
Bismillahirrahmanirrahim...

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah (c.c)’a mahsustur.

Salât ve selam Peygamberimiz(s.a.v)’e, O’nun aline ve ashabınadır.

Besmele ile çıktık yola, er-Rahman olanın merhametine güvendik ve et-Tevvab 

ismine sığındık.

Yüreğimizi kaleme, kalemimizi satırlara derc eyledik.

Ve yeni bir dergi çıkarma heyecanıyla; bakılıp görülmeyen, duyulup hissedilmeyen, 

yaşanıp farkına varılmayan 

yeryüzünde Allah (c.c)’ın ayetlerini siz değerli okuyucularımızın anlam dünyalarına 

taşımak istedik.

İnşaallah her ay düzenli bir şekilde çıkaracağımız ‘’Vavelif’’ isimli dergimizi; sizlerin 

katkısıyla elden ele, 

gönülden gönüle yayarak, tüm dostlarımıza ulaştırmak istiyoruz. 

Halis bir niyetle, safiyane bir azimle çıktığımız bu fikir yolculuğunda, sıcak tefekkü-

rün kalesi olarak  nitelendirdiğimiz dergimizi şimdiye ve sonrasına miras bırakmak 

arzusundayız.

Cemil Meriç ‘’Bir neslin vasiyetnamesidir dergi.’’ der.

Biz de bu minvalde öyle bir dergi düşündük ki;

İsmi ile müsemma olsun,

Mütevazı ve izzetli bilinsin,

Farkındalığı oluştursun,

Zamana ve insana şahid kılınsın,

…Ve yer ve semaya vasiyetnamemiz olarak var olsun.

İlk sayımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadan yazılarını 

paylaşan değerli hocalarımız 

ve dostlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ve yeni kurduğumuz ‘’Vekitap’’ isimli yayınevimizde yoğun çalışmalardan dolayı 

geceyi gündüze çeviren ekibimizin gayretlerini Rabbimize bırakıyoruz. Yayın Kurulu-

muzun, Yönetim Kurulumuzun ve teknik ekibimizin 

değerli katkılarının, kendileri için karz-ı hasen olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Sizler için;  anlam dünyanıza hitap edecek, fikirler bütünlüğünden oluşan bir sofra 

hazırladık. 

Yayıncılık anlayışımızı ve yürüyeceğimiz yoldaki hassasiyetlerimizi anlatan ‘’Başlar-

ken’’ başlıklı yazımızla sizlere misafir olduk.  Rahmeti, merhameti ve cehennemden 

azadı müjdeleyen önümüzdeki Ramazan Ayı’nı vesile  kılarak bu ayki dosya konu-

muzu ‘’Ramazan’’ olarak belirledik.

Mü’minler ancak kardeştir, düsturunca Suriyeli kardeşlerimizden haberler getiren bir 

grupla ‘’Suriye’den Haber Var’’ konulu Röportajı istifadenize sunduk.

İlgi duyarak okuyacağınızı umduğumuz; takva, maneviyat, eğitim ve kültürel içerikli 

yazılarımızı dergimize serpiştirdik.

…Ve nihayetinde ‘’Estağfirullah’’ dedik, tüm hatalarımıza.

Toprağına aşk, suyuna sevgi, ışığına azim koyarak; dalında yapraklar yeşertip, mey-

vesinin tadını alacağımız dergimize; gayretlerini esirgemeden katkıda bulunan  tüm 

dostlarımızdan Rabbimiz razı olsun.

Biz gayretimize aşkı ve heyecanı koyduk, hayırlı sonuçlarını da 

Rabbimizden niyaz ediyoruz.
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Bismillahirrahmanirrahim...

Alemlerin Rabbine hamd, O’nun Mütevazi 

ve İzzetli kulu Rasulullah’a (s.a.v.), Aline ve as-

habına salat ve selam olsun.

Ne güzeldir Allah’ın (c.c.) adı ile başlamak. 

Başladığın işteki niyetinin sembolüdür besmele. 

İşini iyi yapmak istediğinin göstergesidir. Sadece 

başlarken değil yolu yürürken de sadece Allah’a 

(c.c.) güvenip O’na (c.c.) dayandığının ilanıdır. 

Merhametlilerin en merhametlisinin adı ile 

başlamak (Rahman ve Rahim), nefsine de başla-

dığın işe de zulmü bulaştırmama iradesini ortaya 

koymaktır. İşin merkezine merhameti koymaktır. 

O’nun (c.c.) adı ile başlamak bir işe, Allah’ın 

(c.c.) senin için seçip beğendiği ve lütfu ile tama-

ma erdirdiği dinine uygun yapmaktır işi. O’nun 

(c.c.) gönderdiğine, Getirenin (s.a.v.) rehberliğin-

de teslim olmaktır. 

Vekitap Yayıncılık ailesi olarak yayınevimiz 

bünyesinde çıkarmaya başladığımız Dergimize 

bu duygular içerisinde Bismillah dedik. Dilimiz-

deki bu ikrar kalbimizdeki niyetimize, yolumuz-

daki amellerimize ve kavuşmayı umduğumuz 

akıbetimize bir delil olsun.

Niyetimiz; Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktır. 

Haktan-hakikatten yana ne varsa, önce kendi 

nefislerimize sonra da sesimizin ulaşabileceği 

herkese hatırlatmaktır. Hak ile batılın arasını ayır-

mak, hakkın hak olarak bilinmesine, batılın da 

batıl olarak teşhir edilmesine katkı sunmaktır. 

Yolumuz; Resulullah’ın (s.a.v.) yo-
ludur. Amacımız, tüm yayın ha-
yatımız boyunca O’nun (s.a.v.) 
sünnetinden, ahlakından, rehber-
liğinden ve gittiği yoldan bir an 
bile ayrılmadan işimizi düzgün 
yapmaktır. İşlerin neticesi ise 
Allah’a (c.c.) kalmıştır. 

