in verdiði vazifeleri
yapmanýn yanýnda, eline geçirdiði þeylerle ticaret yaptý ve kýsa zaman içinde mal-mülk sahibi oldu. Medine’ye döndüðü zaman, Güneþler Güneþi’ni gurub etmiþ olarak buldu. Fahr-i Kainat Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), vefat etmiþti.
Herkes gibi o da Hz. Ebu Bekir’e biat etti. Derken Hz. Ömer,
Hz. Ebu Bekir’in kapýsýna giderek Hz. Muaz’ýn, orada mal-mülk elde ettiðini, ancak bunlarýn, halktan toplananlarla karýþabileceði ve
en azýndan orada bulunduðu sürede kazanmýþ olmasýnýn, zihinlerde
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farklý þeyler çaðrýþtýracaðýný ileri sürerek, ana sermayesinin devlete
ait olduðunu ve elinden alýnmasý gerektiðini söyledi. Ýnce insan Hz.
Ebu Bekir, “Ben Rasûlullah’ýn vali tayin ettiði birisini zor duruma
düþürmek istemem. Zira O’nu oraya Allah Rasûlü gönderdi.” cevabýný verdi. Hz. Ömer (radýyallahu anh), gidip bu durumu kendisine söyleyeceði ve ikaz edeceði yönündeki görüþlerini ortaya koyarak oradan ayrýldý. Çok geçmeden Hz. Muaz’a endiþelerini dile getirmeye
baþladý:
“Sen, Yemen’e giderken beþ kuruþ paran yoktu. Ama dönerken
bir miktar servetle döndün. Bana kalýrsa bunlarý devletin hazinesine iade etmen lazým.” Hz. Muaz ise, bunlarý kendisinin kazandýðýný ve mülkü olarak kullanmakta mahzur görmediðini söylüyordu.
Ertesi gün, Hz. Ömer evinde meþguldü. Kapýsý çalýndý. Gelen Hz.
Muaz’dý. Halinden, mahzun ve mükedder olduðu okunuyordu.
Yaklaþtý ve, “Ya Ömer! Sen haklýymýþsýn. Bu gece bir rüya gördüm. Sel akýyordu. Beni de içine atmýþlardý, gidiyordum. Kenardan sen, elini uzattýn ve beni dýþarý çýkardýn. Anladým ki, alýnteri
ile kazanmýþ olsam bile, devlete ve millete ait þu iki kuruþ dahi, semere ona baðlý olduktan sonra beni baþaþaðý götürecek. Sen haklýymýþsýn” dedi.
Ýþte sahabe-i kiram bu kadar hassas bir hayat yaþamýþlardý. Onlar yaþamýþ olduklarý bu hayatla hem kendi asýrlarýný aydýnlatmýþlar, hem de kýyamete kadar bütün asýrlara aydýnlýk mesajlar göndermiþlerdi.

Hastalýk bir imtihandýr
Bu akþamýn son sorusu Tarýk’tan geldi:
- Ýhsan abi. Yarýn hasta olan bir arkadaþýmý ziyarete gideceðim.
Teselli etmek için ona neler söyleyeyim. Çünkü duyduðuma göre
isyan noktasýna gelmiþ.
- Hayatýmýzýn her âný deðiþik imtihanlarla dolu. Bu imtihanlar
sabýr ve azimle baþarýldýðý takdirde bizi olgunlaþtýrýyor ve niyetimize göre Rabb’imize yaklaþtýrýyor. Her insanýn hayatýnýn deðiþik karelerinde yaþadýðý ve insana saðlýðýn ne kadar büyük bir nimet olduðunu öðreten bir imtihanýmýz var: Hastalýk.
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Hastalýk bir imtihandýr. Hastalýðýn hikmetini bilen ve ona göre
hareket edebilen insanlar, bu imtihaný baþarýyla vermiþ olurlar. Hepimiz mutlaka hasta olmuþuzdur. Hastalýklardan kaçýp kurtulmak
mümkün olmadýðýna göre, imanlý bir insann hastalýklar karþýsýnda
nasýl davranmasý gerektiðiyle ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hastalar Risalesi’nde çok güzel nükteler veriyor:
Ýmanlý bir gözle bakýldýðýnda hastalýk bir çeþit ibadet vasfýný kazanýr. Namaz ve oruç gibi hastalýk da ibadettir. Hastalýk, sabredip
þükreden hastalar için her bir ömür dakikasýna, bir saat ibadet deðeri kazandýrýr.
Mülk Allah’ýndýr. Allah, mülkünde dilediði gibi tasarruf edebilir. Ýnsan, Allah’ýn güzel isimlerinin nakýþlarýný göstermek için bir
model olarak yaratýlmýþtýr. Bu sebeple çeþitli haller içinde deðiþiklikler yaþar insan. Mesela Allah’ýn Rezzak ismi açlýðý gerektirirken,
Þafi ismi de hastalýðýn varlýðýný ister ta ki þifa versin.

Hastalýklar insanýn yüzünü ebedi dünyaya çevirir
Bu dünya asýl hayat olan ebedi hayatý kazanmak için kurulmuþtur. Devamlý sýhhatte olan bir insan, bunu unutup gaflete düþebilir.
Halbuki hastalýklar onun yüzünü ebedi hayata çevirip orasý için çalýþmaya teþvik eder. Bu bakýmdan, hastalýklar Allah’ýn insana birer
ihsanýdýr. Dünyanýn fani yüzüne olan sevgiyi kýrýp ahireti sevdirirler.
Her þey zýddýyla bilindiði için hastalýklar da sýhhatin deðerini hatýrlatýp insaný mazhar olduðu saðlýk nimeti için þükre sevk ederler.
Ölüm gizli olduðu ve her zaman gelebileceði için hastalýklar insana ölümü unutturmayýp hatýrlattýðýndan, onlara üzülmek deðil aksine memnun olmak gerekir.
Hastalýk sosyal hayatý ayakta tutan hürmet, merhamet gibi duygularý daha da canlandýrýr. Hastalýðýn ýzdýrabýný yaþayan bir insan
diðer hasta ve zayýflarý kendisine nispet ederek onlarýn yardýmýna
daha bir canla baþla koþar.
Hastalýðýnýn hafiflemesini isteyen kiþi endiþe etmemeye çalýþmalý. Yani hastalýðýn faydalarýný, sevabýný ve çabuk geçeceðini düþünüp endiþelenmemeli ve bu þekilde hastalýðýný yenme adýna manevi olarak da kendisini güçlendirmelidir.
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Sizi bilmem ama benim çok uykum geldi. Bu akþam bu kadar
yetsin. Yarýn devam ederiz.

Kazancýmýz helal, gönlümüz huzurlu olsun
Bu akþam size çok sevdiðim bir aðabeyimin baþýndan geçen bir
hadiseyi anlatmak istiyorum arkadaþlar. Aðabeyin ismi Akif. Kendisi bir okulda müdürlük yapýyor.
Akif Bey, akþam üzeri iþyerinden ayrýlmadan önce telefonla eþini arayýp pazardan bir þey alýnýp alýnmayacaðýný soruyor. Eþi Nezihe Haným, Akif Bey’den domates ve biraz da meyve almasýný istiyor. Akif Bey, pazarda gezerken gösteriþli ve göz alýcý domateslerin
dizili olduðu bir tezgahý görünce onun baþýnda duruyor. Satýcýya
domateslerin nasýl olduðunu soruyor. Satýcý, “Vallahi beyefendi, pazarýn en güzel domatesi bu.” diye cevap veriyor. Bunun üzerine
Akif Bey, satýcdan 2 kilo domates rica ediyor. Hemen yanýndaki
tezgahtan da biraz meyve alýp evinin yolunu tutuyor.
Evine geldiðinde kapýyý kýzý Nurefþan açýyor ve babasýnýn elindeki çantalarý alýp mutfaða götürerek annesine veriyor. Nezihe Haným, poþetin içindeki domatesleri buzdolabýnýn sebzeliðine yerleþtirince bir de ne görsün. Poþetin alt tarafýnda kalan domateslerin çoðu çürümüþ, ezilmiþ ve üsttekilere göre daha küçük. Hatta birçoðu
daha olgunlaþmamýþ. Bu manzara eþini olduðu kadar Akif Bey’i de
çok üzüyor. Aslýnda Akif Bey’in üzüldüðü þey, domateslerin çürük
olmasý deðil, insanlarýn iþlerinde dürüstçe olmayan þeyler yapmalarý. Kýzarak þöyle söyleniyor:
- Allah Rasulü asýrlarca önce insanlara böyle kötü iþlerden uzak
durmalarýný öðütlemiþti. Bu insanlar kendilerine yapýlan öðütleri ne
çabuk unutuveriyorlar. Hani dürüstlük, doðruluk, samimiyet, iþine
hile karýþtýrmamak nerede kaldý?
Evet, Akif Bey’in de ifade ettiði gibi dinimizin ve onun biricik
elçisi Sevgili Peygamberimiz’in öðretmiþ olduðu ahlakî öðretileri
unutuyoruz. Asr-ý saadete baktýðýmýzda Allah Rasulü’nün alýþveriþ
hususunda çok hassasiyet gösterdiðini görüyoruz. O (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bu hassasiyetini bize þu ifadelerle anlatýyor: “Müminlerin
en faziletlisi o insandýr ki, alýþveriþ yaptýðý zaman müsâmaha ile,
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toleransla, insanlýk hissiyle, meveddetle, mürüvvetle yapar. Sattýðý
zaman öyle yapar, aldýðý zaman öyle yapar. Hüküm verdiði zaman
öyle hüküm verir. Hakkýnda hüküm verildiði zaman da meseleyi
öyle karþýlar.”119

“Bizi aldatan bizden deðildir”
- Efendimiz “Aldatan bizden deðildir” diyordu deðil mi Ýhsan
abi?
- Evet Tarýk, Allah Rasulü’nün ticârî hayatýn nasýl olmasý gerektiðiyle alakalý daha pek çok ifadeleri vardýr. Bir keresinde Efendimiz, Medine çarþýsýnda geziyordu. O, zaman zaman böyle gezintiye
çýkar dostlarýný ziyaret edip gönüllerini alýrdý. Bunun yaný sýra çarþý
ve pazarýn ne durumda olduðunu kontrol eder, insanlarýn þikayetleri
varsa onlarý dinlerdi. Ýþte yine bu maksatlarla çarþýya çýkmýþtý. Buðday, arpa, mýsýr satýcýlarýnýn bulunduðu sokaða girdi. Çarþýda yürürken önünde bir arpa yýðýný olan bir satýcýnýn mallarý dikkatini çekmiþti. Sapsarý arpa yýðýný güneþte âdeta bir altýn kümesi gibi parlýyordu. Peygamber Efendimiz biraz dikkat ettikten sonra, arpa yýðýnýnýn altýndaki bez parçasýnýn ýslanmýþ olduðunu gördü. Mübarek ellerini yýðýnýn içine daldýrdý ve bir avuç arpa çýkardý. Avucunda tuttuðu arpalarýn ýslanmýþ ve çürümeye yüz tutmuþ olduðunu gördü. Buna çok celallendi. Çünkü bu arpalar kullanýlamaz halde idi.
Dükkan sahibine seslendi:
- Bu malýnýn hali nedir böyle?
Satýcý:
- Ey Allah’ýn Rasulü! Gün boyu yaðan saðanak yaðmurdan dolayý bütün malým ýslandý. Benim bir kabahatim yok, dedi. Allah Rasulü, satýcýya yaptýðý þeyin insanlarý aldatmak olduðunu, bunun asla doðru olamayacaðýný söyledi. Sonra da þu ölümsüz sözünü ifade
buyurdu: “Bizi aldatan bizden deðildir!”120
“Rýzkýn onda dokuzu ticarettedir.”121 diyen Efendimiz’in ticareti teþvik ettiðini görüyoruz. Bununla birlikte, “Emin ve muamelelerinde doðruluktan ayrýlmayan ticaret ehli, peygamberler, sýddýkler,
þehitler ve salihlerle beraberdir.”122 buyurarak ayný zamanda ticaret
ahlaký mevzuunda pek çok düstur ortaya koymuþtur.
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Satýcý, malýn kusurunu gizlememeli
Satýcý, müþteriye malý hakkýnda doðru bilgi vermeli, malýn ayýbýný ve kusurunu gizlememelidir. Efendimiz, bir keresinde tüccarlarý þöyle uyarmýþtýr: “Ey tüccarlar! Þurasý muhakkak ki, kýyamet
günü tüccarlar, fâcirler (haddi aþan, Allah’a âsi olan kiþiler) olarak diriltilecekler, ancak Allah’tan korkanlarla, dürüst olanlar ve malýn özeliklerini belirtirken doðru söyleyenler hâriç.”123
Yemin, dinimizde bir delildir, hukukî bir deðeri vardýr. Yemin
delilini kullanan kimseye inanmak gerekir. Bu temel hukukî prensibin bir riski vardýr: Ýnsanlar yeminle aldatýlabilir. Böyle durumlarýn ortaya çýkmamasý için dinimiz, hem Kur’ân-`Kerim ve hem de
Efendimiz’in diliyle yemin meselesine özel bir yer vermiþtir. Bu
cümleden olarak alýþveriþte yemine yer vermek hoþ karþýlanmamýþtýr. Allah Rasulü bir hadislerinde, “Alýþveriþte fazla yeminden kaçýnýn; zira o, mala raðbeti artýrsa da daha sonra bereketini giderir.”124
buyurmuþ ayrýca, yalan yere olmasa bile yeminin sebep olacaðý manevi kirlenmeden alýþveriþin temizlenmesi için sadaka verilmesini
tavsiye etmiþtir.125 Bu yemin yalan olursa, bu takdirde Efendimiz’in üslûbu pek þiddetlidir: “Yalan yeminle malýný cazip kýlan
kimse, Müslüman bir kimsenin malýný gasp etmiþ olduðu için, kendisine gazap edilmiþ olarak Allah’a kavuþur126 ve “... Allah’ýn rahmet nazarýyla bakmayacaðý üç kiþiden biri olur.”127
Ölçü ve tartýda hile yapýlmamalý
Kur’ân-ý Kerim’de, eski milletleri helâk eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartýda yapýlan hile gösterilir. Sözgelimi, Hz. Þuayb’ýn kavmi bu zaafýndan dolayý uyarýlmýþ, yola gelmeyince helâk
edilmiþlerdir.128 Mutaffifîn Sûresi, “Ölçü ve tartýda hile yapanlara
yazýklar olsun!” diye aðýr bir tehditle baþlar ve böyle yapmalarýnýn
âhirete inanma ile asla baðdaþmadýðýný ifade ve âhirette karþýlaþacaklarý azabýn dehþetini anlatan âyetlerle devam eder.129 Efendimiz
ölçü ve tartý kullananlara þöyle bir uyarýda bulunmaktadýr: “Sizlere,
sizden önceki ümmetleri helâk eden iki þey emânet edilmiþtir: Ölçek ve terazi.”130
Satýcý, müþteri lehine, satýlan malý tartýda biraz aðýr kýlmalýdýr. Bu
maksatla Allah Rasulü, bir tartýcýya, “Tart ve (terazinin kefesini müþteri lehine)
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aðýr kýl.” diye emretmiþtir.131 Bu sebeple, satýcý terazi kullanýrken, satýlan malý müþteri lehine biraz aðýrlaþtýrarak tartmalýdýr.
Allah Rasulü, “Pazara satmak üzere mal sevk eden kâr eder,
helâlinden rýzka kavuþur. Ýhtikâr yapan (pahalansýn da öyle satayým diye malýný saklayan), lânete uðrar.”132 buyurarak, ekonomik hayata mühim bir
prensip getirmiþtir. Buna göre ticarette piyasayý daima dolu tutmak
esastýr. Pahalandýrarak daha çok kâr etmek için malý piyasaya sürmemek, saklamak yasaklanmýþtýr.