Bize düşen doğru yolda yürümektir. Rabbi-

mizin (c.c.) mesajını Resulullah (s.a.v.) ve güzide 

ashabının anladığı gibi anlamak, yaşadığı gibi ya-

şamaya çalışmak ve yaydığı gibi yaymaktır. Bu 

mesajın yayılmasında küçük bir katkımız olursa 

ne mutlu bize. 

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bü-

yük İslam cemaati (Ümmet) kıyamete kadar var 

olacaktır. Bu ümmetin şu an içinde bulunduğu 

olumsuz durumlardan kurtuluş reçetesi, iman 

ettiği esaslarda ve kendi cevherinde gizlidir. Bu 

esasların anlaşılması, doğru yorumlanması, içe-

risine batıl olan bir şeyin bulaştırılmaması ancak 

Rabbimizin (c.c.) Kitabı’nda üsve-i hasene olarak 

övdüğü seçilmiş bir Peygamberin sahih söz ve 

Besmele
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davranışlarının (Sünnet) ölçü olarak alınmasıyla 

mümkündür. Yani sünnet ehli olmak (ehl-i sün-

net) aşırılıklardan korunmuş vasat bir ümmet ol-

manın diğer adıdır.

İslam ümmetinin kendi cevheri ise birlik ve 

beraberlik (Vahdet) ile ortaya çıkabilir. Gerek ne-

fislerimizden, gerek şeytanın iğvasından, gerek-

se modern dünyanın bize dayattığı anlayışlardan 

kaynaklanan bu parçalanmış ümmet yapısının 

sonuçları ortadadır. Bu sonuçlar Müslümanlar 

kadar Müslüman olmayanlar için de vahim bir 

dünya ortaya çıkartmıştır. Çözüm bir olmak, bir-

lik olmak, cem olmak, cemaat olmaktır. (ve’l ce-

maat)

Ehl-i sünnet ve’l cemaat olmak VAVELİF der-

gisinin itikadi, siyasi ve ameli olarak durduğu 

yerin tam adıdır. “Ehl-i kıble tekfir edilmez” düs-

turumuzdur. Dolayısıyla ümmetin bütün renkleri 

bizim kardeşlerimizdir. İnsanların küfrüne delil 

arayıp kafirliklerini ispatlama çabası (tekfircilik) 

bizden uzaktır. Müslümanların kardeşliği esa-

sı bütün yerel ve lokal farklılıkların üzerinde bir 

esastır.

.......……………

Yaşadığımız çağ ne olduğumuz kadar bazen 

bizi ne olmadığımızı ne olmamamız gerektiğini 

de izah etme durumunda bırakmaktadır.

Vavelif Dergisi yurt içinde ya da yurt dışında 

hiçbir siyasi kuruluşun, örgütün, devletin yayın 

organı veya sözcüsü değildir. Bağımsız ve bağ-

lantısız olarak kendi yayın ilkeleri doğrultusunda, 

ifrat ve tefritten uzak vasat bir çizgide çalışmala-

rını sürdürecektir. 

İşte bütün bu başlıklar çerçevesinde;

Rabbinin rızasını arayan bir mü’minin ahlak 

ve karakterine, Kitab-ı Kerimin kavline göre şekil-

lenmiş Müslüman şahsiyetine uygun olsun diye 

dergimizin adını VAVELİF koyduk.

Vav, insanın anne karnındaki duruşunu ve 

başlangıcını, Elif, kabre uzatıldığındaki duruşunu 

ve sonunu temsil eder.

Geldiğimiz yeri de gideceğimiz yeri de unut-

mayalım. Bu ikisinin arasında geçici dünya men-

faatleri ve basit hazları için kıymeti tartışılmaya-

cak değerlerimizi heba etmeyelim. Tam tersi bu 

başlangıç ve son arasındaki kısacık ömrümüzde, 

Allah’a (c.c.) kul, Resulallah’a  (s.a.v.) ümmet, Müs-

lümanlara kardeş, insanlığa ve varlıklara emniyet 

oluşumuzu en güzel şekilde yaşayalım.

Vav, boyun eğişi ve tevazuyu simgeler.
Elif, izzetli ve onurlu durmayı temsil 
eder.

Boynumuzu sadece Allah’ın (c.c.) karşısın-

da eğeriz. Tevazu ise Müslümanın şahsiyetinin 

ayrılmaz parçasıdır. Başta Müslümanlar olmak 

üzere Allah (c.c.) ve Resulü’nün (s.a.v.) düşman-

ları hariç tüm insanlara karşı VAV gibi mütevazı 

olmak karakterimizin bir yanıdır. Allah’ın (c.c.), 

Resulü’nün (s.a.v.) ve Müslümanların düşmanla-

rına karşı ELİF gibi izzetli ve onurlu durmak ise 

karakterimizin diğer yanıdır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde bu dergi 

vesilesi ile ortaya çıkacak her hayrın Rabbimiz-

den (c.c.) olduğunu, her tür yanlışlık ve eksikliğin 

de kendimizden kaynaklandığını peşinen kabul 

ederek Allah’tan (c.c.) bizi muvaffak etmesini ni-

yaz eder, dostlarımızdan ise hayır dualarını eksik 

etmemelerini bekleriz.

Şüphe yok ki dönüşümüz Allah’a (c.c.) dır.

Besmele
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Dosya Konusu

Ramazan Ayını
Fırsat Bilelim...!
Hüseyin TÜZGEN    

“Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk  
etsinler diye yarattım.’’ (Zariyat Suresi; 51/56) 

ilahi hükmüne muhatap olan insanların büyük 

bir çoğunluğu böyle bir hükmü açıkça redde-

derken, Allah’ın (c.c) kulu olduğunu ve ahiret gü-

nüne iman ettiğini söyleyen bir çok Müslüman 

da dünya gaileleri arasında kaybolup gitmekte; 

maalesef ancak ölümle uyanmaktadır. Fakat o 

zaman da iş işten geçmiş olmaktadır. 