Alýþveriþlerde pazarlýk yapýlmalý
Alýþveriþlerimizde pazarlýk yapmayý dinimiz uygun görmüþ ve
tavsiye etmiþtir.133 Kiþi, kaliteyi, hoþuna gideni ve de ucuzunu aramalý, piyasadan böylece haberdar olmalý; sonra da, fiyatlarý az çok
bilen birisi olarak pazarlýk yapmalýdýr. Herkes bunu yaparsa, üreticiler ve satýcýlar da rekabet etme, müþteri kaybetmeme endiþesiyle
kendilerine dikkat ederler. Böylece daha güvenli bir ortam oluþur.
Allah Rasulü, “Kiþi, kardeþinin almakta olduðu mala alýcý çýkmasýn; istemekte olduðu kýza da talip olmasýn. Önceki izin vermiþse o baþka.”134 buyurmuþtur. Bu edep, hem alýcý, hem satýcý ikisi
için de geçerlidir. Bir müþteri ile satýþ muamelesi baþlamýþ ama satýþý kesinleþmemiþ bir mala daha uygun þartlar teklif ederek müþteri olmak doðru bir davranýþ deðildir.
Alýþveriþler yazýlarak kayda alýnmalý
Âlimlerimiz, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) alýþveriþleri yazýp, üzerinde anlaþýlan þartlarý kaydettiðini gösteren rivâyetlerden135 hareketle, bunun uyulmasý gereken bir edep olduðunu belirtirler.
Borçlanmalarda az da olsa çok da olsa yazma, zaten Kur’ân’ýn bir
emridir.136
Çok kazanma hýrsýyla, zamaný hep ticarî meþguliyetlere ayýrmak, bu yüzden de Allah’a, kendimize, ailemiz fertlerine, komþu ve
akrabalara karþý vazifelerimizi, çocuklarýmýza olan terbiye ve ilgiyi
ihmal etmek doðru deðildir. Hadislerde, üzerimizde bu çeþit vazifelerin de bulunduðu hatýrlatýldýktan sonra, “Her hak sahibine hakkýnýn verilmesi gerektiðine dikkat çekilir.”137
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Çok uzattým farkýndayým. Son söz olarak þunlarý söyleyeyim:
Bir esnaf, kazancýnýn helal olmasýna, kazanýrken de baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemeye özen göstermeli, yaptýðý iþi ibadet þuuru
içinde dürüstçe yapmalýdýr. Aldýðý ücretin helal olmasýna dikkat etmeli ve dünya hýrsýna kapýlmadan helalinden kazanmalýdýr. Bu þekilde o, hem dünyada hem de ahirette huzurlu ve mutlu olur.

Ýslam’da mum yakma ve çaput baðlama diye bir þey yoktur
Tarýk,
- Ýhsan abi, bugün arkadaþlarla beraber Aziz Mahmud Hüdayi
Hazretleri’nin kabrini ziyarete gittik. Baktýk ki insanlar türbeye çaput baðlýyorlar, mum yakýyorlar. Bu tür hareketlerin batýl inanç olduklarýný ve dinimizde yeri olmadýðýný biliyoruz. Belki insanlar da
biliyorlar ama yine de yapýyorlar, dedi.
- Doðru söylüyorsun Tarýk. Günümüzde halk arasýnda inanýlan
ve uygulanan yaygýn hurafeler dolaþmaktadýr. Türbelerin, yatýrlarýn
önü mum, þeker satanlarla dolu. Halbuki Ýslam’da ne böyle bir þey
var ne de çeþme açmakla kýsmetin açýlacaðý bilgisi var. Halkýmýz
arasýnda hurafe inanç ve adetlerin çok deðiþik þekillerini, hemen
her köyümüz ve kentimizde yaygýn olarak görmemiz mümkündür.
Bunlar arasýnda fal açtýrmak, türbe penceresine ve mezar taþlarýna
mum yakmak, aðaçlara çaput baðlamak... gibi hurafeleri sayabiliriz. Þimdi bunlardan halkýmýz arasýnda en çok inanýlan ve uygulanan hurafeleri söylemeye çalýþayým.
Çaput baðlamak
Çaput baðlama hurafesi, Türklerin eski dinleri olan Þamanizm’e
dayanýyor. Onlarýn inançlarýna göre her dað, göl, ýrmak ve büyük aðaçlarýn birer ruhu vardýr ve bu ruhlar Türk yurdunu korumaktadýr. Onlar,
bu koruma iþinden dolayý kiþilerden kurban istemektedirler. Ýnanýþa
göre bu ruhlar çok kanaatkardýr ve onlarý bir çaput, bir tutam at kýlý veya kurban niyetiyle atýlan bir taþ parçasý bile tatmin etmektedir. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu âdetlerini tamamen býrakmamýþlar
ve evliya saydýklarý kiþilerin mezarlarýna, orada bulunan aðaçlara veya
bazý kaya parçalarýna çaput baðlamak suretiyle eski adetlerini sürdürmüþlerdir. Halbuki bu tür þeyler Ýslam’a taban tabana zýttýr.
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Günümüzde çaput baðlama hurafesini daha ziyade kadýnlar uygulamaktadýr. Bu yerlere gidenler, kutsal olduðu inanýlan aðaç ya
da türbelere çaput baðlayarak hamile kalacaklarýna veya müptela
olduklarý hastalýklardan kurtulacaklarýna inanmaktadýrlar.

Mum yakmak
Türbe, mezar, tekke vb. yerlerde mum yakma adeti, eski cahiliye çaðýndan kalma adetlerden birisi. Bu adet, bize Mecusilerden ve
Hýristiyanlardan geçmiþtir. Ýslâm’da cami duvarýna, kabir taþýna,
mezar taþýna, mum yakýlýr diye bir inanç yoktur. Bu tamamen yanlýþ bir inançtýr ve hurafedir. Ancak dinimizde türbe veya mezarlara
aðaç ve çiçek dikilmesi tavsiye edilmiþtir.
Ayrýca halkýmýz arasýnda yaygýn olan bir yanlýþ inanç da cenaze
çýkan odada 40 gün ýþýk yakýlmasýdýr. Güya ölü çýkan odada 40 gün
ýþýk yakýlýrsa, ölünün ruhu geldiði zaman karanlýkta kalmaz, evini
ve odasýný daha çabuk bulurmuþ... Bu da halkýmýz arasýnda inanýlan
batýl inançlardan birisidir.
Kurþun dökmek
Halk arasýnda “göz deðmesi, göze gelme” diye adlandýrýlan bir
“nazar” inancý vardýr ki, “Nazardan Allah’a sýðýnýn. Çünkü nazar
(göz deðmesi) gerçektir”138 hadisinin ifadesiyle nazar haktýr. Günümüzde nazarýn etkisinden korunmak üzere korunma ve kurtulma
tedbirleri olarak bazý tedbirlere baþvurulmaktadýr. Bu tedbirlerin dini bir aslý olmamakla beraber bunlarýn hepsi birer hurafedir.
Korunma tedbirleri olarak çocuklara, at, dana, inek, vb. hayvanlara, ev, dükkan, otomobil gibi eþyaya nazar boncuðu, at nalý, üzerlik otundan yapýlan kolyeler takýlmaktadýr. Nazardan kurtulmak
için ise kurþun döktürülmektedir. Nazardan korunmak veya kurtulmak için kurþun döktürmek, çeþitli nazar boncuklarý, diþ, kemik,
týrnak gibi nesneleri takmak dini açýdan mahzurludur.
Nazardan korunmak için
Burada akla þöyle bir soru gelebilir. Madem nazar haktýr. O zaman Ýslam’a göre nazardan korunma çareleri nelerdir? Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) nazar deðmesine karþý, Ayetü’l-Kürsî, Ýhlâs,
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Felak ve Nas sûrelerini okumuþ, ashabýna da bunlarý okumalarýný
tavsiye etmiþtir.139
Ayrýca Ýslâm alimleri, nazarýn etkisinden korunmak veya nazar
isabet etmiþ ise kurtulmak için Kalem Sûresi’nin 51. ve 52. âyetlerinin okunmasýný tavsiye etmiþlerdir.
Kalem Sûresi’nde adý geçen âyetlerin okunuþu ve anlamý þöyledir:
Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ
semiu’z-zikre veyekûlûne innehü lemecnun. Ve mâ hüve illâ zikrun
li’l-âlemin.”
“O kâfirler zikri (Kur’ân’ý) iþittikleri zaman az kalsýn seni gözleriyle yýkacaklardý. Halbuki O (Kur’ân) âlemler için þereften (öðütten)
baþka bir þey deðildir.”140
Ayrýca bir insanýn, hoþuna giden bir þeye baktýðý zaman nazarý
deðmesin diye “Maþâallah, La kuvvete illâ billah” demesi tavsiye
edilmiþtir.
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Namaz, Rabb’in davetine icabettir
O gün çay yapma sýrasý Bahadýr’daydý. Bahadýr çayý demlemiþ
ve tepsi içinde salona getirmiþti. Mert ve Furkan diðer odadaydý.
Ýhsan’la Tarýk aralarýnda bir þeyler konuþuyorlardý. Bu sýrada Mert
ve Furkan da salona geldiler. Çünkü çay sohbeti saati gelmiþti. Furkan,
- Hayýrdýr Tarýk, Ýhsan abiyle ne konuþuyorsunuz böyle, dedi.
- Ýhsan abiye bir soru sordum da, onu cevaplýyordu.
- Ýstersen sorunu tekrar sor. Biz de istifade edelim.
- Bugün okumuþ olduðum bir kitapta, “namaz en hayati kulluk
borcumuz” diye bir ifade gözüme çarpmýþtý. Ýhsan abiden bu ifadeyi açmasýný istemiþtim.
- Ýhsan abi, isterseniz bu akþamki konumuz bu olsun.
Bu sýrada çay demlenmiþ, Bahadýr çaylarý doldurmaya baþlamýþtý. Herkes bardaðýný aldý. Ýhsan, çayýndan bir yudum alarak sözlerine baþladý:
- Arkadaþlar bu, çok önemli bir mevzu. Nereden baþlayacaðýmý
bilmiyorum. Ama isterseniz þöyle baþlayayým:
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Namaz, Rabbimizin davetini kabul etme manasýný taþýr. Günde
beþ defa minarelerden, “Allahu Ekber, Allahu Ekber” diye, Ezan-ý
Muhammedî okunur ve bütün insanlara bir davetiye çýkarýlýr. Allah
(celle celâluhu) namazla bizi kendi rahmetine davet eder. Týpký davet
sahibinin, davetlilerini kapýnýn önünde karþýlayýp, onlara izzet ve
ikramda bulunduðu ve eli boþ geriye göndermediði gibi, günde beþ
defa minarelerin baþýnda yükselen en güzel sesle -ki Kur’ân-ý Kerim, ezan-ý Muhammedî’nin büyüklüðünü anlatýrken: “Allah’a davet eden sözden daha güzel bir söz mü olur?”141 demektedir- mescitlere davet eden Allah (celle celâluhu), oraya gelenleri boþ çevirmeyecek; sonsuz ihsan, kerem ve rahmetinden kullarýnýn ruh ve kalblerine gýda lutfedecek, bir mirac yapma lütfuyla onlarý þereflendirecektir. Kul, bu davete icabet edip Rabbin huzuruna gittiði zaman,
eðer hakkýyla kýlabilirse namazýnýn bir merdiven haline geldiðine
ve kendisini yukarý doðru yükselttiðine þahit olacaktýr. Öyle ki,
yükseldiði o doruk noktada Rabbinin kendisine çok yakýn olduðunu hissedecektir.

Yirmidört altýnlýk sermayeyi iyi deðerlendirelim
Bu sýrada Furkan söze girerek þunlarý söyledi:
- Ben bir kitapta okumuþtum. Orada bir hikaye anlatýlýyordu. Hikayede padiþahla askeri arasýnda geçen bir diyalogtan bahsediliyordu.
Ýhsan,
- Yirmidört altýn meselesi mi, dedi. Mert,
- Yirmidört altýn mý? Hiç duymadým. Yoksa bu bir define hikayesi mi, dedi.
Furkan, Ýhsan’a,
- Ýhsan abi isterseniz siz anlatýn. Siz benden daha iyi anlatýrsýnýz,
dedi.
Ýhsan,
- Estaðfirullah diyerek anlatmaya baþladý:
- Zamanýn birinde padiþahýn biri, iki askerini alýþveriþ yapmalarý
için sarayýndan dýþarý gönderir. Ýkisinin de eline yirmidörder altýn verir ve, “Bunlarý çok iyi deðerlendirin, size söylediðim iþlerde kullanýn,
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sakýn boþa harcamayýn!” der. Ýki arkadaþ yola çýkarlar. Askerlerden
biri, padiþahýn izin verdiði ölçüde bu güzelliklerden yararlanýr, eðlenir. Bu arada da padiþahýn söylediklerini de hiç unutmaz. Onun istediklerini almak için yirmidört altýnýn bir kýsmýný harcar, bir kýsmýný
da yol parasý için ayýrýr.
Diðer askerin ise gördükleri baþýný döndürür. Padiþahýn söylediklerini unutan bu asker eðlenceden baþýný alamaz, gününü gün
eder, hatýrýna da padiþahý hiç getirmez. “Nasýl olsa param çok, saraydan da uzaktayým” deyip etrafýnda gördüðü güzelliklerden ölçüsüzce yararlanmak için altýnlarýnýn çok önemli bir kýsmýný harcar.
Diðer asker, parasýný ölçüsüzce harcayaný uyarýr: “Padiþahýmýz
bizi buraya bu iþler için deðil alýþ-veriþ için gönderdi. Eðlenmeye
harcayacaðýmýz zamaný ve parayý da söyledi. Yapmamýz gerekenleri bir bir anlattý, verdiði paranýn hesabýný soracaðýný söyledi hatýrlasana.” dese de dinletemez.
Adam beþ parasýz kalýr. Kaleye dönme zamaný da gelir çatar. Parasýný padiþahýn dediði gibi harcayan asker, rahat ve huzurlu bir þekilde kaleye varýr ve padiþah tarafýndan ödüllendirilir. Diðeri ise
yolda bin bir türlü eziyet çeker. Altýnlarýn hesabýný veremediði için
de padiþah tarafýndan cezalandýrýlýr.
Hikaye böyle. Ama burada hikayeden önemli olan bu hikaye ile
bize verilmek istenen ders... Ýsterseniz þimdi onun üzerinde düþünelim. Rabbimiz bizi pek çok nimetlerle donatarak yaratmýþ ve bu
dünyaya göndermiþtir. Bize bu gaye doðrultusunda her biri altýn deðerinde tam yirmidört saat vermiþtir. Bu yirmidört saatimizi O’nun
istekleri doðrultusunda kullanýrsak hem bu dünyada hem de öte
dünyada rahat etmiþ oluruz. Günlük namaz ibadetimiz en fazla bir
saatimizi alýr. Allah, bize verdiði bu yirmidört saatten günlük sadece bir saatini istiyor. Þayet kullanmazsak hikayecikte anlatýldýðý gibi padiþahý dinlemeyen adamýn sonu gibi oluruz.
Saat epey ilerlemiþti. Yarýn okula gideceklerdi. Ýhsan,
- Bu akþamlýk bu kadar yeter. Ýsterseniz namazýmýzý kýlalým.
Sonra isteyen istirahata çekilir. Yarýn akþam kaldýðýmýz yerden devam ederiz, dedi.
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Namazlardaki ihmal tesbihata ihmalle baþlar
Ertesi akþam olmuþtu. Bu akþam çay yapma sýrasý Mert’teydi.
Ýhsan, okul dönüþü kuruyemiþ almýþtý. Çaylarýn yanýna kuruyemiþler de konarak koyu bir sohbet için ön hazýrlýklar tamamlanmýþtý.
Bahadýr,
- Namaz konusuna devam edecektik Ýhsan abi. Ýsterseniz bir soruyla konuyu açayým. Bugün okulda bir arkadaþým, “Namazlardaki
ihmal, tesbihata gösterilen ihmalle baþlar.” þeklinde bir cümle sarfetti. Bu sözü açabilir misiniz? dedi. “Çok güzel bir hakikat” diyen
Ýhsan, sözlerine þöyle devam etti:
- Arkadaþlar! Ülfet, günlük hayatýn verdiði yoðunluk, geçim sýkýntýsý, aktüalite içine girip boðulma gibi pek çok sebeplerden dolayý dinî hayatýmýz adýna canlýlýk ve zindeliðimiz, þevk ve heyecanýmýz zamanla pörsüyebiliyor. Çoðu zaman bunun farkýnda bile
olamýyoruz ve zamanla verdiðimiz tavizlerin altýnda kalýp ezilebiliyoruz.
Tarýk,
- Taviz, tavizi doðuruyor yani, dedi.
- Evet, aynen öyle Tarýk. Taviz, tavizi doðuruyor. Bu ifade, ibadet hayatýmýz için de geçerli. Ýbadetlerimizden verdiðimiz tavizler,
zamanla bizi ibadetsizliðe kadar götürebilir. Ýþte bu manada, namazlardaki ihmal, tesbihata gösterilen ihmalle baþlar. Yani namazlarýmýzdaki ihmal zincirinin veya taviz zincirinin ilk halkasý tesbihata gösterilen ihmal oluyor. Buradan, tesbihatýn ibadet hayatýmýzda asla ihmal edilmemesi gereken bir ibadet olduðu açýkça anlaþýlýyor. Bir mana büyüðümüz, asrýmýzda bir mümin için asgari takva
ölçüsünü verirken þu maddeleri sayýyor:
1. Büyük günahlarý terk etmek
2. Beþ vakit namaz kýlmak
3. Tesbihat
Evet, insandaki canlýlýðýn asýl merkezi, insanýn içidir, gönlüdür.
Namazlardan sonra yaptýðýmýz tesbihat, bu canlýlýðý koruma adýna
çok önemlidir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde bunun önemini þu ifadelerle dile getiriyor:
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“Ben size, sizi geçenlere eriþebileceðiniz, sizden sonrakileri geride býrakacaðýnýz ve sizin yaptýðýnýzý yapandan baþka hiçbir kimsenin sizden daha üstün olamayacaðý bir þeyi öðreteyim mi?” diye
buyurur.
Bunun üzerine ashab:
“Evet, ey Allah’ýn Rasulü öðretiniz.” derler. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi vesellem) de: “Her namazýn peþinden otuz üçer defa tesbih (subhanallah), hamd (elhamdülillah) ve tekbir (Allahu Ekber) okursunuz.” buyurur.142 Baþka bir hadis-i þerifte ise bu mesele þöyle ifade ediliyor:
“Kim her namazýn peþinden otuz üç defa Allah’ý tesbih eder, otuz
üç defa Allah’a hamd eder ve otuz üç defa da Allah’ý tekbir eder,
yüzü tamamlamak için de: ‘Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ þerike leh,
lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli þeyin kadîr’ derse, deniz köpüðü kadar hata ve günahý olsa bile baðýþlanýr.”143
Biz Cenâb-ý Hakk’ý ne kadar anarsak analým yine de O’nun nimetlerine karþý þükür, hamd ve tesbih mukabelesini gereðince yerine getirmiþ olamayýz. Bu sebeple, “Yâ eyyuhellezîne âmenüzkürullâhe zikran kesîrâ - Ey Ýman edenler! Allah’ý çok zikredin, O’nu
sýk sýk anýn.” denilip Allah’ýn çokça anýlmasý söylendikten sonra
“Ve sebbihûhu bükraten ve asîlâ - Sabah-akþam onu tesbih ve takdis edin.”144 denilerek Cenâb-ý Hakk’ý tesbih ve takdis etme, O’nun
noksan sýfatlardan uzak olduðunu anlatma mevzûu nazara verilmektedir. Biz de bunun için sabah-akþam “Sübhâneke Yâ Allah,
teâleyte Yâ Rahman, ecirnâ mine’nnâr, bi afvike Yâ Rahman” veyahut “Ya Cemil Ya Allah, Ya Karib ya Allah, Ya Mücib Ya Allah...”
diyerek O’nu tesbih etmeliyiz. Rabb’imizi tesbih etme mevzuunda
“þu kadar yeter” dememeli, O’nu ne kadar anarsak analým yine de
O’nun bize olan nimetleri karþýsýnda zikir ve þükürde bulunamadýðýmýz düþüncesini hatýrýmýzdan çýkarmamalýyýz.

Sünnet, Efendimiz’le irtibata geçmenin adýdýr
- O zaman, tesbihat ne de olsa sünnet, yapmasak da olur demek
çok tehlikeli. Allah korusun bu ilk taviz insaný namazsýzlýða kadar
götürebilir, dedi Tarýk. Ýhsan, tasdik manasýna baþýný sallayarak sözlerine devam etti:
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- Efendimiz’in mübarek sözlerinden, tesbihatýn ne kadar önemli olduðu anlaþýlýyor. Biz, haklý veya haksýz mazeretlerle bazý zamanlarda tesbihatý ihmallerimize kurban verebiliyoruz. Halbuki Tarýk’ýn da dediði gibi “Ne de olsa tesbihatý yapmak sünnet; yapmasam da olur” düþüncesini bir taviz olarak deðerlendirmemiz lazým.
Çünkü insanýn fýtratý buna çok müsait. Öncelikle tesbihatý terk
eden, zamanla namazlarýn sünnetlerini terk edebilir. Ve bu durum,
insaný yavaþ yavaþ Allah korusun namazdan tamamen uzaklaþtýrabilir. Biz ibadet hayatýmýzda sünnetlere, bir manada insanýn sahib-i
sünnet ile yani Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile irtibata geçmesinin adý olarak bakmalýyýz. Ýnsan, sünnetlere devamý nispetinde,
O’nunla kontak olur. Ýþlediðimiz sevaplarla sevinen, günahlardan
dolayý üzülen Allah Rasulü’yle devamlý irtibat halinde olmanýn yolu sünnetleri yerine getirmekten geçiyor.

Ýbadetlerde esas olan devamlýlýktýr
Bu arada Ýhsan’ýn çayý bitmiþti. Bardaðýný doldurdu. Bir yandan
çayýný karýþtýrýrken diðer yandan da sözlerine devam ediyordu:
- Rabb’imizin yarattýðý mahlukat içinde seçkin bir yeri olan, akýl,
fikir ve üstün yeteneklerle donatýlan insanýn yaratýlýþýnda elbette ki
bir hikmet vardýr. Ýnsan olarak yaratýlýþýmýzýn, dünyaya geliþimizin
hikmetini Cenab-ý Hak bize þu ifadelerle bildiriyor: “Ben cinleri ve
insanlarý sýrf Beni tanýyýp Bana ibadet etsinler diye yarattým.”145
Ýnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlýktýr. Bedenimizin
maddi gýdaya ihtiyacý olduðu gibi ruhumuzun da manevi gýdaya ihtiyacý vardýr. Ruhun en önemli gýdasý saðlam iman ve ihlasla yapýlan ibadettir. Rabb’imizin Yüce Kelam’ýnda kendisine ibadet yapmamýzla alakalý pek çok âyet-i kerime var. Burada bu ayetlerden
birkaçýný hatýrlatýp dikkatlerinizi ayetlerde geçen bir hakikate çekmek istiyorum:
“Sana ölüm gelip çatýncaya kadar Rabb’ine ibadet et!”146
“Namazlara, hele salât-ý vustaya (ikindiye) devam edin ve kalkýp
huþu ile Allah’ýn huzurunda durun.”147
“Ailene ve ümmetine namaz kýlmalarýný emret, kendin de namaza devam et.”148
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Ayet-i kerimelerden, yaptýðýmýz ibadetlerimizde devamlýlýðýn
esas olduðunu anlýyoruz. Beklenen faydanýn meydana gelmesi için
ibadetlerimizi, zamanýnda ve devamlý yapmalýyýz. Nitekim Allah
Rasulü, az da olsa devamlý olan ibadeti tavsiye ediyor.
Devamlý yapmamýz gerekli olan ibadetlerden birisi ve en önemlisi namazdýr. Aslýnda namaz bütün ibadetlerin fihristesidir. Dolayýsýyla bütün ibadetlerin manasýný ruhunda taþýr ve hepsinden kendi
üzerinde bir çizgi bulundurur.
- Nasýl yani, dedi Furkan.
- Diðer ibadetler, tabiri caizse ara sýra insanýn omuzuna biner
Furkan; insan da onlarý eda eder. Fakat namaz, devamlý insanýn Allah’la alakasýný temin eder, rahmetle irtibatýný devam ettirir. Bu yönüyle onunla boy ölçüþecek ikinci bir ibadet düþünmek mümkün
deðildir. Namaz, rahmet ve kerem sahibi Rabb’imize karþý, haþyet
ve saygý dolu bir gönülle ve devamlý eda edildiði müddetçe, dünyevi ve uhrevi bir saadet vesilesi olur ve her iki yerde de selametimizin müjdesini taþýr. Bu müjdeyi bize Kur’ân verir. Bu yüzden namaza en büyük ehemmiyeti, büyük bir davayý yüklenerek gelen beþerin en büyüðü Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) vermiþtir. O,
günde beþ vakit namazla yetinmemiþ; bu yalvarýþ ve yakarýþlarýný
gece de devam ettirmiþ; hatta Hz. Aiþe Validemiz’in ifadesiyle kendisi için bir mükellefiyet saydýðý gece namazýný hiç terk etmemiþ;
öyle ki hastalandýðýnda veya kendisinde bir aðýrlýk hissettiðinde dahi onu oturarak kýlmýþtýr.149
Böylece O, Rabb’ine ibadet için tahsis ettiði ömründe bir parça karanlýðýn olmasýna fýrsat vermemiþ, Rabb’inin adýný iþleyemediði bir
zaman parçasýný gafletle geçirmemiþtir. Zira yine kendi ifadesiyle,
ahirette ilk sorulacak olan, namaz ibadetidir. Namaz saðlam çýkarsa,
diðer ibadetler de saðlam çýkacak, o saðlam çýkmazsa diðer ibadetler
de saðlam olmayacaktýr. Yahya Ýbni Said (radiyallâhu anh)’ýn rivayet ettiði bu hadis þöyledir: “(Kýyamet günü), kulun ilk bakýlacak ameli namazdýr. Eðer namazý kabul edilirse, geri kalan amellerine geçilir. Eðer namazý kabul edilmezse diðer amellerinin hiçbirine bakýlmaz.”150
O halde, günlük beþ vakit namazýmýzý aksatmadan kýlmalý ve
her fýrsatta Rabb’imizle irtibatýmýzý kuvvetlendirme yollarýný
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aramalýyýz. Çünkü burada eda edeceðimiz her namaz, ötede karþýmýza çýkacak ve imdadýmýza koþacaktýr. Cenab-ý Hak, yardýmýna muhtaç olduðumuz o günde, lütuf ve keremiyle yardýmcýmýz
olsun; küçük hayýrlarýmýzý büyük yapsýn ve kusurlarýmýzdan ötürü bizleri cezalandýrmasýn.
Hep beraber bu duaya beraberce “amin” dediler. Bu sýrada
Mert’in telefonu çalýyordu. Ýhsan,
- Mert telefonuna baksýn. Ardýndan size namazýn üç mertebesinden bahsedeyim. Daha sonra sohbetimizi noktalarýz, dedi. Mert, telefonuna baktý. Konuþmasý bittikten sonra,
- Namazýn üç mertebesinden bahsedecektiniz Ýhsan abi, dedi.

Namazýn üç mertebesi
- Namaz, insanýn ruh ve kalbiyle yýkanmasý, Allah’ýn huzuruna
kabul edilmeye hazýr hale gelmesi demektir. Bu yönüyle o, insanýn
manen inþiraha kavuþmasýný temin eden müstesna ve hususi bir ibadettir. Onun sayesinde kul, hem kalbî doygunluða kavuþur, hem de
Yaratan’ýnýn rýzasýný kazanmýþ olur.
Namaz insan hayatýnda günde beþ defa bu inþirah ve doygunluðu temin eder. Onda huzur bulamayan bir insan, hiçbir yerde huzur
bulamaz. Günde kýlýnan beþ vakit namaz, kalbi hayatýnda yükselmek isteyen gönüller için, günde beþ defa mirac yapmak ve Allah’a
ulaþmak için merdiven vazifesi görür. Onun için Efendimiz, namaza “göz aydýnlýðý” demiþtir.
Namazýn ifade ettiði mana, bilhassa onun iç ifadesi, insanýn iç
derinliðiyle yakýndan alakalýdýr. Kur’ân’da da namazýn anlatýldýðý
her yerde, onun bu iç derinliðine dikkat çekiliyor. Mesela bir ayeti kerimede “Namazlarýnda huþu duyan mü’minler kurtuluþa ermiþlerdir.”151 denilerek, namaz-huþû münasebeti nazara veriliyor. Büyüklerimiz namazda üç mertebenin olduðunu söylüyorlar:
Ülfet alaþýmlý ve sadece Cenab-ý Hakk’ýn emrini yerine getirmiþ
olmakla sýnýrlý kýlýnan namazlar, bu mertebeye dahildir. Hiç namaz
kýlmamaya göre elbette ki, bu da bir mertebedir. Ancak, böyle namaz sahipleri, namazý terk etme sorumluluðundan kurtulsa da namazdan elde edilebilecek manevi hazlara tam mazhar olamazlar.
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Ýkincisi insaný kötülüklerden koruyan namaz: Namaz, insanlarý
dinin çirkin gördüðü bütün kötülüklerden korur. Cenab-ý Hak, namaza böyle bir husûsiyet vermiþtir. Ne var ki, namazdan bu ölçüde
istifade edebilmek, gerçek namaz ruhunu yakalamakla mümkün
olur. Þuurlu eda edilmiþ her namaz, sahibini, koruyucu bir atmosfer
gibi kuþatýr ve çirkinliklerin yol bulup ona ulaþmasýna mani olur.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazdaki bu özelliði, kapýsýnýn
önünden geçen nehirde, her gün beþ defa yýkanan insanýn kirlerden
temizlenmesi benzetmesiyle anlatýr.152 Zaten namazdaki bu husûsiyettir ki, sel sel olup üzerimize gelen çirkinliklerden bizleri koruyup muhafaza etmektedir.

Mirac buudlu namaz
Üçüncüsü ise miraç buudlu namaz: Yani Efendimiz’in ve O’nun
sadýk aþýklarýnýn kýldýðý namaz.
Arzu ederseniz yarýn o aþýklardan Hz. Ömer’in namazýndan bahsedeyim size. Her dakikasý seneler kazandýrabilecek çapta kýlýnan
namaz, mirac buudlu namazdýr. Böyle bir namazý yakalamak çok
zordur ve ancak seçkin ruhlara mahsustur; ama yine de mümkündür.
Madem mümkündür, herkes gayret etmeli ve hiç olmazsa hayatýnýn
belli dönemlerinde böyle bir namazý yakalamaya çalýþmalýdýr.
Burada þu hatýrlatmayý yapmakta da fayda var: Namaz her þeyden
evvel bir mükellefiyettir; dolayýsýyla da istenen seviye ve keyfiyette
eda edilmese bile, mutlaka kýlýnmalýdýr. Çünkü mümin, az önce de
ifade ettiðimiz gibi ötede evvela namazdan hesaba çekilecektir.
Ýsterseniz bu akþamlýk bu kadar yeter. Yarýn devam ederiz.
- Vallahi Ýhsan abi. Ben yarýna kadar meraktan çatlarým. Hz.
Ömer’in namazýný þimdi anlatabilir misiniz, dedi Mert. Bahadýr,
Furkan ve Tarýk da onu destekledi.
Tamam o zaman dedi Ýhsan ve anlatmaya baþladý:
Ölüm yataðýnda “Namaz vakti geçiyor” denince
Hz. Ömer ayaða fýrlamýþtý
- Hz. Ömer (radiyallahu anh) müminlerin halifesidir. O hayatý boyunca Allah Rasulü’nün nice iltifatlarýna mazhar olmuþ, “Hak ile
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batýlý birbirinden ayýran” manasýna “Faruk” ismi bizzat Allah Rasulü tarafýndan verilmiþtir ona. Ýki Cihan Serveri onun için: “Benden
sonra peygamber gelecek olsaydý Ömer olurdu.”153 demiþ ve yine
onu yeryüzündeki iki vezirinden biri olarak saymýþtýr. Diðeri ise
Hz. Ebu Bekir (radýyallahu anh)’dýr.154
O, dünyada iken cennetle müjdelenen bir insandý. Ýman ve ilimde nurdan bir âbide gibiydi. Onun üstün idare kabiliyeti herkesçe
malumdu. Bu sebeplerdir ki, Hz. Ebu Bekir gibi bir feraset insaný
hiç düþünmeden onu yerine halife tavsiye etmiþti. Ýtiraz edip, “Allah’a nasýl hesap vereceksin.” diyenlere de, “Ya Rabbi onlara içlerinde en hayýrlýlarýný halife olarak býraktým.” derim, cevabýný vermiþti. Ancak bütün bunlar, Hz. Ömer’in kendisini insanlardan bir
insan görmesine ve ahiret endiþesiyle iki büklüm olmasýna mani olmuyordu.
Sabah namazý vaktiydi. Ezan okunmuþ ve cemaat saf saf durmuþ, imamýný bekliyordu. Hz. Ömer içeriye girdi, imamete geçti ve
her zamanki gibi “Saflarý düzeltin” diye seslendi, sonra da namaza
durdu. Tam namaza durulmuþtu ki, arkasýndan yediði bir hançer
darbesiyle yere yýðýlmýþtý. Hz. Ömer’i evine götürdüler. Namazý
Hz. Abdurrahman b. Avf kýldýrdý. Namazý müteakip bütün cemaat
Hz. Ömer (radýyallahu anh)’ýn evine dolmuþtu. Hz. Ömer uzanmýþ upuzun yatýyordu. Herkes baþucundaydý ve hýçkýrýklar boðazlarda düðümlenip kalmýþtý. Doktorun, “Ya Ömer! Vasiyetini yap.” dediðini
duyunca bir anda içeride bir feryad u figan koptu. Herkes aðlýyordu.