Bu ilahi hükmü bilen ve hayatını da buna 

göre tanzim etmeye çalışan İslam davetçileri de 

zaman zaman dünyanın, mevki ve makamın, 

çoluk-çocuğun, nefsani istek ve şeytani vesve-

selerin arasında yaratılış gayesini ve sorumluluk-

larını unutmakta, bir de bunun yanında kardeş-

lerinden de uzak düşmüşse (Allah (c.c.) korusun) 

kaybolup gidebilmektedir. 

 

İşte bu noktada, kullarına karşı merhametlile-

rin en merhametlisi olan Rabbimiz (c.c.), mümin 

kullarına tevbe edip kendilerine gelmeleri, ma-

nevi donanımlarını kuşanarak sorumluluklarını 

hakkıyla yerine getirebilmeleri için fırsatlar sun-

makta ve onları temizlenmeye davet etmektedir.

 

Kitap ve Peygamberler gönderdiği gibi, belli 

günler, geceler, aylar ve belli saatleri de seçe-

rek müminlere fırsatlar sunmaktadır. Beş vakit 

namaz, cuma saati, hac, umre, imkanı olanların 

zekat vermesi, kurban kesmesi, Ramazan ayı, 

oruç, Kadir gecesi, seher vakitleri gibi... Yeter ki 

kulları Rablerine yönelsinler, günahlarını itiraf 

edip tövbe etsinler...

Yıl boyunca muhtelif meşgalelerle uğraşırken, 

istenilen arınma ve Allah’a (c.c.) yakınlaşma ve-

silelerini yeterince değerlendiremeyen biz kullar, 

Ramazan ayı ile manevi bir iklime sokularak te-

mizlenmeye teşvik ediliyoruz. ‘’Kim  inanarak ve 
karşılığını Allah’tan (c.c.) bekleyerek Ramazan 
orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.’’ 
(Buhârî) 

Bu ayda; orucuyla, sahuruyla, iftar sofralarıyla, 

mukabeleleriyle, teravih namazlarıyla... bizlerden 

ibadi tempomuzu artırmamız isteniyor. Şeytan-

ların bağlandığı, Cehennem kapılarının kapatı-

larak Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu 

ayı, ancak böyle bir ayı dört gözle bekleyip onu 

Rablerinin bir ikramı, mümin kullarına bir hediye-

si olarak görenler değerlendirebileceklerdir.

Sahursuz, teravihsiz, Kur’an’sız, infaksız geçen 

nice Ramazanlar kadri bilinmeyerek, elden kaçıp 

gitmektedir. Maalesef bazılarımız için Ramazan; 

çeşit çeşit yemeklerle donatılmış ‘iftar sofrası’, fı-

rınların önünde ‘pide kuyruğu’ ya da dört gözle 

beklenen ‘bayram’  olarak hatırlanmaktadır.

Onun için de “.. Allah (c.c)’a yaklaşmak için 
vesile (yol) arayın..” (Maide Suresi; 5/35) ayeti

6
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mucibince amel edenler bu fırsatı iyi değerlen-

direcektir. 

Elbette Ramazan ve oruç, kendisi-
ni bekleyen ve onu bir fırsat 
olarak görüp hasret ve neşeyle 
karşılayanlara ikramlarda 
bulunacak, arınmak isteyenleri 
temizleyecek ve yüceltecektir. 

Bu Ramazan’ın kendisi için son Ramazan 

olabileceği duygusuyla; orucun, Kur’an-ı Kerim 

okumalarının, teravihlerin hakkını verecek ve 

Kadir gecesini yakalamak için çırpınacak, gere-

kirse bir ay boyunca uykusundan ve işlerinden 

fedakarlık ederek bu sayede Rabb’inin razı oldu-

ğu kullarının arasına girmeye çalışacaktır. Bütün 

meselemiz de bu değil mi zaten?

Sahabe efendilerimiz sürekli Peygamberimiz’den 

(s.a.v) en hayırlı ayı, en hayırlı günü, en hayırlı sa-

atleri ve en hayırlı amelleri soruyor ve onları de-

ğerlendirmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) daha Recep 

ayı girerken “Allah’ım, Recep ve Şabanıbize 

mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır!” (Müsned) 

diye dua etmemizi istemesi; bu noktada pek 

manidardır. Belki de buradan bizlere şu mesa-

jı vermektedir: Ramazan’dan arınarak, manevi 

deponu doldurmuş  ve Rabbinin rızasını kaza-

nanlardan olarak çıkmak istersen; ondan iki ay 

evvelinden hazırlıklara başlamalısın. Nafile oruç-

larla, Kur’an okumalarını artırmakla, namazların-

da daha titiz davranmakla, belki geceleri kalkarak 

kılacağın teheccüdlerle Allah’a (c.c.) yakınlaş-

ma niyetini göstermelisin. Yoksa ansızın gelen 

ve hazırlıksız yakalandığın bir Ramazan ayında 

“çok acıktım”, “çok susadım” şikayetlenmelerin-

den kendini kurtaramazsın,  böyle olunca da aç 

kaldığın halde orucun sevabından da mahrum 

kalabilirsin...!

Evet, Ramazan ayının sıcak ve uzun günle-

re denk geldiği bu günlerde oruç tutmak biraz 

Dosya Konusu
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daha zor olabilir. Ama mükafatının da o kadar 

çok olacağını unutmayalım. Özellikle tek hedef-

leri “Allah’ın (c.c.) rızası” olması gereken İslam da-

vetçileri, nefislerini arındırmak, maneviyatlarını 

kuşanmak  ve davetlerini artırmak için Ramazan 

ayını büyük bir nimet olarak görmelidirler.

İnsanımızın dindarlığının arttığı, 
birçok günahlardan vazgeçildiği 
veya ara  verildiği (!) bu günler 
İslam davetçileri tarafından iyi 
değerlendirilmelidir. 