Ýþte benim derdim buydu!
Hz. Ömer, “Aðlamayýn! Aðlayacak olan yanýmdan çýksýn. Siz
Allah Rasulü’nü ‘Ehlinin aðlamasýyla ölü eziyet çeker.’ dediðini
duymadýnýz mý?” diyerek onlarýn aðlamasýna mani olmaya çalýþtý.
Hz. Ömer, Ýbn Abbas’a “Bakýn bakalým beni vuran kimdir?” diye
sordu. Gelen habere göre onu Muðire b. Þu’be’nin kölesi Firuz hançerlemiþti. Bunu öðrenince “Hamd olsun ki beni bir Müslüman
eliyle öldürtmedi.” dedi.
Bir ara daldý. Baþucunda duran oðlu Abdullah, gözlerini babasýndan bir an ayýrmýyordu. Hz. Ömer gözlerini açarak ümitsiz bir
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ifadeyle: “Oðlum! Git, Aiþe’ye benden selam söyle. Fakat sakýn,
“Emiru’l-mü’minin’in selamý var” deme. Zira þu anda ben mü’minlerin emiri deðilim. Ona, “Ömer senden, acaba iki arkadaþýyla beraber (Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir’in defnedildiði yerde) yatmasýna müsaade
eder misin?” diye izin istiyor de. Ýbn Ömer babasýnýn emrini yerine
getirmiþ ve Hz. Aiþe’nin evine gelmiþti. Onu bir köþede oturmuþ
aðlýyor buldu. Babasýnýn arzusunu söyleyince Hz. Aiþe validemiz,
“Vallahi orayý ben kendim için düþünmüþtüm. Fakat bu gün Ömer’i
nefsime tercih ederim.” dedi. Ýbn Ömer (Radýyallahu anh) bu müjdeli
haberle dönüp babasýný müjdeleyince Hz. Ömer, birden rahatlayýverdi ve dudaklarýndan þu cümle döküldü: “Vallahi iþte benim derdim buydu.”
Çok kereler gözünü açamayacak kadar halsizleþiyordu. Baþýndakiler ne yemek ne de su teklifiyle onu uyandýramýyorlardý. Fakat içlerinden birisi “Ömer namaz vakti geçiyor.” dediði an Hz. Ömer birden ayaða fýrlýyor “Namaz! Namazsýz adamýn Ýslam’dan nasibi yoktur.” diyor ve namazýný eda edip tekrar uzanýyordu. Ýþte Hz. Ömer’in
namaza olan iþtiyaký bu ölçüdeydi. Namaz dendiðinde akan sular
duruyor ve o, bütün acýlarýna raðmen namazýný ihmal etmiyordu.
Haydi þimdi biz de yatsýmýzý kýlalým ve bu akþamki sohbete
noktayý koyalým.

Sübhâneke ile kulluðumuzu arz ederiz
Ertesi akþam olmuþ ve yine çay sohbeti saati gelmiþti. Furkan
söz alarak þunlarý söyledi:
- Arkadaþlar size bu gün baþýmdan geçen bir hadiseyi anlatmak
istiyorum. Benim beþ vakit namaz kýldýðýmý bilen bir arkadaþým bugün bana her namazda okuduðumuz “sübhâneke” duasýnýn anlamýný sordu. “Sen namaz kýlýyorsun mutlaka bilirsin” dedi. Biraz kem
küm yaptým; maalesef anlamýný veremedim. Ona dedim ki,
- Kusura bakma. Ben de tam olarak manasýný bilmiyorum. Ama
sana söz veriyorum, bu akþam öðrenip yarýn söylerim.
Evet Ýhsan abi aynen böyle oldu. Ocaðýna düþtüm. N’olursun bu
akþam sohbet konumuz bu olsun. Sübhâneke’nin manasýný anlatabilir misin?
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Ýhsan,
- Tabi anlatýrým, dedi ve hemen sözlerine baþladý:
“Allah’ým! Þu varlýk içinde Sanaortak koþulabilecek hiçbir þey
yoktur. Sen, zatýnda, sýfatlarýnda ve icraatýnda teksin. Ne benim fiillerim, ne de kâinatta cereyan eden hadiseler, Sen’den baþkasýna
verilemez. Ýþte ben, böyle bir þirk düþüncesine sýrtýmý dönüyor,
Sen’i tesbih ve takdis ediyorum.” demektir.
“Hamd yalnýzca Sana mahsustur” anlamýna gelir. Sübhâneke
ifadesinde Cenab-ý Hakk’ý bütün noksanlýklardan tenzih ederek,
O’na karþý tam bir ubudiyet ortaya koyma mânâsý vardýr. Böyle bir
tenzih ifadesinden sonra gelen ‘Ve bihamdik’le insan, “Ben, bu
mânâyý hakkýyla anlayamam; ama Sen, bana bunu duyuruyorsun.
Zira Sen bunlarý bana duyurmazsan ben duyup hissedemem. Öyleyse ben Sen’i bir taraftan tesbih ederken, ayný zamanda hamdle medyuniyet ve þükranlarýmý da sadece Sana takdim ederim” demektir.
“Senin ismin bereket kaynaðýdýr. Benim gibi boynu tasmalý,
ayaðý prangalýlara, o engin hazinenden bir þeyler lutfet. Zira Sen,
Seni inkar edip þirke koþanlara bile nice nimetler bahþediyorsun.
Ben de bütün günahlarýma raðmen, Sana yönelerek Senin bereket
kaynaðý mübarek ismine sýðýnýyor ve huzurunda inim inim inliyorum” demektir.
Ve teâlâ ceddük’te, “Senin þanýn yücedir. Nitekim Sultana sultanlýk, gedaya da gedalýk yaraþýr. Ben çok düþüp kalkmýþ olabilirim, ancak þimdi iki büklüm olup kapýna geldim; zira Sen’den baþka gidecek bir yerim yoktur. Günah bana yaraþmaz doðru, fakat af
da Senin þanýndýr” mânâsý vardýr.
Ve lâ ilâhe gayruk ise, “Baþkasýna nasýl dönebilirim ki; Sen’den
baþka bir Mabud ve Ýlah yoktur” demektir.
Evet, namazda Allahu ekber’den baþlayýp selam verene kadar
hep böyle tevbe yörüngeli bir yöneliþ ve yakarýþ söz konusudur ve
iþte bu yöneliþ zamanla kulu, adým adým Allah’ýn rýzasýna doðru götürür.
- Sübhâneke’yi her namazýmda okuyordum ama açýkçasý bu manaya geldiðini bilmiyordum dedi Bahadýr. Allah razý olsun Ýhsan
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abi. Biraz sýkýlarak soracaðým ama bir de tahiyyat duasýnýn anlamýný verebilir misiniz?

Tahiyyat bize Mirac’ý anlatýr
- Elbette Bahadýr... Bildiðiniz gibi tahiyyat, namazda kulun yükselmesi için çabalamasý ve kendi gücüyle gayret sarf edip sonuçta
bitip tükenmesinin ifadesidir. Kul, vücudunda ne kadar enerjisi, dimaðýnda ne kadar duyarlýlýðý, ruhunda ne kadar heyecan ve hisleri
uyanýksa, bütününü Rabbine yakýnlaþmak için kullanýr, sonra da tahiyyata oturur. Zira tahiyyatta miraç; yani Rasulü Ekrem’e, halkýn
yüz çevirmesine karþýlýk, gök kapýlarýnýn açýlýp, sema ehlinin tebessüm ettiði ve Allah’ýn “buyur ey kulum!” diye iltifatta bulunduðu
kutlu yolculuk destanlaþtýrýlmaktadýr.
Her mümin, kendi çapýna ve kalbinin enginliðine göre namazýný iniþli çýkýþlý zikzaklarýyla eda ettikten sonra, ister kendisini hesabýn aðýrlýðý altýnda ayaða kalkamayacak þekilde tasavvur etsin
ve otursun, isterse her þeyden uzak, nimetleri elde etmenin havasý ve sevinci içinde; baþka bir ifadeyle, ister cennetin koltuklarý
üzerine otursun, isterse Necm Suresi’nde anlatýlan155 Rabbin huzuruna çýkma, karþýlýklý olarak Rabbiyle konuþma makamýnda
otursun, bütün maddi aðýrlýk ve külfetiyle namazý eda ettikten
sonra kalbinin enginliðine ve duygularýnýn saflýðýna göre miracýn
destanýný okur.
Bahadýr,
- O zaman tahiyyat bize mirac hadisesini anlatýyor, dedi.
Hayat nimetine þükür
Evet Bahadýr, tahiyyat miracý anlatmaktadýr. Öyle anlaþýlýyor ki,
ne kadar kulluk yapsak da, bizden evvel gelip geçen, iz býrakan ve
bize bir yol açan Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) uðramadan Cenab-ý Hakk’ýn huzuruna çýkmak doðru deðil. Onun içindir
ki, Rabbimize karþý tahiyyatýmýzý, yani yaptýðýmýz bedenî ve mâlî
bütün ibadetlerimizi O’nun için yaptýðýmýzý ifadeden hemen sonra,
Rasulü Ekrem’e selam veriyor, “es-selâmu aleyke eyyühennebiyyü” diyoruz.
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Bunun manasý; günahlarýmýzla Cenab-ý Hakk’ýn huzuruna giderken Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasýnda saf baðlama ve bu tatlý mülakatta konuþulan þeylere kulak kesilme, ne dendiðini anlamaya çalýþmadýr. Evet tahiyyât, Efendimiz’in Mirac gecesinde Yüce Allah ile yaptýðý selâmlaþmasýdýr. Bu selamlaþma
þöyle cereyan etmiþtir:
Orada önce Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Et-tahiyyatu lillahi ve’s-salâvatu ve’t-tayyibâtu - Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur”, yani; bedenimizle yaptýðýmýz bütün ibadetler, kazanýp topladýðýmýz maldan sarf ettiðimiz þeyler Sanadýr ve Senin rýzan içindir Allah’ým! Ben, böylesine ahdimi ve sadakatimi dile getirmek için huzuruna geliyor, bu
sözlerle Seni selamlýyorum” der ve Allah’a (cellecelâluhu) selam verir.
Cenab-ý Hak da, kendisine bu þekilde selam sunan Habibine,
“Es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu
- Ey Nebi! Selam, Allah’ýn rahmet ve bereketi senin üzerine olsun”
sözleriyle mukabelede bulunur ve adeta, “Ey þaný yüce Nebi! Selamýna mukabil sanada selam olsun” der.
Bütün bu konuþmalar, aklýn almayacaðý, mekanýn var mý, yok
mu idrak edilemeyeceði bir makamda cereyan ederken Efendimiz:
“Es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi’llahi’s-salihin - Selam bizim üzerimize ve Allah’ýn salih kullarý üzerine de olsun” der.
En sonunda melekler dahil orada bulunan herkes, bu hadiseye
tatlý bir hava ve bir ahenk katar, her yeri çýnlatacak þekilde, “Eþhedu en lâ ilâhe illallâh ve eþhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh - Þehadet ederim ki Allah’tan baþka ilah yoktur, yine þehadet
ederim ki Muhammed, Allah’ýn Rasulü’dür” derler; Allah’ýn, tek
mabud olduðunu; Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, þaný
yüce bir nebi olduðunu bütün yer ve gök ehline haykýrýrlar.
Ýþte tahiyyat, miraçta bu serencamenin tasavvurundan, kulun
kulluðu sayesinde Allah’a karþý yükselmesinin destanlaþtýrýlmasýndan ibarettir.

Cafer Bey’i aðlatan özürlü kumaþlar
Ýhsan, tahiyyat duasýnýn manasýný da vermiþti. Bu sýrada Tarýk
söz alarak þunlarý söyledi:
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- Arkadaþlar! Konumuz madem namaz; müsaade ederseniz size
babamýn bir esnaf arkadaþýný, yani Cafer Bey’i anlatmak istiyorum.
Bence o, tam bir namaz insaný. Anlatayým, zannediyorum siz de bana hak vereceksiniz:
Cafer Bey, kumaþ ticareti yapan bir esnaf. Etrafýnda dürüstlüðü,
çalýþkanlýðý, fedakarlýðý, yardýmseverliði ile nam salmýþtýr. Elde ettiði kazancýnýn bir kýsmýný muhtaçlara ve özellikle de fakir talebelere daðýtmaktadýr. Kendisi böyle hayýrsever olduðu gibi etrafýndaki esnaf arkadaþlarýný da bu hayýr yola girmeleri için teþvik etmektedir. Her yönüyle o, herkesin sevip saydýðý örnek bir esnaf.
Cafer Bey, bir gün dükkanýnda otururken yanýna birkaç gün önce bir top kumaþ sattýðý Mustafa Bey gelir. Mustafa Bey’in simasýnda biraz kýzgýnlýkla karýþýk bir þaþkýnlýk vardýr. Selam verip içeri girer. Hal ve hatýrdan sonra Cafer Bey’e,
- Geçenlerde sizden aldýðým kumaþ topu içinde özürler vardý.
Bana kusurlu mal satmýþsýnýz, der.
Cafer Bey, bu duruma çok þaþýrýr. Çünkü onun en çok dikkat
ettiði husus müþterisini aldatmamaktýr. Hemen yanýna müþteri
temsilcilerini çaðýrýr ve onlardan birisinin yanlýþlýkla özürlü kumaþ topunu Mustafa Bey’e verdiði ortaya çýkar. Cafer Bey, özür
dileyerek Mustafa Bey’e kumaþ topunu yenisiyle deðiþtireceðini
söyler.
Aradan kýsa bir zaman geçtikten sonra birden Cafer Bey’in gözleri dolu dolu olur ve aðlamaya baþlar. Mustafa Bey, bu aðlamalara
kendisinin sebep olduðunu düþünerek,
- Aman efendim, bu kadar üzülmeye deðmez. Böyle hatalar olur.
Sizin ne kadar kýymetli bir esnaf olduðunuz böyle ufak bir þeyle
sarsýlmaz. Kendinizi bu kadar harap etmeyin, der.
Ancak Cafer Bey’in aðzýndan orada bulunan herkesi þaþýrtan þu
sözler dökülür:
- “Ben ona aðlamýyorum. Aklým ereli beri namaz kýlýyorum. Ya
bu arýzalý ve kusurlu kumaþ parçalarý gibi, onlar da eksik ve kusurlu gerekçesiyle öte âlemde yüzüme çarpýlýrsa ne olur benim halim!
Ben ona aðlýyorum.”
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Bu hadiseyi dinleyen Ýhsan’ýn gözleri dolmuþtu. Þöyle bir deðerlendirmede bulundu:
- Evet Tarýk, dediðin gibi Cafer Bey bir namaz insaný. Rabbim
bizi de onun gibi namaza karþý hassas eylesin. Cafer Bey’in bu sözleri bizim için çok büyük dersler ihtiva ediyor. Nitekim insan, namaz kapýsýný zorlamakla kendini ahirete ehil hale getirir ve cennet
hayatýnýn binlerce senesi bir anýna denk olmayan Cenab-ý Hakk’ýn
cemalini müþahede imkanýný elde eder. Bu öyle büyük bir payedir
ki, ayrý bir hususiyet ister ve bu hususiyeti de namaz temin eder.
Basiretli insanlar, namazý en büyük ganimet bilir; Efendimiz’in beyaný içinde nefsani ve þehevi arzularýna denk ciddi bir istek ve arzu
ile namazý özler, ona iþtiyak duyar, namaz için yanýp tutuþur ve bir
teheccüdü kaçýrdýklarýnda dahi adeta baþlarýna kýyamet kopmuþ gibi sarsýlýr ve yýkýlýyor gibi olurlar.
Evet, kul burada namaz kýlar, fakat ahiret hesabýna “... gözünün
önündeki perdeyi kaldýrdýk. Þimdi artýk gözün pek keskindir”156
fermanýnca basireti açýlýr, hakikate aþina hale gelir ve eþyanýn yüzünde hep Rabbini heceler. Baþýný nerede gezdirse hep O’na þahit
olur. O’nun varlýðýna ve birliðine dair gördüðü her alametle sevinir.