Bizler insanları akaid imtihanına tabi tutmak 

veya bazen bırakıp bazen tuttuğu orucuyla uğ-

raşmak yerine, onların az da olsa Ramazan’a ve 

oruca gösterdikleri saygıyı veya teravih namaz-

larına duydukları ilgiyi fırsat bilmeli, şefkat ve 

merhamet elimizi uzatarak onları kucaklamalı-

yız. Çünkü davetçiler, bu hastalıklı toplumun he-

kimleridirler. Hekimlere de, şikayetlenmek  ya da 

hastalarının dedikodusunu yapmak değil, onları 

nasıl tedavi edebilirim, diye düşünmek ve çaba-

lamak düşer. Ramazan ayının gölgesinin üzeri-

mize düştüğü şu günlerde bazı hatırlatmalarda 

bulunmayı faydalı görüyoruz:

• Recep ayından başlayarak Şaban ayında na-

file oruçlar artırılmalı, Kur’an ayı  olan Rama-

zan’da hatmetmek üzere mealiyle birlikte 

Kur’an-ı Kerim okumalarımızı çoğaltmalıyız.

• Yine bu aylardan başlayarak, namazlarımız-

da daha titiz davranmalı, başta sabah ve yatsı 

namazları olmak üzere cemaatle eda etmeye 

çalışmalıyız. Namazlarımızın sonunda ise; Ya 

Rabbi Ramazan ayından gereğince istifade 

etmeyi ve Kadir gecesine ulaşıp affolunan-

lardan olmayı bize nasip et, diye dualarımıza 

ilave yapmalıyız. 

• Ramazan boyunca, bir su ile de olsa mutlaka 

sahur yapmalı, çocuklarımızı da sahura kal-

dırıp küçük de olsalar oruca teşvik etmeliyiz.

• Sahura biraz erken kalkarak Ramazan boyun-

ca her gece bir kaç rekat da olsa teheccüd 

namazı kılmaya çalışmalıyız.

• Sahurdan sonra hemen yatmayıp mümkün-

se sabah namazına kadar Kur’an-ı Kerim oku-

malı veya camilere  giderek okunan mukabe-

leyi takip etmeliyiz.

• Oruçlu olduğumuz sürece, “acıktım, “susa-

dım” gibi şikayetlenmelerde bulunmamalıyız.

• Dedikodu, gıybet, harama bakmak ve çabuk 

kızmak gibi yanlışlardan uzak durmalı, çevre-

mizdekileri de uyarmalı ve sabır tavsiye et-

meliyiz. Nefislerimizi disiplinize etmeli, şeyta-

nı umutlandıracak söz ve davranışlardan uzak 

durmalıyız.

• Mümkünse iş tempomuzu biraz düşürmeli, 

çalıştırdığımız işçimiz varsa Ramazan boyun-

ca kolaylık göstermeli,  diğer zamanlardan 

daha merhametli ve daha cömert davran-

malıyız.

• Şartlarımızı zorlayarak ailece iftar etmeye 

gayret etmeli, zaman zaman eş, dost ve akra-

balarımızı iftara davet etmeli veya davetlerine 

icabet etmeliyiz.

• İftarlarımızda eş ve dostlarımızın yanında 

mutlaka fakir ve yetimlere de yer ayırmayı 

unutmamalıyız.

• Çevremizdeki dul, yetim ve ihtiyaç sahiplerini 

tespit ederek ailece veya kardeşler olarak or-

ganize olup, kendilerine yiyecek ve giyecek 

gibi yardımlar ulaştırmalıyız. Bu ayda, zekat-

larımızı vermemişsek vermeli, sadaka ve in-

faklarımızı artırmalıyız.

• İftar sofralarımızın mütevazı olmasına dikkat 
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etmeli, akşama kadar hizaya getirdiğimiz ne-

fislerimizi şımartmamalıyız. Ramazanlar kilo 

vermek yerine kilo aldığımız aylar olmasın...

• Son yıllarda gereksiz tartışmalar veya tembel-

liklerimiz yüzünden teravih namazları ihmal 

edilir oldu. Yatsı namazları mutlaka camilerde 

cemaatle kılınmalı, teravih namazlarımızı da 

kılmaya gayret göstermeliyiz. Teravih saatle-

rinde, dernek/vakıf önlerinde veya cami çay 

ocaklarında teravihe gitmeyip muhabbet et-

mek, bu topluma söyleyecek sözü olan İslam 

davetçilerine yakışmaz. İlk başta ulaşılması 

gereken cami cemaati ile aramıza duvarlar 

örülmesine ve su-i zanlara neden olmama-

lıyız.

• Müslümanların dernek ve vakıfları Rama-

zan’da kardeşliğin, ülfetin, davetin ve ikramla-

rın merkezleri olmalı, gıybet ve dedikodulara 

asla izin verilmemelidir.

• Ramazan’ın son on gününde itikafa girmeli, 

hiç olmazsa bir kaç gün de olsa itikaf sünne-

tini ihya etmeye gayret etmeli ve kardeşleri-

mizi de teşvik etmeliyiz.

• Özellikle Kadir gecelerini, itikaf yaparak ihya 

etmeli, gecenin hayır ve bereketinden azami 

istifade etmeye çalışmalıyız.

• Ramazan ile yakalanan manevi iklimi ve 

edindiğimiz  güzel kazanımları Ramazandan 

sonra da sürdürmeye gayret sarf etmeli, yük-

seldiğimiz zirvede kalmaya çalışmalıyız.

           

Dosya Konusu
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Dosya Konusu

Ramazan Ayını 
Karşılarken
Şerafettin KALAY*    

“Ramazan ayı, insanlar için hidayet rehberi 
olan, doğru yolun, hak ve batılı, helal ve hara-
mı birbirinden ayırmanın açık delillerini içinde 
barındıran Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyleyse 
sizden Ramazan ayını idrak edenler bu ayın 
orucunu tutsunlar…” (Bakara Sûresi;  2/85)

Evet, Ramazan ayı, insanlık için hidâyet kay-

nağı, helal ile haramı, hak ile batılı birbirinden 

ayıran net bilgilerin yer aldığı ilâhî kelamın, hayat 

düsturumuzun, Zikr-i Hakîm’in indirildiği ay…

Nefsi arındırmanın, onu berrak-
lığa erdirmenin en güzel üslupla-
rından biri olan oruç ibadetine za-
man çerçevesi olan ay.