Namazlarýnýzý veda namazý kýlýyor gibi kýlýn
Rabbimiz, her tarafta kendine mahsus ses ve solukla bize kendini anlatýyor. Biz ise ötelerden sýzýp gelen O’nun ýþýðýnýn gölgesini
görmekle tatmin oluyor, kalb huzuruna eriyoruz. Zira bu güzellik,
bütün güzelliklerin, renklerin, nizam ve intizamlarýn kaynaðýný teþkil ediyor. Ýþte kul, bu kadar güzelilklere kaynaklýk teþkil eden cennet ve cemalullah’ý müþahede liyakatýný namaz sayesinde kazanýyor. O halde o, namaza gereken önemi göstermek ve onu özenip bezenerek kýlmak zorundadýr. Allah Rasulü, bu ihtimamý anlatýrken
namazlarýmýzý veda namazý kýlýyor gibi kýlmamýzý istiyor.
Veda namazý, ne olur ne olmaz belki bir daha kýlamam, þu namazý saðlam bir eda edeyim de Rabbime karþý son armaðaným olsun anlayýþý içinde kýlýnan namazdýr. Diyelim öðleyi kýlýyoruz ve bize ikindi namazýný kýlmadan gel diyecekler. Emanetin kabzýna memur melek, ikindiden evvel ruhumuzu alacak. Öyleyse öðle namazý bizim
son namazýmýz olacaktýr. Elbette o namazý, özenip bezenerek kýlarýz.
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Abdest alýþta bir baþka türlü olur, namaza duruþta bir baþka türlü
davranýr ve Cüneyd-i Baðdadi’nin dediði gibi þu mülahaza ile Allah
huzuruna gitmek isteriz: “Hayatým zayi oldu, hayatýmda ciddi bir
namaz kýlamadým. Duya duya Rabbimin karþýsýnda eðilemedim. Þu
kýlacaðým namaz ise son namazým olacak. Allah’ým! Þimdi özenerek bir namaz kýlmak istiyorum. Huzuruna gelince kamburlu belimde sadece bir namazým; veda namazý yaptýðým bir öðle namazý var.”
Namaz öyle özenip bezenerek eda edilmeli ki, insan baþýný secdeye koyduðu an, ahiretin yamaçlarý nerede, berzah nerede, cehennemin o alev alev yanan ateþlerine karþý Rabbimin tecellileri nerede ve lütuflarý nerede deyip gözüne açýlacak kapýlar ve menfezler
aramalý, vicdanýna açýlacak o kapýlardan öteleri kollamaya çalýþmalýdýr. Hayatýnda kendisine verilmiþ bir kurþun gibi onu ilk ve son
fýrsat olarak deðerlendirmeli ve mutlaka hedefe isabet ettirip hem
dünyada hem de ukbada rahat etmelidir. Bunun için de namazlarýný
rükünlerinin hakkýný vererek, doya doya ve duya duya kýlmalýdýr.
Netice itibariyle kusurlu eda edilmiþ amel, kusurlu satýlmýþ mal gibidir. O ayýplý malý satanýn yüzüne çarptýklarý gibi kusurla ve eksik
amel de onu iþleyenin yüzüne çarpýlacaktýr. O halde insan amellerini ciddi ve samimi bir þekilde eda edip yerine getirmelidir.
Geç oldu, yarýn kaldýðýmýz yerden devam ederiz.

Nafile namazlarýmýzý öðrenelim
Bir sonraki akþam, Mert’in herkese bir sürprizi vardý. Pastaneden güzel bir pasta almýþtý. Furkan,
- Hayýrdýr Mert, neyi kutluyoruz, demiþti. Mert,
- Ýçimden geldi. Bir pasta alayým ve arkadaþlarla beraber yiyelim diye düþündüm dedi. Bu arada çay da demlenmiþti. Mert pastayý dilimlerken Furkan, Ýhsan’a þöyle bir soru sordu:
- Ýhsan abi geçtiðimiz günlerde nafile ibadetlerden bahsetmiþtiniz. Bu ibadetlerin neler olduðunu söyleyebilir misiniz?
- Tabii, zaten ben de bu akþam bu konu üzerinde durmayý düþünmüþtüm. Farz ve vacip olan namazlarýn dýþýnda daha fazla sevap
kazanmak ve Allah Rasulü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan sevgi ve
baðlýlýðý pekiþtirmek için kýlýnan ilave namazlara “nafile namazlar”
165

Akþam Çayý

denilmektedir. Bunlarýn bir kýsmý günlük beþ vakit namaza baðlý
olarak kýlýnýr ki, bunlar sabah namazýnýn sünneti, öðle namazýnýn
ilk ve son sünnetleri, ikindi, akþam ve yatsý namazlarýnýn sünnetleridir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çeþitli hadislerinde, bu nafileler üzerinde durur ve onlarýn önemini uzun uzadýya anlatýr.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), revâtib sünnetler de denilen bu
nafile namazlarý, bir hadis-i þeriflerinde toplu olarak zikreder ve bu
sünnetlere devam edenlere Allah’ýn cennette bir ev bina edeceðini
müjdeler.157 Diðer hadislerinde ise, onlarýn faziletini ayrý ayrý anlatýr. Mesela; sabah namazýnýn iki rekat sünnetiyle alakalý: “Sabah namazýndan önce kýlýnacak iki rekat nafile namaz dünyanýn tamamýndan daha hayýrlýdýr.” buyurur ve: “Sizi atlýlar kovalayacak bile olsa
o iki rekatý terk etmeyin.”158 der.
Bir de bunlarýn dýþýnda beþ vakte baðlý olmayan nafile namazlar
vardýr. Þimdi o namazlarýn en önemlilerinin neler olduðuna bakalým:

Teheccüd namazý
Kelime manasý olarak “uyumak, uyanmak” manalarýna gelen teheccüt, terim manasý olarak “gecenin bir vaktinde uyanýp namaz
kýlmak” demektir. Hadis kaynaklarýnda Allah Rasulü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yatsý namazýný kýldýktan sonra vitir namazýný kýlmadan
uyuduðu, daha sonra ise gece kalkýp teheccüt ve vitir namazýný kýldýðý zikredilmektedir.159
Kuþluk namazý
Diðer adý da “duhâ namazý” olan bu namazý Efendimiz, kuþluk
vaktinde kýlmýþ ve ümmetine de kýlmalarýný tavsiye etmiþtir.160 Kuþluk namazý güneþin doðmasý üzerinden yaklaþýk 45-50 dakika geçmesinden sonra iki, dört, sekiz veya on iki rekat olarak kýlýnabilir.
Evvâbin namazý
“Evvâbin” tevbe edenler manasýna gelmektedir. Allah Rasulü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kim akþam namazýndan sonra kötü bir þey
konuþmadan altý rekat namaz kýlarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kýlýnýr.” buyurarak bu namazýnýn kýlýnmasýný teþvik etmiþtir.161
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Tahiyyetü’l-mescid namazý
“Mescidin selamlanmasý ve saygý gösterilmesi” manasýna gelen
tahiyyetü’l-mescid, Allah’a saygýnýn bir ifadesi olarak bir mescid
veya camiye girildiðinde kýlýnmasý tavsiye edilen bir namazdýr. Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Biriniz mescide girdiðinde,
oturmadan önce iki rekat namaz kýlsýn.”162 buyurmuþlardýr.
Hâcet namazý
Dünya veya ahiretle alakalý herhangi bir haceti veya dileði olan
birisinin bu dileðinin yerine gelmesi maksadýyla kýldýðý namaza denilmektedir. Dört veya on iki rekat olarak kýlýnabilen hacet namazý,
dört rekat kýlýndýðýnda birinci rekatýnda Fatiha’dan sonra üç ayete’l-kürsi, diðer üç rekatýnda ise Fatiha’dan sonra birer kere Ýhlas,
Felak ve Nas sûreleri okunarak kýlýnýr. Namazdan sonra ise hacet
duasý okunarak arzu edilen dilek Allah’a dua halinde iletilir.163
Ýstihâre namazý
“Hayýrlý olaný istemek” anlamýna gelen istihare, kendisi için
önemli bir karar aþamasýnda olan bir kimsenin hakkýnda hangi kararýn daha hayýrlý olacaðýný öðrenmek maksadýyla kýldýðý namaza
denilmektedir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir iþ yapmaya niyetlenen bir mü’min için önce iki rekat namaz kýlmasýný daha sonra ise istihare duasýný okumasýný tavsiye etmiþtir.164
Tesbih namazý
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazýn haftada bir, ayda
bir, yýlda bir veya en azýndan ömürde bir defa kýlýnmasýný tavsiye
etmiþtir.165 Dört rekat olarak kýlýnan bu namazda, sübhanekeden
sonra 15 kere “Sübhânallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu
vallahu ekber” denilir, Fatiha ve bir sûre okunduktan sonra ise 10
kere daha ayný dua tekrar edilir ve bu tesbih ikinci rekata kalkýncaya kadar namazýn her rüknünde yapýlýr. Geri kalan kýsým ise aynen
birinci rekat gibi kýlýnarak namaz tamamlanýr.
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazýn haftada bir, ayda
bir, yýlda bir veya en azýndan ömürde bir defa kýlýnmasýný tavsiye
etmiþtir.166 Dört rekat olarak kýlýnan bu namazda, sübhanekeden
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sonra 15 kere “Sübhânallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu
vallahu ekber” denilir, Fatiha ve bir sûre okunduktan sonra ise 10
kere daha ayný dua tekrar edilir ve bu tesbih ikinci rekata kalkýncaya kadar namazýn her rüknünde yapýlýr. Geri kalan kýsým ise aynen
birinci rekat gibi kýlýnarak namaz tamamlanýr.
Pastalar hazýrlanmýþ ve yenmeyi bekliyordu. Onlarý daha fazla
bekletmek gereksizdi. Nitekim Ýhsan ve arkadaþlarý da öyle yaptýlar
ve pastalarý afiyetle yiyerek bu ikramýndan dolayý Mert’e teþekkür
ettiler.
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Bereket dolu üç ay bizi bekliyor
Bu günlerde evde ayrý bir heyecan vardý. Çünkü üç aylarýn gelmesine sadece bir hafta kalmýþtý. Doðal olarak akþam çayýnýn konusu üç aylardý. Bahadýr kendisini daha fazla tutamayýp,
- Ýhsan abi! Malum üç aylar geliyor. Önümüzdeki hafta sonu Recep ayýnýn ilk günü, diyerek mevzuyu açýverdi. Bunun üzerine Ýhsan, þunlarý söyledi:
- Evet arkadaþlar! Gündelik hayatýmýzýn akýþý içinde farkýnda
olalým veya olmayalým hayatýn temel deðerleri konusunda farklý
yön ve hedeflere doðru kayýp gidiyoruz. Ýçinden geçtiðimiz þu netameli ve kaygan zaman diliminde çoðu defa sahte ve sentetik gündemlerin bombardýmaný altýnda adeta kendimizi kaybediyoruz. Sözünü ettiðimiz bu yapay gündemler, çoðu zaman bize dünyaya asýl
geliþ gayemizi unutturuyor. Halbuki bizler, bizi asýl gayemizden
uzaklaþtýracak bu türlü gündemlere karþý sürekli uyanýk halde ve
gerilim içinde olmalýyýz ve bunlarýn yol bulup ruhlarýmýzý kendi aðlarýna almasýna fýrsat vermemeliyiz.
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Allah, önümüze bugünlerde altýn bir fýrsat koyuyor; Üç aylar!
Esasen buna sahici ve ilahî gündem de diyebiliriz. Zira Cenab-ý
Hak, bu aylarda af ve maðfiretini, nimetlerini saðanak saðanak yaðdýrýyor. Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnýn bütün gün ve geceleri
sürpriz feyiz ve bereketlerle dopdoludur. Üstelik bu aylar içinde bulunan Regâib, Mi’râc, Berât ve Kadir geceleri, hiçbir maddî ve dünyevî ölçüyle deðerlendirilemeyecek kadar ilâhî ikramlarla donatýlmýþtýr.
Aslýnda biraz gönül uyanýklýðý, dikkat ve samimiyetle bu günlerin ve gecelerin feyzinden yararlanabilirsek manevi yoldaki pek
çok eksiðimizi telafi edebilir ve kamil insan olma yolunda mesafeler kat edebiliriz.
Bu sýrada Mert,
- Peki ne yapalým? Bu fýrsat aylarýný dolu dolu nasýl deðerlendirelim? deyiverdi. Bunun üzerine Ýhsan þu tavsiyelerde bulundu:

Nefis muhasebesi yapmalýyýz
Öncelikle ciddî bir nefis muhasebesi yapmalýyýz. Günümüzde
öz eleþtiri dedikleri nefis muhasebesi aslýnda insanýn bulunduðu
noktayý belirlemesi açýsýndan çok önemlidir.
“Ben nereden geldim? Bu dünyaya gönderiliþ amacým ne? Þimdi ne yapýyorum? Nereye gidiyorum?” sorularýný kendimize sorarak
tefekkür iklimine açýlmalý, hayatýmýzýn artý ve eksilerini çýkarýp bir
bilanço hazýrlayarak durumumuz hakkýnda bir deðerlendirme yapmalýyýz. Bu þekilde, yapmýþ olduðumuz hatalarý ve günahlarý daha
iyi görme fýrsatýný yakalamýþ olacaðýz.
Ýkinci olarak da bu günahlara karþý içten gelerek tevbe etmeliyiz. Zira içten gelen piþmanlýk ve hâlis niyetle yapýlan tevbeler insaný günahlarýndan arýndýrýr. Daha sonra bu duygu, gönül dünyamýzda bir ýþýk yakacak ve bizi kulluk ve vazife aþkýyla hayýrlý ve
faydalý iþler yapmamýza vesile olacaktýr.
Namaz, en hayati kulluk borcumuzdur. Bu sebeple namazlarýmýzý ihmal etmemeliyiz ve sünnetleriyle birlikte kýlmalýyýz. Arkasýndan da mutlaka tesbihatýmýzý yapmalýyýz. Gafletten veya baþka bir
sebepten dolayý namazýn hemen sonunda tesbihatýný yapamayanlar
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ise günlük iþlerin arasýnda bir yolunu bulup tesbihatý yapmalý ve bu
konuda boþluk oluþmasýna izin vermemelidirler.
Bu günlerde Allah Rasulü’nün diðer günlere nazaran daha çok
oruç tuttuðunu ve devamlý hayýr yapma peþinde olduðunu görüyoruz. Biz de tutabildiðimiz kadar oruç tutmalý ve elimizdeki imkanlar nispetinde muhtaç olan insanlara maddi yardýmlarda bulunarak
onlarý sevindirmeliyiz.
Bu mübarek günlerde mealiyle birlikte anlayarak bir Kur’ân
okuma seferberliði baþlatabiliriz. Bunun için Suat Yýldýrým Hoca’nýn Kur’ân meali ideal bir tercih olabilir. Akþamlarý, fazla deðil
on veya yirmi dakikamýzý bu iþe ayýralým. Her gün namazlarda okuduðumuz surelerden baþlayarak Kur’ân’ýn mealini okuyup öðrenerek tefekkür edebiliriz. Bu vesileyle evimizde ayrý bir bereket olacak ve Kur’ân’ýn nuruyla içimiz aydýnlanacaktýr. Ayrýca artýk okuduðumuz surelerin manalarýný da öðreneceðimiz için namazlarýmýzý kýlarken ayrý bir haz ve lezzet duyacaðýz.
Ýhmallerimize kurban ettiðimiz iki güzel deðerimiz var. Bunlar,
teheccüd ve gözyaþýdýr. Bir baþlangýç olmasý itibariyle haftada bir
gecemizi teheccüd gecesi ilan edebiliriz. Mesela perþembeyi cumaya baðlayan gece. Bu gece kalkýp günahlarýmýz ve içinde bulunduðumuz boðucu atmosferin daðýlmasý adýna iki damla gözyaþýyla beraber kýlýnan teheccüd namazý hem gecemizi hem de gönül dünyamýzý aydýnlatacaktýr.
Herhangi bir vakit namazý kýlmak için büyük bir camiye gidebiliriz. Bu, kulluk þuurumuzu çoþturacaktýr. Bu þekilde Allah’a kul
olmanýn engin hazzýný iliklerimize kadar hissetmiþ olacaðýz.
Bu tavsiyeler ev halkýnýn çok hoþuna gitmiþti. Hatta Bahadýr
bunlarý bir kenara not almýþtý. Furkan,
- Recep, Þaban ve Ramazan ne demek Ýhsan abi, dedi. Ýhsan bu
soruyu þöyle cevaplandýrdý:

Recep ayý, hazýrlanma ayý
- Üç aylarýn ilki olan Recep, “tazim ve tekrim olunan ay” ve “hazýrlanmak” manalarýna gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu aya ulaþtýklarýnda, “Allah’ým! Receb’i ve Þaban’ý
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hakkýmýzda mübarek kýl ve bizi Ramazan’a kavuþtur” diyerek dua
ederlerdi. Bu ay içinde ayný zamanda Mi’rac, Berat ve Kadir Gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinin de bir müjdecisi olan “Regaib”
gecesi vardýr. Regaib, “pek çok nimet ve ihsan” manasýna gelen
“Ragibe” kelimesinin çoðuludur. Bu gecede Cenab-ý Hakk engin
rahmetiyle tecelli edip sonsuz maðfiretiyle muamelede bulunduðu
için geceye bu isim verilmiþtir. Recep ayýnýn 27. gecesi ise Mirac
Kandili’dir. Mirac, kelime manasý itibariyle “merdiven”, “yükselecek yer”, “en yüksek makam” manalarýna gelmektedir. Bu gecede
Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu bir mucize olarak Mekke’deki Mescid-i
Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ve oradan da göklerin Ýlahi derinliklerine doðru yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ý Hakk’ýn
huzuruna çýkmýþtýr.

Þaban, hayýr ayý
Üç aylarýn ikincisi olan Þaban, kelime manasý itibariyle “daðýlan”, “saçýlan” manalarýna gelmektedir. Bir rivayete göre Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Þaban ayýnda Ramazan için pek çok hayýr daðýldýðý için bu aya bu ismin verildiðini ifade etmektedir. Þaban ayý
içerisinde Berat kandili vardýr. Berat kelimesi, “borçtan, isnat edilen
suçtan, ruha azap veren sýkýntýlardan kurtulmak” manalarýna gelmektedir. Bu gecede Kur’ân-ý Kerim Levh-i Mahfuz’dan alýnmýþ ve
bir bütün halinde dünya semasýna indirilmeye baþlanmýþtýr. Bu sebeple bu gece hürmetine pek çok günah baðýþlandýðý için geceye Berat gecesi denilmiþtir. Yine bu ay içinde hicretin ikinci senesi Müslümanlarýn kýblesi, Mescid-i Aksa’dan Kabe’ye çevrilmiþtir.
Ramazan, bereket ayý
Üç aylarýn sonuncusu olan Ramazan ayý, on bir ayýn sultaný ve
aylarýn en faziletlisidir. Zira bu ayda Kur’ân nazil olmaya baþlanmýþ ve ay boyunca oruç tutmak farz kýlýnmýþtýr. Ramazan kelimesi
“kýzgýn taþ” manasýna gelen “Ramid” kelimesinden türetilmiþtir. O
dönemde Ramazan ayý çok sýcak ve hararetli bir zaman dilimine
denk geldiði için ona bu isim verilmiþtir. Ayrýca nasýl ki kýzgýn taþ
etrafýndaki þeyleri yakýp yok ederse Ramazan da kullarýn günahlarýný yakýp mahvettiði için bu aya bu ismin verildiðini söyleyenler de
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olmuþtur. Bazýlarý ise Ramazan kelimesinin “yaðan yaðmur” manasýna gelen “ramýd” kelimesinden türetildiðini ve nasýl ki yaðmurun
yaðmasý neticesinde yeryüzünün temizlenmesi gibi Ramazan ayýnda da günahlarýn temizlenmesi sebebiyle bu aya bu ismin verildiðini söylemiþlerdir. Kur’ân’ýn indirilmeye baþlandýðý bu ay içinde
Kur’ân-ý Kerim’deki ifadesiyle bin aydan daha hayýrlý olan “Kadir
Gecesi” vardýr. Bu gece Allah’ýn müminlere bahþettiði çok yüce bir
ikramýdýr. Ramazan’ýn her gecesinin dolu dolu geçirilmesi için bu
gecenin zamaný gizlenmiþtir. Ancak Kadir gecesinin Ramazan’ýn
son on günü içinde olduðuna dair güçlü iþaretler vardýr.

Rabbimiz çok þefkatlidir
Ýhsan sözlerini bitirmiþti. Bahadýr,
- Ýhsan abi! Her sene bu mübarek günlere eriþtiðimizde aklýma
bir vaazda dinlediðim Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde
yaþanmýþ þu hadise geliyor:
Nebiler Nebisi, saâdet meclisinde otururlarken mescide bir esir
grubu getirilir. O sýrada Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir kadýnýn yana yakýla bir þeyler aradýðýný görür. Kadýn, yakaladýðý her çocuðu sinesine basýyor, kokluyor, sonra býrakýyordu. Sonra kendi
yavrusunu bulur ve baðrýna basar. Doyma bilmeden onu öper, koklar, tekrar baðrýna basar. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu manzara karþýsýnda iyice dolar. Hýçkýra hýçkýra aðlayarak parmaðýyla
yanýndakilere bu kadýný gösterir ve:
- “Þu kadýný görüyor musunuz?” der. Sahabe cevap verir: “Evet
ya Rasulallah!” Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) tekrar:
- “Bu kadýn þu kucaðýndaki çocuðunu cehenneme atar mý?” diye sorar. Sahabe “Hayýr ya Rasulallah!” karþýlýðýný verir. Ve iþte bunun üzerine Ýki Cihan Serveri þu hikmet dolu sözleri söyler:
- “Allah o kadýndan daha þefkatlidir, kullarýný cehenneme atmak
istemez.”167
Bu sýrada Bahadýr’ýn gözleri dolmuþtu. Ýhsan’ýn ise yanaklarýndan
iki damla gözyaþý süzülüyordu. Bahadýr sözlerine þöyle devam etti:
- Ýþte bu ölçüde çok þefkatli ve merhametli olan Rabbimiz, sene
içinde biz kullarý için gönül dünyalarýnda adeta bir manevi hamle
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yapmalarý adýna böylesi özel gün ve geceler yaratmýþ. O’na binlerce hamd ü sena olsun. Bizim de bu günleri bir fýrsat bilerek çok iyi
deðerlendirmemiz gerekir.
Ýhsan,
- Allah razý olsun Bahadýr. Ýnþallah hep beraber bu günleri iyi
deðerlendirelim. Haydi þimdi abdestlerimizi alalým da yatsý namazýmýzý kýlalým.
Bu arada size bir teklifim var. Yarýn sabah namazý için Eyüp Sultan Camii'ne gitmeye ne dersiniz? Bahadýr,
- Çok iyi olur abi. Zaten ne zamandýr biz de gitmek istiyorduk.
Mert ve Tarýk daha önce Eyüp Sultan Camii'ne hiç gitmemiþler, dedi. Bunun üzerine Ýhsan,
- Tamam o zaman namazýmýzý kýlýp hemen yatalým. Sabah erken
kalkacaðýz, dedi.
Sabah olmuþtu. Mert ve Tarýk çok heyecanlýydýlar. Eyüp Sultan
Camii'ni çok duymuþlardý. Ama gitmek bir türlü nasip olmamýþtý.
Bir taksi tutup hep beraber Eyüp Sultan'a doðru yol aldýlar. Caminin içine girdiklerinde orada kendileri gibi daha pek çok gencin de
olduðunu gördüler. Cami sabah namazý olmasýna raðmen týklým týklým doluydu. Namazý kýldýktan sonra dua için Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri baþýna geldiler ve imamýn yaptýðý duaya iþtirak ettiler.
Ýçleri huzurla dolmuþtu. Ýhsan,
- Buranýn simitleri meþhurdur. Bu simitlerle evde kahvaltý yaparýz, diyerek caminin avlusundaki simitçiden birkaç simit satýn aldý
ve hep beraber evlerine doðru yola koyuldular.

Ramazan için hazýrlýklar tamam mý?
Recep, Þaban derken aylardýr yolunu bekledikleri aziz misafirleri Ramazan ayý gelmiþti. Yarýn ilk sahura kalkacaklardý ve bu akþam da ilk teravihlerini kýlacaklardý. Ramazan münasebetiyle çay
sohbetlerini teravihten sonraya almýþlardý. Teravih bitmiþ ve neþeyle evlerine dönmüþlerdi. O gün çay nöbeti sýrasý Tarýk’taydý. Tarýk
çaylarý demlemiþ ve salona getirmiþti.
Ýhsan soru beklemeden direkt sözlerine baþladý:
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- Þimdilerde evlerde tatlý bir telaþe var. Annelerimiz, ablalarýmýz, yengelerimiz yoðun bir þekilde Ramazan için hazýrlýk yapýyorlar. Hurmalarýn ve çaylarýn en iyileri satýn alýnarak marketlerden
gerekli ihtiyaçlar için alýþveriþler yapýlýyor. Bereketli iftar sofralarý
için yufkalar açýlýyor, baklavalar hazýrlanýyor, turþular kuruluyor,
reçeller yapýlýyor. Evlerin her köþesi silinip temizleniyor ve evler,
Ramazan’ý en güzel þekilde karþýlamak için hazýr hale getirilmeye
çalýþýlýyor. Bütün bunlar, Ramazan için yapýlan maddi hazýrlýklar.
Acaba manevi dünyamýzý da Ramazan’a hazýrlýyor muyuz?
Onbir Ayýn Sultaný Ramazan, Cenab-ý Hakk’ýn nimet ve lütuflarýnýn saðanak saðanak yaðdýðý zamanýn en kýymetli dilimi. Allah,
vicdanlarýmýzýn uyanmasý, kalblerimizin metafizik gerilime geçmesi ve duygularýmýzýn köpürerek coþmasý adýna bu günleri bir fýrsat
olarak önümüze koyuyor.
Mert,
- Peki Ýhsan abi, bütün benliðimizle bu ufku yakalama ve ruh
dünyamýzý Ramazan’a hazýrlama adýna neler yapabiliriz? dedi. Ýhsan sözlerine þöyle devam etti:

Bu günler öze dönme günleri
Evvela bu kutlu günler, öze dönme günleridir. Bu sebeple günahlarla kirlenmiþ bedenimizi temizleyip özümüze dönme adýna tevbe
ve istiðfarda bulunmalýyýz. Nasýl ki evlerimizi Ramazan’a hazýrlarken temizliyoruz, aynen bunun gibi öncelikle gönül evimizi temizlemeliyiz. Bunun yolu da günahlarýmýzýn affý adýna tevbeleri kabul
eden rahmeti sonsuz Rabbimize yana yakýla tevbe etmekten geçiyor.
Dinî, tasavvufî ve ahlakî eserleri okuyabiliriz. Bu eserler, Efendimiz, sahabe-i kiram veya diðer Ýslam büyüklerinin hayatlarýný anlatan eserler olabileceði gibi, iman ve ümit tüten kitaplar da olabilir. Günün belirli saatlerinde bu eserlerden pasajlar okuyabiliriz.
Namazlardan sonra yaptýðýmýz tesbihatý ve okuduðumuz cevþenleri sesli olarak okuyabiliriz. Bu þekildeki bir okuma, maneviyat
dünyamýzda kývýlcýmlar oluþturacak ve bizi coþturacaktýr.
Sahur için kalktýðýmýz gecelerde saati yarým saat daha önceye
kurarak gecemizi nurlandýrma adýna teheccüd namazý kýlabiliriz.
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Gecenin zifiri karanlýðý içinde yapýlan secdeler ve bu secdeleri süsleyen iki damla gözyaþý Rabb’imize yakýnlaþma adýna bize ayrý bir
buud kazandýracaktýr. Bu þekildeki bir uygulamayý daha sonra Ramazan boyunca da devam ettirebiliriz.

Dua en önemli sýðýnaðýmýz
Ve dua... Dua bizim en önemli sýðýnaðýmýzdýr. Rabb’imiz “Dua
edin kabul edeyim.”168 buyurarak bizleri duaya teþvik ederken,
“Duanýz olmasa ne ehemmiyetiniz var.”169 diyerek, duanýn bizim
için ne kadar önemli olduðunu bildiriyor. Maddi-manevi her yönden oldukça bunaldýðýmýz ve duaya çok muhtaç olduðumuz þu günlerde, Allah, kapýsýna gelip kulluðunu ilan eden ve kendisine el açýp
yalvaranlarý huzurundan boþ çevirmeyecek ve maddi-manevi sýkýntýlarýmýzýn gitmesi adýna önümüze yeni yeni fýrsatlar koyacaktýr.
Allah Rasulü teravihi teþvik ediyordu
- Bir soru da ben sormak istiyorum, dedi Tarýk.
- Az önce camide ilk teravih namazýmýzý kýldýk. Teravih ne demek? Allah Rasulü bu namazý kýlmýþ mý?
Ýhsan,
- Elbette kýlmýþ ve ümmetine de tavsiye etmiþtir, diyerek konuþmasýna devam etti:
- Allah Rasulü, “Kim Ramazan’da inanarak ve sevabýný Allah’tan bekleyerek O’nun rýzasýný kazanmak için kýyam ederse (teravih kýlarsa) geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.”170 ifadeleriyle dikkatlerimizi teravih namazýna çekmiþtir.
Esasen teravih, rahatlamak, dinlendirmek manasýna gelen “terviha” kelimesinin çoðuludur. Ramazan ayýna mahsus olan ve yatsý
namazýndan sonra yirmi rekat olarak eda edilen bu ibadetin, her
dört rekatýnýn sonunda istirahat için oturulmasýna terviha denmiþ,
sonralarý bu kelimenin çoðulu olan teravih kelimesi Ramazan’da
yatsý namazýndan sonra ve vitirden önce kýlýnan nafile namazýn adý
olmuþtur. Efendimiz bu namazý baþlangýçta ashabýna bizzat cemaatle kýldýrmýþ, sonralarý ise teravih namazýnýn farz kýlýnabilir ve
Müslümanlarýn çoðunluðu da bunu hakkýyla yerine getiremeyebilir
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endiþesinden dolayý tek baþýna kýlmaya devam etmiþtir.171 Daha
sonra bu namaz Hz. Ömer devrinden itibaren cemaatle kýlýnmýþtýr.
Kaynaklara baktýðýmýzda Peygamber Efendimiz’in Ramazan
gecelerinde ibadet etmeyi ve teravihi teþvik ettiðini görüyoruz. Hz.
Aiþe Validemiz, Allah Rasulü’nün teravih namazýný nasýl kýldýðýný
anlatýrken, “Ne kadar uzun, ne kadar güzel kýldýðýný sorma!” diyerek bu namazý hem uzun hem de güzel kýldýðýný naklediyor. Bu sebeple ister camide, ister evde, ister cemaatle isterse kendi baþýmýza
teravih namazýný kýlalým, diðer namazlarda olduðu gibi tadil-i erkana uymayý ihmal etmemeliyiz.