Rahmet ayı, feyz ve bereket ayı. Tarih boyun-

ca nice fetihlere sahne olmuş fetihler ve nusret 

ayı…

Allah Rasûlü’nün (s.av.); “Ramazan ayına ula-

şan, bu ayı geçirip de mağfirete erişemeyen 

insana yazıklar olsun.”(Hadisi Tirmizî nakleder 

ve sahih olduğunu söyler.) buyurarak bizleri hem 

ikaz ettiği, hem de müjdeler verdiği ay.

“Cennet’te bir kapı vardır. Ona “Reyyân” de-

nilir. Kıyamet gününde bu kapıdan oruçlular 

girer.” (Müslim)

“Oruç tutan insan için iki sevinç anı vardır: 

Birinci sevinç anı iftar anıdır. İkinci sevinç anı 

ise kişinin Rabbine kavuştuğu andır.” (Müslim) 

hadisleriyle de bu müjdesine yeni bir müjdeler 

kattığı ay…

Bu güzel aya, bu feyz ve bereket ayına, bu 

zafer ve nusret ayına; “Hoş geldin! Safâlar ge-

tirdin! Rabbimiz seni nice yeni feyz ve bere-

ketlere, nusretlere vesîle eylesin!” diyerek kar-

şılıyoruz.

Bu ay, birkaç ibadetin iç içe yaşandığı, gönü-

lün mânevî hazlar için daha hassas olduğu bir 

aydır. Ancak Ramazan denince de birinci derece 

akla gelen ibadet, oruçtur. Ramazan orucu, Hic-

retin ikinci yılında Bedir Gazvesinden önce, Şa-

ban ayının 10. gününde farz kılınmıştır.

İslâmî ıstılahta orucun karşılığı “savm”dır. 

Savm, kelime olarak; “nefsi alıkoymak, ona hâkim 

olmak” manalarına gelir. Sabretmek manasına da 

geldiği nakledilir. Sabretmek manası da bir açı-

dan öncekilerle bütünleşen bir manadır.

Orucun fıkhî manası ise şudur: “Asıl fecrin 

doğuşundan, güneş batıncaya kadar insanın 

Allah (c.c.) rızası için nefsine hâkim olması, 
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onu orucu bozacak şeylerden alıkoymasıdır.”

Birinci derecede orucu bozacak şeyler de 

şüphesiz yiyip-içmek ve cinsî münasebette bu-

lunmaktır.

Oruçta nefse, iştihalara ve şehvete hükmet-

me dirayeti, muhtacın halini hissetme hikmeti 

daha açıktır. Onda insan oğlunun bir lokma yi-

yeceğe, bir yudum içeceğe bile muhtaç oldu-

ğu, insanın güç ve kudreti, makam ve mevkisi 

ne olursa olsun bunlarsız edemeyeceği, acizliği, 

Rezzâk olan Allah’a (c.c.) muhtaciyeti, bu gerçe-

ğin zihne nakledilişi vardır.

İnsan oruç sayesinde hayvânî duygularını, 

hırslarını azaltır; nefsin arzu ve ihtiyaçlarını ye-

niden elekten geçirir, manevî duyguları, gönül 

hassasiyetini yeniden canlandırır, güzel hasletler 

ve ibadetlerle hayatına yepyeni bir canlılık, diri-

lik verir. Nefsini zora alıştırır, dizginleri bütünüyle 

ele geçiriş şuurunu yaşar, Allah (c.c.) için yapılan 

fedâkarlığın lezzetini tadar.

Bir Hadis-i Kudsîde orucun farkı şöyle vurgu-

lanır: “Ademoğlunun her hayırlı ameli katlana-

rak mükâfât alır. İyilikler on katından yediyüz 

katına kadar karşılık bulur. Ancak oruç farklı-

dır. O bana aittir, onun mükâfâtını ben takdir 
edip vereceğim. Çünkü oruçlu mü’min şeh-
vetini, iştahının çektiklerini, yiyeceğini benim 
için terkeder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır: 
Orucunu bitirip iftar ettiğinde duyduğu sevinç 
anı ve Rabbiyle karşılaştığı o gündeki sevinçli 
anı. Oruçlu bir insanın oruç sebebiyle ağzında 
meydana gelen koku, Allah katında misk ko-
kusundan daha güzeldir.” (Buhari; Müslim)

Oruç tutan bir mü’minin yokluğa, mahrumi-

yete katlanışı, yiyecek ve içecek bulamadığı için 

değil, Allah’ın (c.c.) rızasını, nefsinin arzularına 

tercih ettiği içindir; bilerektir, şuurladır. Böylece 

Allah’ın verdiği iradeyi onun emrettiği yönde 

kullanmanın ulvîliğini hissedecek, nefsine karşı 

bir mücadele örneği sergileyecektir.

Yaratıcısının emrine uyarak belli bir süre nef-

sini dizginleyen, onu meşru nimetlerden uzak 

tutan, Allah’ın (c.c.) rızası için yokluğa katlanma 

dirayetini gösteren bir mü’min, artık diğer hırs-

larını da dizginlemeyi öğrenecek, harama, baş-

kalarının mallarına göz dikmeyecek, elindekini 

başkalarıyla meşru çerçevede paylaşmayı öğre-

necek, muhtaçlara yardımın gönle verdiği hazzı 

duyacak, Rahman’ın arzuladığı saflarda yer al-

mayı kendisine şiar edinecektir.

Nitekim Ramazan ayının manevî atmosferine 

girip ilerledikçe gönüllerin daha çok safiyet ka-

zandığı, iyilik etme, hayra vesile olma, fedakârlık 

duygularının canlanışı, şerden uzak durmak için 

iradelerin güçlenişi her basiret sahibinin şahid 

olduğu bir hayat gerçeğidir.

Ramazan ayında gönlümüzü kuşatan ma-

nevî atmosferin bütün hayatımızı kaplaması, 

yeni Ramazanların yepyeni çiçekler ve meyve-

lerin baharı olması için niyaz ediyoruz.