Teravih kýlarken tadil-i erkana dikkat edilmeli
Þu bir gerçek ki ülkemizde kýlýnan teravih namazlarý adeta sürat
yarýþý þeklinde eda edilmeye çalýþýlýyor. Halbuki ne okuduðu ve ne
yaptýðý anlaþýlmayacak biçimde teravih namazý kýlmaya müsaade
edildiðine dair herhangi bir kaynak mevcut deðil. Bu meselede de
orta yolu takip etmekte fayda var. Namazýn süresi, ne cemaate býkkýnlýk verecek þekilde uzun olmalý, ne de tadil-i erkana uyulmayacak þekilde kýsa olmalýdýr.
Ýnsan, teheccüd, kuþluk, tahiyyetü’l-mescid, istihare, hacet, tesbih ve Ramazan ayý boyunca kýlýnan teravih namazý gibi eda ettiði
nafilelerle Allah’a yaklaþýr ve O’nun sevgisine mazhar olur.
Kýsacasý Allah’ýn sevgisine mazhar olmak nafile namazlara devamdan geçiyor. Biz de bire bin verildiði bu kazançlý günlerde teravih namazlarýmýza önem vererek, onu hakkýyla eda etmeliyiz.
“Bu gün çok konuþtuk” dedi Ýhsan ve “Ýsterseniz yarýn devam
ederiz” diyerek sözlerini noktaladý.
Gizli lütuflarýn tecelligâhý: Ýftar
O gün Ramazan’ýn onbeþinci günüydü. Ne çabuk da geçmiþti günler. O akþam ev sahipleri Osman Bey’e iftara gideceklerdi. Hep beraber Osman Bey’in kapýsýný çaldýlar. Ýçeriye girdikten kýsa bir zaman
sonra akþam ezaný okunmaya baþlamýþtý. Ýftarlarýný yaptýktan sonra
akþam namazýný cemaatle kýldýlar. Ardýndan gelen çayla birlikte koyu
bir sohbete daldýlar. Ýftar, namaz, çay derken teravih vakti gelmiþti.
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Teravihten sonra Ýhsan, arkadaþlarý adýna Osman Bey’e teþekkür
edip evlerine doðru yola koyuldular. O gün çay yapma sýrasý Ýhsan’daydý. Çay hazýrlanmýþtý. Ýhsan çaylarý doldurmaya baþladý. Bu
sýrada Mert,
- Ýhsan abi iftar hakkýnda bilgi verebilir misin? Ýftar nedir? Peygamber Efendimiz’in iftar hakkýnda söylediði sözler nelerdir? diye
bir soru sordu. Ýhsan þunlarý söyledi:
- Ýftar, Allah rýzasý için farz veya nafile oruç tutan bir müslümanýn, güneþin ufukta kaybolmasýndan sonra bir þey yiyerek veya içerek orucunu açmasýna denilmektedir. Dinimiz iftar etmeye, iftar
vermeye ve iftar vaktine büyük bir kýymet vermektedir. Nitekim,
“Bir kimse Ramazan ayýnda bir oruçluya iftar verirse, günahlarý af
olur. Cenab-ý Hakk onu cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun
sevabý kadar ona sevap verilir. Ashab-ý kiram dediler ki: Ya Rasulallah! Her birimiz bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar
zengin deðiliz. Bunun üzerine Allah Rasulü þöyle buyurdu: Bir hurma ile iftar verene de, yalnýz su ile oruç açtýrana da, biraz süt ikram
edene de bu sevap verilecektir.172
Bu ve buna benzer pek çok hadis ýþýðýnda müslümanlar iftara
ayrý bir önem vermiþ ve öteden beri iftarlarý dolu dolu deðerlendirmiþlerdir. Bu vesileyle eþ-dost birbirlerine iftar davetleri vermiþler
ve bu davetler müslümanlarýn kaynaþmalarýna ayrý bir vesile olmuþtur. Ayrýca Anadolu insaný, iftar vakitlerinde davete katýlan fakirlere çeþitli hediyeler verilen ve “diþ kirasý” ismi verilen güzel bir
adet ortaya koymuþlardýr. Günümüzde de deðiþik sivil toplum kuruluþlarý Ramazanlarda verdikleri iftarlarla her kesimden insanýmýzý bir araya getirerek toplumsal kaynaþma adýna güzel bir atmosfer
meydana getirmektedirler.
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ýnsanlar iftarý geciktirmedikleri müddetçe hayýr üzere devam ederler. Öyleyse iftarý geciktirmeyin (ilk vaktinde orucunuzu açýn).”173 buyurarak iftarýn geciktirilmemesini istemiþtir. Zira oruçtan maksat vücudu ölçüsüzce acýktýrýp bedene zahmet vermek deðildir. Bu sebeple bu mevzuda da sünnete
uyarak, vakit gelir gelmez, beklenmeksizin oruç açýlmalýdýr.
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- Bir de iftar duasý var. Ben bir türlü ezberleyemedim o duayý.
Hatýrlatabilir misin Ýhsan abi, dedi Mert. Ýhsan, iftar duasýný þöyle
tarif etti:
- Hadis kaynaklarýnda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) iftar
yapmadan önce “Allahümme leke sümtü ve ala rýzkýke eftartü, fetekabbel minna, inneke ente’s-semiü’l-alim - Allahým! Senin için
oruç tuttum. Rýzkýnla iftar ettim. Bizden bunu kabul et. Sen iþiten
ve bilensin.” þeklinde dualar okuduðu ifade edilmektedir.174 Bizler
de bu duayý kolayca ezberleyebiliriz.

Ramazan’ýn unutulan bir sünneti: Ýtikaf
Furkan,
- Ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Bizim köyde Muzaffer
Amca diye birisi vardý. Allah rahmet etsin. Vefat etti. Çocukluðumda hatýrlýyorum da her Ramazan’da on gün camiye kapanýrdý. Biz
de çocuklar olarak ona yemek götürmek için birbirimizle yarýþýrdýk.
O da her gidiþimizde bize cebinden þeker çýkartarak daðýtýrdý. Neden sonra öðrendim ki, Muzaffer Amcanýn yaptýðý bu ibadetin adý
itikafmýþ. Ýhsan abi itikaf hakkýnda bize bilgi verebilir misin, dedi.
- Ýtikaf Ramazan’ýn son on gününü camide veya baþka bir ibadet mahallinde inzivaya çekilerek devamlý ibadetle meþgul olmaktýr dedi Ýhsan ve sözlerine þöyle devam eti:
- Kur’ân-ý Kerim’de itikaf ibadetine yer verilmektedir.175 Hadis
kaynaklarýnda Allah Rasulü’nün Medine’ye hicretten sonra her yýl
Ramazan’ýn son on gününde itikafa çekildiði ve hanýmlarýný da teþvik ettiði mevzuunda bilgiler yer almaktadýr. Bu hadislerden biri
þöyledir: “Ramazan’ýn son on günü girince, Rasulullah geceleri
ibadetle geçirirdi. Ailesini de ibadet etmeleri için uyandýrýrdý. Ýbadet için diðer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.”176
Günlük meþgaleleri içinde insan çoðu zaman dünyaya gönderilmesinin asýl gayesini unutmaktadýr. Esasýnda her müminin hayatýn
anlam ve gayesini düþünmeye ihtiyacý vardýr. Rahmet ve maðfiret
ayý olan Ramazan’ýn son on gününde yapýlacak olan itikaf, bu tefekkür için iyi bir fýrsattýr. Ayrýca Kur’ân’ýn ifadesiyle bin aydan
daha hayýrlý olan Kadir Gecesi’nin de Ramazan’ýn son on günü
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içinde gizli olmasý itikafýn önemini daha da artýrmaktadýr. Her ne
kadar bu güzel âdet, son yýllarda unutulmaya yüz tutsa da öteden
beri müminler tarafýndan uygulanmýþ, her beldede mutlaka bir kaç
kiþi camilerde itikafa girmiþlerdir.
Bir mana büyüðü itikaf yapan kiþiyi þu ifadelerle anlatýyor: “Ýtikaf yapan, ihtiyacýndan dolayý büyük bir zatýn kapýsýnda oturup dilediðini elde etmedikçe, “Buradan ayrýlýp gitmem.” diye yalvaran
bir kimseye benzer ki, Allah’ýn bir mabedine sokulmuþ, “Beni baðýþlamadýkça buradan ayrýlýp gitmem.” demektedir.
Tarýk,
- Ýtikaf diye bir ibadetin olduðunu ben ilk defa duydum. Ne kadar cahilmiþim. Allah razý olsun. Ýhsan abi ben size baþka bir soru
sormak istiyorum. Geçenlerde Kur’ân okumanýn öneminden bahsetmiþtiniz. Bence Kur’ân’la alakalý temel bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Mesela Kur’ân ne demek, mukabele, sure, ayet, hafýz,
hatim, vahiy katipliði vs. dedi.
- Elbette, dedi Ýhsan ve bu sorulara tek tek cevap verdi:
- Kur’ân, Cenab-ý Hakk’ýn Cebrâil (as) vâsýtasýyla Efendimiz’e
yirmi üç senede Arapça olarak indirdiði, bize kadar ilk nâzil olduðu þekilde tevâtürle, yani yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasýflý insanlarýn bildirmeleri ile gelen ve mushaflarda yazýlý
olup, okunmasý ile ibâdet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getiremediði ve getiremeyeceði son ilâhî kitaptýr.

Mukâbelenin anlamý
Ramazanlarda Efendimiz, Cebrail (as) ile o zamana kadar
mevcut vahiy metinlerini karþýlýklý okuyorlar, yani mukabele
ediyorlardý. Efendimiz, son Ramazan’ýnda ise Cebrail’le (as)
Kur’ân’ý iki defa mukâbele etmiþlerdi. O zamandan beri Ramazan aylarýnda Kur’ân, mukâbele halinde (karþýlýklý) olarak okunmaktadýr.
Kur’ân’ýn ayrýldýðý 114 bölümden her birine sûre denir. Kur’âný Kerim, Fatiha sûresiyle baþlar, Nas sûresiyle son bulur. Ayrýca
Mekke döneminde inen sûrelere Mekkî, Medine döneminde inen
sûrelere ise ‘Medenî’ sûreler denilir.
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Vahiyleri yazýya geçiren, Efendimiz’in devamlý yanýnda bulunan kiþilere vahiy kâtibi denir. Sayýlarý kýrk ikiye kadar yükselen
kâtiplerden bazýlarý þunlardýr: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Sabit.
Kur’ân’ýn tamamýný ezberleyen kimselere hâfýz denir. Bu tür
kimseler için “Hâfýz-ý Kur’ân” veya “Hâfýz-ý Kelâm” da denir.
Hatim, mühürlemek, sona erdirmek ve bitirmek anlamlarýna
gelmektedir. Terim olarak ise Kur’ân’ý sonuna kadar okuyup bitirmek demektir. Bir kimsenin Kur’ân-ý Kerim’i hatmetmesi demek,
Kur’ân’daki 114 sûrenin tamamýný okuyup bitirmesi demektir. Hatim, Kur’ân’ý yüzünden okumak suretiyle yapýlabileceði gibi ezberden okunarak da yapýlabilir.

Kur’ân’ýn kitap haline getirilmesi
Vahiy, Efendimiz’in son günlerine kadar devam ettiði için parça
parça yazýya geçirilmiþ olan Kur’ân, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
saðlýðýnda kitap haline getirilemedi. Efendimiz’den sonra Hz. Ebu
Bekir bu iþ için vahiy katiplerinden ayný zamanda hâfýz olan Hz.
Zeyd bin Sabit’i görevlendirdi. Allah Rasûlü’nün vefatýndan yaklaþýk bir sene sonra miladi 633 yýlýnda Kur’ân yazýlý bir kitap haline
getirildi.
Miladi 610 senesinde inmeye baþlayan Kur’ân, yaklaþýk 23 yýl
sonra Miladi 632 senesinde inen Maide Sûresi’nin üçüncü ayeti
olan, “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladým. Sizin için din olarak Ýslâm’ý beðendim.” ayet-i
kerimesi ile tamamlandý.
Ooo saat 12 olmuþ arkadaþlar. Hemen yatalým. Gece sahura da
kalkacaðýz dedi Ýhsan ve herkes odasýna çekildi.
Efendimiz bayramlarda neler yapardý?
Günler çok çabuk geçmiþti ve artýk bayrama sadece üç gün kalmýþtý. Bahadýr þöyle bir soru sordu:
- Ýhsan abi, malum olduðu üzere üç gün sonra inþallah bayrama
kavuþacaðýz. Peygamber Efendimiz bayramý nasýl geçirirdi, bayramlarda neler yapardý. Anlatýr mýsýnýz?
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- Bayramlar, küskünlerin barýþtýðý, insanlarýn birbirleriyle kaynaþtýðý neþe ve sevinç günleridir. Allah Rasulü, bayram namazýna
gitmeden önce birkaç hurma yiyordu. Ardýndan bayram namazýný
kýlmaya yürüyerek gidiyor, namaza giderken ve gelirken farklý yollarý kullanýyordu. Baþka bir hadislerinde ise Allah Rasulü’nün bayram namazýna gitmeden önce gusül abdesti aldýðý ifade edilmektedir.177 Daha sonra “Bugünümüzde yapacaðýmýz ilk þey namaz kýlmaktýr”178 buyuran Efendimiz’in bayrama, bayram namazýný kýlarak baþladýðýný anlýyoruz.
O, bayram namazýný “musalla” adý verilen geniþ bir alanda kýldýrýyordu. Bu geniþ meydanda ashabýyla bayramlaþan Efendimiz’in, bayramlarýn kalabalýkla ve büyük bir coþku içinde kutlanmasýný arzu ettiðini biliyoruz.179 Bu sebeple Allah Rasulü’nün kaynaklarda zikredildiðine göre silahlarla yapýlan folklorik gösterilere
izin verdiði, mescid-i nebevi’nin toprak zemini üzerinde bir grup
Habeþli’nin oynadýðý mýzrak-kalkan oyunlarýný eþi Hz Aiþe Validemiz’le birlikte seyrettiði, bu gösteriye karþý Hz. Ömer’in yaptýðý
müdahaleyi ise doðru bulmadýðý bilinmektedir.180 Yine bir bayram
günü kendisi seyretmemekle birlikte Allah Rasulü, Hz. Aiþe’nin yanýnda kýz çocuklarýnýn def çalýp oynamalarýna da izin vermiþtir.181
Bu hadislerden bayram günlerinde Ýslamî ölçüler içinde eðlenilmesi ve bazý oyunlarýn oynanmasýnýn caiz olduðunu anlýyoruz.
Bayram günü Hz. Peygamber’in yanýnda Buas harbine ait hamasî
türküler söyleyen iki kýz çocuðuna müdahale etmek isteyen Hz.
Ebu Bekir’e Allah Rasulü: “Ey Ebu Bekir! Býrak onlarý söylesinler.
Her milletin bir bayramý vardýr. Bu da bizim bayramýmýzdýr.”182 demiþtir.
Bu arada þunu da ifade etmekte fayda vardýr ki, az önce de ifade ettiðimiz gibi Peygamber Efendimiz’in Ramazan bayramlarýnda
musallaya çýkmadan önce hurma yeme adeti bir sünnet kabul edilmiþ ve bu âdet, zamanla bayramlarda tatlý ikramý geleneðini doðurmuþtur.
Efendimiz bir hadislerinde bayramý, “Yeme, içme ve Allah’ý zikir günleri”183 olarak tarif etmektedir. Buradan hareketle diyebiliriz
ki, bayram günleri sadece yeme, içme ve eðlence günleri deðildir.
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Bununla beraber bize bayram nimetini yaþatan Rabbimizi zikrederek O’na þükretmeliyiz.

On geceye yemin olsun ki…
Furkan,
- Ýhsan abi! Müsaade ederseniz bir soru da ben sormak istiyorum, dedi:
- Dün sabah Kur’ân okuma saatinde Fecr Suresi’ni okuyordum.
Ýkinci ayet-i kerimede, “ve leyâlin aþr” diye bir ifade geçiyordu.
Meale baktým, “On geceye yemin olsun!” diyordu. Nedir bu on gece? Kur’ân’da geçtiðine göre bu gecelerin çok önemli olmasý gerekir. Ben ilk defa duydum.
- Furkan, bu soruyu cevaplandýrmadan önce bir husus üzerinde
kýsaca durmak istiyorum. Oradan baðlantý yapýp on gece meselesine geçeriz, dedi Ýhsan ve sözlerine þöyle devam etti:
- Günümüz insanýnýn en büyük problemi, rûhi tatminsizlik. Devamlý sûrette bedeninin ihtiyaçlarýný gideren ve rûhi yapýsýný ihmal
eden insanoðlu, içindeki bu boþluðu doldurabilmek için akla gelmedik yollara baþvurabiliyor ve en sonunda bu tatminsizlik, onu intihara kadar sürükleyebiliyor. Halbuki insanýn içindeki bu boþluðu
dolduracak olan tek iksir, imandýr. Ýmanla insan doygunluða eriþir
ve rýza makamýna yani Allah’ýn razý olacaðý bir kulluk performansýna yükseldiði müddetçe de en derin mutluluk ve tarifi imkansýz
hazlarý iç dünyasýnda yaþar. Bir kul olarak bizim için en büyük nimet, Rabb’imize karþý kulluk vazifemizi yerine getirebilme gayretimizdir. Her an O’na yönelmek, O’nun rahmetinin enginliðini iliklerimize kadar duymak, O’nunla doymak, O’ndan gayrý hiçbir þeye
gönül vermemek Allah’ýn bir kula bahþedeceði en büyük lütuftur.
Bahsini ettiðimiz bu kulluk performansýný yakalama ve yaþama
adýna Rabb’imiz bize sene içinde rahmet denizinin coþtuðu bir fýrsatlar zinciri lutfediyor. Geçtiðimiz zaman zarfýnda bu fýrsatlarýn
Recep, Þaban, Ramazan, Regaib, Miraç, Berat, Kadir zincirlerini
yaþadýk. Ýþte bu günleri iyi deðerlendiremeyip üzülenlere Cenab-ý
Hak önümüzdeki günlerde yeni bir fýrsat daha lutfedecek: Arabi aylardan Zilhicce ayýnýn ilk 10 günü...
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Kur’ân-ý Kerim’de Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun
ki...”184 ifadeleriyle bahsedilen bu on gecenin kýymeti maalesef pek
bilinmiyor. Bazý kaynaklarda bu on gecenin Ramazan’ýn son on günü veya Muharrem’in onuncu gününe (aþure gününe) kadar olan on gün
olduðu kayýtlý olsa da genel görüþ ve kabul, bu mübarek on günün
Zilhicce ayýnýn ilk on günü olduðudur.
Ay takvimine göre aylarýn 12’ncisi olan Zilhicce ayý, dinimizin
beþ esasýndan biri olan hac ibadetinin yerine getirildiði aydýr. Ýþte
bu mübarek ayýn yukarýda da ifade ettiðimiz 1’inden 10’una kadar
olan zaman dilimi “leyâl-i aþere” yani 10 mübarek gecedir. 10’uncu gün ise Kurban Bayramý’nýn ilk günüdür. Bu günlerin ne kadar
bereketli olduðunu Sevgili Peygamberimiz þu ifadelerle anlatýyor:
“Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapýlan bir iþ Zilhicce’nin ilk
on gününde yapýlan iþten daha faziletli ve yüce, Allah’a daha sevgili olsun...”185
Hadislerde on gece nasýl anlatýlýyor?
Þimdi isterseniz bu gece hakkýnda Efendimiz’den gelen beyanlara bakalým:
“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yýl oruç tutmaya, bir
gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.”186
“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yýllýk oruç
sevabý verilir.”187
“Allah yanýnda Zilhiccenin ilk on gününde yapýlan amellerden
daha kýymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!”188 Tesbih, Sübhanallah; Tahmid, Elhamdülillah;
Tehlil, Lâ ilâhe illallah; Tekbir ise Allahu ekber demektir.

Bu günleri nasýl deðerlendirelim?
- Peki bu günleri nasýl deðerlendirmek gerekir Ýhsan abi dedi
Furkan.
- Ayet ve hadislerle övgülere mazhar olan bu ikram günlerini,
günahlarýn boðucu ikliminden fecre uyanmak, gönül dünyamýzý çepeçevre saran karanlýk bulutlarý fecir ýþýklarýyla aydýnlatmak için
bir fýrsat bilip deðerlendirmeliyiz.
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Halk arasýnda Kurban Bayramý’ndan evvel 9 gün oruç tutup,
10’uncu günü kurban kesilinceye kadar bir þey yemeyerek; o gün
ilk yenilen gýdanýn, kurban eti olmasýna özen göstermenin bir kültür olarak yaþandýðýný görüyoruz. Bizler de en azýndan bu on gün
içindeki pazartesi ve perþembe günlerini oruç tutarak deðerlendirebiliriz.
Günahlarla kirlenmiþ bedenimizi temizleyip özümüze dönme
adýna tevbe ve istiðfarda bulunabilir, günahlarýmýzýn affý adýna tevbeleri kabul eden rahmeti sonsuz Rabb’imize yana yakýla tevbe
edebiliriz.
Her ne kadar biz hacca gidemediysek de niyetlerimizle kalben
onlarla beraber olabiliriz. Ve onlarýn o mübarek topraklarda yaþadýklarý his yoðunluðunu biz de çevremizde yaþayabiliriz. Bunun
için günün deðiþik anlarýnda, “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ þerike leke lebbeyk. Ýnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’lmülke lâ þerike leke” diyerek hacýlarla bir duygu birliði içinde olabiliriz. Bu muhteþem ruhani birliði kurma adýna bol bol salavatý þerifeler de getirebiliriz.
Yine oradaki kardeþlerimizle kalbi bir baðlantý kurabilme adýna
hacda ihram yasaklarý diye bilinen yasaklarý yaþayabiliriz. Bu yasaklardan bazýlarý þunlardýr: Baþkalarýna zarar vermek, kavga etmek, kötü söz ve davranýþlarda bulunmak ve hatta bir yapraðý bile
koparmak. Bu yasaklarý yerine getirmediðimiz zaman kendimizi
sadaka vermeye zorlayabiliriz.
Bu günlerde nafile namazlarý kýlma seferberliði baþlatabiliriz.
Malum olduðu üzere farz ve vacip olan namazlarýn dýþýnda daha
fazla sevap kazanmak ve Allah Rasulü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan
sevgi ve baðlýlýðý pekiþtirmek için kýlýnan ilave namazlara “nafile
namazlar” deniliyor. Hatýrlarsanýz daha önceki sohbetlerimizde bu
konu üzerinde durmuþtuk. Farz ibadetlerle birlikte yapacaðýmýz nafilelerle Rabb’imize yakýnlaþýr ve O’nun rýzasýný kazanabiliriz.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazlarý kýldýðýný ve ümmetine de tavsiye ettiðini biliyoruz.
Namazlarýmýzý kýlarken daha dikkatli, huþu içinde kýlmaya çalýþmalýyýz. Unutmayalým ki ötede ilk önce hesap vereceðimiz husus
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namazýmýz. Hadisin ifadesiyle “Kýyamet günü, kiþi amelleri arasýnda önce namazýn hesabýný verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluþa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa, hüsrana düþtü demektir.
Eðer farzýnda eksiklik çýkarsa Allah: “Bakýn, kulumun (defterinde yazýlmýþ) nafilesi var mý?” buyurur. Böylece, farzýn eksikleri nafile (namazlarý) ile tamamlanýr.”189
Kaza namazlarýmýz varsa onlarý da kýlabiliriz. Ayrýca bol bol
Kur’ân okuyabiliriz. Namazlardan sonra yapmamýz gereken tesbihat çok önemli. Bununla birlikte her gün okuyabildiðimiz kadarýyla cevþen ve diðer dualardan bölümler okuyabiliriz.
Cd, kaset veya vcd’ler izleyebiliriz
Gönül dünyamýzý coþturucu, bizi imani duygu ve düþünceye götürecek kitaplar okuyabilir, cd veya kasetler dinleyebilir ve vcd’ler
izleyebiliriz.
Peki, bu mübarek zaman dilimlerini en iyi þekilde deðerlendirerek, Fecr Sûresi’nin sonundaki, “Ey gönül huzuruna ermiþ ruh! Sen
Rabb’inden razý, O senden razý olarak dön Rabb’ine! Sen de katýl
has kullarýmýn içine, gir cennetime!”190 ayetlerin müjdesine mazhar
olan talihlilerden olmaya ne dersiniz?

Hacca gidemiyorum ama..
Bu güzel teklife “evet”ten baþka ne denebilirdi ki! Nitekim onlar da öyle yapmýþlardý. Ancak Mert’in kafasýna bir soru takýlmýþtý.
Onu hemen sormalýydý.
- Ýhsan abi siz az önce dediniz ki, her ne kadar biz hacca gidemediysek de niyetlerimizle kalben onlarla beraber olabiliriz. Bu,
nasýl olacak?
- Þöyle ifade edeyim Mert. Ýnsan, kulluk yaparsa Cenab-ý Hak’la
münasebeti devam eder. Kullukla Rabb’in arasýna giren her mâni,
bu münasebeti kesici mahiyettedir. Bu sebeple mümin, ibadetlerini
büyük bir neþe, huzur ve heyecan içinde yerine getirmek için fýrsatlar peþinde koþup durmalýdýr. Biz, bunun en bariz örneklerini, hac
ibadetinin yapýldýðý Kâbe’de müþahede ediyoruz. Orada müminler,
büyük bir ziyafete icabet ediyor gibi koþar, “Ýbadetimi kaçýracaðým” endiþesiyle adýmlarýný bir pergel gibi açar ve hedeflerine doðru
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hýzla yol alýrlar. Gayeleri, kendilerini bir an önce Kâbe’ye atarak
Allah’ýn huzuruna varmak ve kulluklarýný yerine getirmektir.
Bir mana büyüðü bir sohbetinde bu hakikati þöyle dile getiriyor:
“Kulluk þuurunun derin bir manasýný iliklerime kadar bütün ruhumla insanlarýn Ravza-i Tâhire’ye koþuþturmalarýnda hissettim.
Omuzlarýnda seccadesi, ellerinde ayakkabýlarý, abdest almýþ; fakat
henüz kollarýný indirmemiþ, saçýný sakalýný taramaya vakit bulamamýþ, saðýndaki solundaki insanlarý görmeden O’na doðru büyük bir
heyecanla koþtuklarýný görünce, kendi kendime duygulandým ve,
“Bu insanlar hep Sana koþuyorlar ya Rasulallah! Bu ne mübarek bir
çekim gücüdür ki, mübarek baþýnýn ucunda oturup selamlarýný takdim etmek ve kabrinin yaný baþýnda durarak yerin en mukaddes
topraðý üzerinde Rabblerine kullukta bulunmak, Senin vasýtanla
Rabb’e yönelmek için hep Sana koþuyorlar!” dedim.”
Ýþte hac ibadeti bünyesinde, böyle bir koþuþun neþvesini taþýr.
Ona bakýldýðý zaman bu mana sezilebilir ve mümin bunu duyar. Her
ne kadar siz, “Biz hacca gidemeyeceðiz. Dolayýsýyla bu manalarý
ruhumuzda duyamayacaðýz.” deyip hüzne kapýlýyorsanýz da üzülmeyin. En azýndan niyetlerimizle kalben onlarla beraber olabiliriz.
Ve onlarýn o mübarek topraklarda yaþadýklarý his yoðunluðunu biz
de çevremizde yaþayabiliriz.
Necip Fazýl, “Bazý geriden gelen yüz bin devir ileride!” diyor.
Dolayýsýyla o mübarek mekanlara gidemeyip de yüreði yananlarýn
ne kazandýðýný bilemiyoruz. Kim bilir bu duygu ve düþüncenin hasýl ettiði yürek burkuntusuyla yapýlan dualar ne kadar kýymetlidir.
Biz de bu hasretle birlikte dualarýmýzý birleþtirerek hacdaki kardeþlerimizle ayný atmosferi paylaþabilir ve onlarýn yaþadýðý manevi ziyafetten istifade edebiliriz.

Hediyeleþin ki birbirinize sevginiz artsýn
Bu sýrada Bahadýr yan odaya gidip oradan bir hediye paketi getirdi ve Ýhsan’a þunlarý söyledi:
- Ýhsan abi. Sizin üzerimizde büyük hakkýnýz var. Haftalardýr bize sohbet ediyorsunuz ve bizi bilgilendiriyoruz. Hakkýnýzý ödeyemeyiz. Arkadaþlarla birlikte içimizden geldi. Size bir hediye aldýk.
Lütfen kabul buyurun.
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- Estaðfirullah arkadaþlar. Niye zahmet ettiniz. Gerek yoktu. Allah razý olsun. Bu inceliðinizden dolayý çok teþekkür ediyorum dedi ve sözlerine þöyle devam etti:
- Hayat bahçemizin çiçekleridir dostlarýmýz. Gösterdiðimiz karþýlýksýz sevgiyle besleriz onlarý. Bazen bu sevgi kendisini sýcak bir
“merhaba” ile gösterir, bazen iyi bir dilek alýþveriþiyle, bazen bir
email mesajýyla, bazen de sevgi dolu bir sarýlýþla... Bunlarýn dýþýnda öyle bir yol daha var ki, bu yol hem saðlam ve sarsýlmaz dostluklarýn kapýsýný aralýyor, hem de halihazýrdaki dostluklarý perçinliyor: Hediyeleþmek. Evet hediyeleþmek, insanlarý birbirine kenetleyen, kýrgýnlýklarý ortadan kaldýran, sevgi baðlarýný kuvvetlendiren
muhteþem bir iksirdir. Bu sýrrý, sevgi Peygamberi “Hediyeleþin ki,
birbirinize sevginiz artsýn!”191 çaðrýsýyla dile getiriyor. Bu çaðrýya
uyarak verilen bir hediye bazen bir insanýn hidayetine bile vesile
olabiliyor. Ýþte yaþanmýþ bir örnek:
Ülkemizden eðitim amacýyla Amerika’ya giden bir öðrenci orada bir dil kursuna kayýt yaptýrýyor. Kurs öðretmenlerinden biri bu
öðrenciyi çalýþkanlýðý ve efendiliðinden dolayý çok seviyor. Öðrenci de Amerikalý öðretmenini çok seviyor. Bu sevgisinin bir ifadesi
olarak da öðretmenine çok sevdiði ve düþüncelerini hayat düsturu
yaptýðý hocasýnýn Ýngilizceye çevrilmiþ kitaplarýný hediye ediyor.
Öðretmen, bu kitaplardan çok etkileniyor ve kitabýn yazarýna hediyeler gönderiyor. Tabii hoca da bu hediyelerin mukabilinde öðretmene hediyeler gönderiyor ve ortaya hediye kaynaklý bir sevgi atmosferi çýkýyor. Bu sevgi atmosferi daha sonra Amerikalý öðretmeni hidayet sahillerine kadar götürüyor...

Yarým elma, gönül alma!
Evet, pek çok hayýrlara sebebiyet verebilecek bir potansiyel gücü içinde barýndýran bu güzel geleneðimize gerektiði ölçüde önem
verebiliyor muyuz sizce? Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hediyeleþmenin insanlar arasýndaki saygý ve dostluðu geliþtirdiðini, kýskançlýk, bencillik ve cimrilik gibi kötü duygularý giderdiðini ve rýzkýn geniþlemesine vesile olduðunu ifade ederek hediyeleþmeyi teþvik ediyor.192 Biz de bu geleneðimizi devam ettirmeliyiz. Hediye
olarak verilen bir çiçek, kalem veya kitap karþý tarafta hatýrlanmanýn
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ve deðer verilmenin tarifi imkansýz hazzýný yaþatacaktýr. Bu hazdan
bir hisse de hediyeyi veren kiþi alacaktýr. Bu manada hediye hem
alaný hem de vereni mutlu ediyor.
Esasen hediye, verilen kiþiden herhangi bir menfaat beklenmeksizin verilir. Öbür türlü verilen hediyeler, “rüþvet” kelimesiyle isimlendirdiðimiz sýnýfa girer ve maalesef bu durum, toplumumuzda oldukça yaygýn. Hatta o kadar ki rüþvet, isim deðiþtirerek hediye ismini almýþ. Ýnsanlar, iþlerini yaptýrabilmek için önemli mevkilerde
bulunan kiþileri ziyaret ederken yanlarýnda bir de hediye paketi götürüyorlar. Halbuki o önemli makamý tutan kiþi orada olmasaydý,
diðer insanlar ona hediye vermeyeceklerdi. Bu meselenin örneðini
asr-ý saadette de bulmamýz mümkün.
Allah Rasulü, Ýbnü’l-Lutbiyye isminde bir sahabiyi zekat toplamakla görevlendiriyor. Bu zat görevlendirildiði yere halkýn zekatýný toplamak için gidiyor ve daha sonra bazý mallarla Efendimiz’in yanýna gelip, “Þunlar size aittir, bunlar da bana hediye olarak verildi.” diyor. Bunun üzerine Efendimiz, minbere çýkýp þunlarý söylüyor: “Benim -zekat toplamak için- gönderdiðim bir memura ne oluyor ki, ‘Þunlar sizin, þunlar da bana hediye edildi.” diyebiliyor? Dikkat edin, bu kiþi evinde otursaydý kendisine hediye
verilir miydi?’193
Allah Rasulü’nün sorduðu bu sorunun cevabý açýktýr. Elbette
evinde otursaydý kimse o sahabiye böyle bir hediye getirmezdi. Bu
ifadelerle Efendimiz, bu tür alýnan hediyeleri yanlýþ bulduðunu
açýkça dile getirmiþ oluyor. Hediyeleþmek Efendimiz’in teþvik ettiði bir sünnetidir. Bu sünnete sarýlarak hem sünnet sevabý kazanmýþ
oluruz hem de hediye verdiðimiz kiþinin dostluðunu, sevgisini ve
duasýný. “Yarým elma, gönül alma” diyerek bu güzel sünneti pratik
hayatýmýza yansýtarak, sevdiklerimize bir hediye almayý unutmayalým olur mu?
Siz unutmamýþsýnýz. Ben sizden ve dostluðunuzdan razýyým.
Rabbim de sizden razý olsun.
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