* Dr.

Dosya Konusu
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Oruç ve Hikmetleri
Celal ÇELİK

Oruç, Arapça’da “savm ve sıyâm”dır. Savm 

kelimesi, “Bir şeyden uzak durmak, bir şeye kar-

şı kendini tutmak, engellemek” anlamına gel-

mektedir. Fıkhî olarak ise; imsak vaktinden iftar 

vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak 

yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak de-

mektir. Tarifteki imsak vakti, oruç yasaklarından 

(yeme, içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin 

başlangıcını ifade eder. İmsak vakti, tan yerinin 

ağarması (fecr-i sâdık) vakti olup, bu andan iti-

baren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah na-

mazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda 

sahurun sona erip orucun başlama vaktidir. 

Yine tarifteki iftar vakti ise, oruç yasaklarının 

sona erdiği güneşin batma vaktidir. Bu vakitle 

birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. 

Gündüz ve gecenin tam manasıyla teşekkül et-

mediği bölgelerde (kutuplar v.s.) oruç süresi, bu-

ralara en yakın, vakitlerin oluştuğu bölgele-

re göre belirlenir. 

Elhamdülillah bu konudaki Kur’an âyet-

leri çok net ve de Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) oruçla ilgili belirlediği uygulamalar 

da açık ve net olarak elimizdedir. Böylece 

bu iş ayakta durmaktadır. Artık namaz da, 

oruç da, hac da evrensel bir boyuta ulaş-

mış, evrensel özelliklere sahiptir. Oruç, in-

sanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri var 

olan bir emir ve bir ibadet şeklidir. 

Oruç Allah(c.c.)’ın Rızası İçin Bir Vesiledir

Oruç riyanın en az karışacağı bir ibadet ol-

duğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sa-

yılmıştır. Peygamberimiz’den (s.a.v.) nakledildiği-

ne göre, orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah 

(c.c.), “Oruç benim içindir; onun karşılığını ben 
vereceğim” (Buhârî; Müslim) buyurmuştur. Bu 

bakımdan oruç tutmanın sevap olarak karşılı-

ğı oldukça yüksektir. Cennetin özel olarak oruç 

tutanların girmesi için ayrılmış bulunan “Reyyân” 

adlı kapısından girme hakkı bu karşılığın mukad-

dimesi sayılmıştır. 

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan 

taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönü-

nü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten 

kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme 

içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, 

insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koştu-
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ran, dolayısıyla da, Allah’ın (c.c.) haklarına riayet 

edemediği için kendisine zulmetmesine, insan-

ların haklarına riayet edemediği için onlara zul-

metmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin 

etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir 

çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha 
iyi anlamaya, dolayısıyla onla-
rın sıkıntılarını giderme yönünde 
çaba sarf etmeye de vesile olur. 

“Tok, açın halinden anlamaz” atasözü de 

bunu ifade eder. Orucun, dinimizde önemli bir 

yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatır-

lanmalıdır. “…Namaz ve sabırla yardım isteyin” 
(Bakara Suresi; 2/153) ve “Sabredenlere ecirleri 
hesapsız olarak tastamam verilir.” (Zümer Sû-

resi;  39/10) gibi âyet-i kerimeler, “Oruç sabrın 
yarısıdır” (Tirmizî) diyen ve orucun Allah (c.c.) 

için olup, mükâfatının da kendisinin hesapsız 

olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anla-

mı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve 

sevabının yüksekliğini anlatır.

Oruç Bir Kalkandır, Kişiyi Kötülüklerden 
Arındırır 

Rivayet edildiğine göre saçı başı dağınık bir 

adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek, “Ey Al-
lah’ın elçisi! Allah’ın beni yükümlü tuttuğu 
orucun miktarını söyle” demiş, Peygamberimiz 

(s.av.) “Ramazan ayını oruçlu geçir” buyurmuş, 

adam bu defa “Bunun dışında başka oruç tut-
mam gerekiyor mu?” diye sormuş, Peygambe-

rimiz (s.a.v.) de “Hayır, yükümlü olduğun başka 
oruç yoktur. Fakat nafile olarak tutabilirsin” 
cevabını vermiştir. Adam aynı şekilde sorularına 

devam ederek zekât, namaz ve hac konusunda 

bilgiler aldıktan sonra. “Sana ikramda bulunan 
Allah’a yemin olsun ki, bu söylenenlerden 
fazla bir şey de yapmam, eksik de bırakmam” 

diyerek çekip gitmiş, Peygamberimiz (s.a.v.) de ar-

kasından şöyle söylemiştir: “Şayet dediğini ya-
parsa bu adam kurtulmuştur.” (Buhâri; Müslim)

“Oruç kalkandır (kötülükleri önler).” (Buhârî; 
Tirmizî) 

“Biriniz oruç günü olunca kötü söz söy-
lemesin, bağırıp çağırmasın, cahilce davran-
masın, birisi ona sataşır veya bulaşırsa: “Ben 
oruçluyum, ben oruçluyum” desin! Muham-
med’in (s.a.v.) hayatı elinde olana Allah’a (c.c.) 
yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu kıya-
mette, Allah (c.c.) nezdinde misk kokusundan 
daha güzeldir. Oruçlunun yaşadığı iki sevinci 
vardır: İftar edince bu sebeple sevinir. Rabbi-
ne kavuşunca da orucundan dolayı sevinir.” 
(Müslim)

Oruç, kişiyi kötülüklerden arındırır. Nefsin 

arzularına karşı bir kalkan görevini yapar. Oruç, 

kavga, dövüş, sövme, kötü söz söyleme ve hu-

zursuzluk çıkarmak gibi toplum düzenini bozan 

olumsuzluklara karşı bir kalkan görevini üstlen-

mekte ve toplumu kirleten günahların önüne 

geçmektedir. 

Oruç tutan kimseler; nefislerine hâkim olur. 

Tutmayanlar ise nefsanî arzularının peşine takılıp 

gider, günah batağına saplanıp kalırlar. Oruç, ha-

set, fesat, hile ve fitne gibi çirkin fiillerden uzak-

laşmayı sağlar. Başkalarının malına, namusuna 

şeref ve haysiyetine tecavüzden alıkoyar. Oruç 

Allah’ın (c.c.) rızasına ulaştırır. Çeşitli hikmet ve 

yararlarının bulunması, oruç ibadetinin farz ol-

masının asıl sebebi değildir. Oruç ibadetinin farz 

olmasının asıl sebebi, Allah’ın (c.c.) emrine tesli-

miyet ve O’nun rızasına ulaşmaktır. 

Orucun ahlâkî ve sosyal faydala-
rından önce, onun teslimiyet ve 
rıza boyutunu düşünmek gerekir.

Dosya Konusu
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İbadetlerin sırlarını, gerçek mana ve önemini 

kavrayan kimi âlimler namaz kıldığı, oruç tuttuğu 

halde, hâlâ çirkin işler yapan ve fenalıktan sakın-

mayan kimseyi, abdest alırken yüzünü, eline su 

almadan üç kere yıkayan kimseye benzetmişler-

dir: Uzaktan bakan onun abdest aldığını zannet-

se de o gerçekte abdest almamaktadır. Peygam-

berimiz (s.a.v.) “Oruç tutan öyle insanlar vardır 
ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir” 
(İbn-i Mace) diye buyururken bu durumu kastet-

miş olmalıdır.

 

Oruç Nefis Terbiyesini Sağlar

Oruç, gerek fert ve gerekse toplum açısın-

dan bizim için büyük bir nefis terbiyesini içerir. 

Oruç, önce inancımızı, ahlâkımızı, düşüncemizi 

ve niyetimizi arındırır. İslam’da önce ferdin ken-

dini düzeltmesi esastır. Fertler düzelmeden top-

lumda düzelme ve iyileşme beklenemez. Oruç, 

önce ferdi günahlardan uzaklaştırarak temiz bir 

toplum oluşturmaktadır. Ramazan orucunun 

farz olmasındaki en önemli hikmetlerden biri de 

günahlardan korunmayı ve uzaklaşmayı sağla-

maktır. 

Oruç sayesinde nefsimize ve şeh-
vetlerimize hâkim olma alışkan-
lığını elde ederek günahlardan, 
tehlikelerden sakınıp takva merte-
besine erebiliriz. 

Çünkü oruç, şehveti kırar, nefsin heveslerini 

mağlup eder. Azgınlıktan, kötülükten men eder. 

Dünyanın geçici lezzetlerini, makam ve yüksel-

me davalarını küçük gösterir. Hayatın lezzetini 

tattırır, kalbin Allah’a (c.c.) bağlılığını artırır.

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak 

durma olması yönüyle bir irade eğitimine; açlık 

ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüy-

le de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın 

hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti 

ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de 

önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kont-

rol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltil-

mesinde oruç etkili bir yoldur.  

Allah’ın (c.c.) buyrukları ve yasakları elbette 

ki kulların iyiliği içindir. İslâm âlimleri bütün hü-

kümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme 

amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği 

etmişlerdir. Bu bakımdan, Allah’ın (c.c.) yapılma-

sını istediği şeylerde kullar için çok büyük fayda-

lar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulun-

duğu kesindir. İbadetleri, bir hedefe erişmenin 

yolu olarak görebilenler için bu kulluk görevleri, 

artık sırtta taşınan ve bir an önce indirilmeye ça-

lışılan bir yük olmaktan çıkar ve âdeta üzerinde 

yükseklere ulaşılan bir araç haline gelir. 

Oruç Takvaya Ulaştırır

Oruç, ümmeti takvaya eriştiriyor. Oruç, güçlü 

bir irade eğitimi sayesinde ferdi ve toplumu kö-

tülük ve günahlara düşmekten koruyor, Allah’a 

(c.c.) yaklaştırıyor. Oruç ve Ramazan bilinci, Al-

lah’ın (c.c.) razı olduğu cemiyeti oluşturmaya ve 

korumaya yetiyor. Oruçlu, Allah’ın (c.c.) emrine 

uyarak şehvetlerini terk ediyor; Allah’ın (c.c.) her 

an kendisini murakabe ettiği inancı içinde sab-

retmeyi öğreniyor. Ve bu durum; kulda, bütün 

hayatını kuşatan bir meleke halini alıyor. Kötü-

lüklerin; içki, kumar, fuhuş, faiz, dolandırıcılık, 

hırsızlık, gıybet, iftira, yalan, zulüm ve işkencele-

rin İslam âlemini de kasıp kavurması; “Ramazan 

bilinci” yoksunluğunun davet ettiği belâlar değil 

midir? Kutsal açlığı, kutsal çileye dönüştüreme-

yişin getirdiği musibetler değil midir? 

Oruç, Allah’ın (c.c.) verdiği helâl nimetleri, sırf 

Allah (c.c.) rızası için belli bir zaman terk etmektir. 

Bu bazılarının sandığı gibi bir perhiz veya sağlıklı 

yaşam alıştırması değildir. Bu, Allah (c.c.) için nef-

sin isteklerini kontrol altına alabilme alıştırması, 

bir nefis eğitimidir. Mü’minin nefsinin böyle bir 

eğitime ihtiyacı vardır. Çünkü o inandığı dini, 

Dosya Konusu

14



Temmuz 2015    Vavelif Dergisiwww.vavelifdergisi.com

hayatına hâkim kılmakla yükümlüdür. O bunu, 

görevi Allah’ın (c.c.) kulu olduğuna kesin olarak 

inandığı ve gerçek kurtuluşun İslâm’ı yaşamak-

la mümkün olduğunu bildiği için yerine getirir. 

Müslüman aynı zamanda inandığı dinin bir da-

vetçisidir. Yeryüzünde, inkârcılar arasında Hakk’ın 

şahididir. 

O, örnek hayatıyla inandığı dinin güzelliklerini 

başkalarına aktaracak ve gösterecektir. Bundan 

dolayı o, nefsini iyi şekilde terbiye etmesi gere-

kir. İman yolu şüphesiz kolay değildir. Engeller, 

zorluklar, nefsin ve şeytanın aldatmaları, şehvet 

duygularının yaygın kolları, dünya hayatının çe-

kicilikleri vardır. Mü’min bütün bunlara karşı dik-

katli olacak, hepsini inancının izin verdiği ölçüde 

halledecek ve hayatının amacını gerçekleştire-

cektir. 

Oruç Sabrı Artırır

“Oruç sabrın yarısıdır.” (Tirmizî) Hadis-i şe-

rifi gereği Müslümanlar, eşine benzerine rast-

lanmayacak bir sabır eğitiminden geçirilmekte-

dirler. Oruç, malda ve bedende Allah’ı (c.c.) söz 

sahibi kabul etmenin ifadesidir. Oruç tutan bir 

Müslüman, malda da canda da Allah’ı (c.c.) söz 

sahibi kabul ediyor demektir. Zaten kişinin ha-

yatta iki şeyi vardır. Bunlardan birisi canı, ötekisi 

de malıdır, bunlar kişinin sahip olduğu şeylerdir. 

Oruç tutan mü’min diyor ki; “Ya Rabbi, mal da 
senin, can da senin! Dün ye dedin yiyordum, 
bugün yeme, dedin bak yemiyorum! Ama 
şu anda iftar vakti ye, dediğin için yiyorum!” 
diyerek, malda da canda da Allah’ı  (c.c.) söz 

sahibi kabul etmektedir. Oruç, nikâhlı eşlerin 

birbirini Allah’ın (c.c.) emaneti bilmesinin ifade-

sidir. “Ya Rabbi! Ramazan’da oruçlu iken cin-
sel ilişki yasak dedin, ben bu yasağa uydum. 
Bu konuda seni söz sahibi biliyorum.” deme-

sinin ifadesidir. Oruç baştan sona niyetten iba-

rettir ve sadece Allah’a (c.c.) aittir. Oruçla Müs-

lüman, Allah (c.c.) için niyet taşıma konusunda 

çok büyük bir deneyim kazanmaktadır.  Bunu 

kişi, ancak Allah (c.c.) için yapabilir. Kimse bunu 

bir başkası için yapamaz. Bir başkası için yapsa, 
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onun göremeyeceği bir yer buldu mu rahatlıkla 

yer içer ve cinsel ilişkiye girer. Kimse bu konu-

da onu zorlayamaz. Şu anda dünyanın hiçbir 

gücü, dünyanın hiçbir kuruluşu milyarlarca in-

sanın aynı anda çorbaya kaşık uzatmasını sağ-

layamaz. Hiçbir güç, bir saatliğine bile olsa bunu 

sağlayamaz. Onun içindir ki bir kutsi hadiste 

Rabbimiz: “Oruç Benim içindir ve onun mükâ-
fatını ancak ben vereceğim” (Buhârî) buyurur. 

Oruç, sadece Allah (c.c.) için olunca elbette 

onun mükâfatını da ancak Allah (c.c.) takdir bu-

yurur. Evet, birilerine zor gelebilir. Birileri onu zor 

görebilir. Hâlbuki bu iş ibadettir, kulluktur, taattir, 

takvadır ve buna gücü yetenin mutlaka yerine 

getirmesi gerekmektedir. Eğer insanın üstesin-

den gelemeyeceği bir şey olsaydı, zaten Allah 

(c.c.) bize böyle bir yük yüklemezdi. Dolayısıyla 

Mü’min orucu, bir takım maddi faydaları yüzün-

den tutmaz. 

Bilim ve tecrübe göstermiştir ki, oruç tut-

manın inanan veya inanmayan herkese faydası 

vardır. Ancak mü’min, orucu bir ibadet olduğu 

için, bir Allah (c.c.) emri olduğu için tutar. Sonun-

da da elbette onun her türlü faydasına kavuşur. 

İbadetlerin değeri maddi faydalarıyla ölçülemez. 

İbadet, kul olmanın bir gereğidir. İman etmenin 

sonucudur. Şükretmenin göstergesidir, dünya ve 

ahiret saadetinin anahtarıdır. Mü’min, yeryüzün-

deki görevini hakkıyla yerine getirebilmek için 

beden, ruh ve ahlâk olgunluğuna ulaşmalıdır. 

İslâmî çabalar her bakımdan olgun  mü’mine ih-

tiyaç duyar. 

Oruç Olgunluk Sağlar

Oruç mü’mine maddî ve manevî olgunluk 

sağlar. Oruç, müthiş bir sabır imtihanıdır. Sabır 

ahlâkının bir nimet ve önemli bir enerji kayna-

ğı olduğunu düşünürsek, orucun önemini bir 

kat daha anlarız. Oruçla sabretmeyi, direnmeyi, 

istekler karşısında hür olmayı öğreniriz. Oruçla 

direnci, takvayı ve bilinci kazanan mü’min, haya-

tının diğer zamanlarında da kendini Rabbinden 

uzaklaştıracak, onu gaflete ve günaha düşüre-

bilecek isteklerine karşı koyacaktır. Dünyalıklar 

karşısında zelil olmayacak, onların karşısında kü-

çülüp hata yapmayacaktır.

Oruç bir şükran ifadesidir

Allah’ın (c.c.) ihsan ettiği nimetlerin başında 

vahiy nimeti gelmektedir. Bu anlamda Kur’an-ı 

Kerim, bütün insanlık ve özellikle bu ümmet için 

büyük bir nimet ve şereftir. Allah’ın (c.c.) kelâmı-

nın elimizde ve aramızda canlı bir şahit olarak 

bulunması, tarifi mümkün olmayan yüce bir ni-

met ve şükredilmesi gereken büyük bir lütuftur. 

Böyle eşsiz bir nimete sahip olmanın karşılığın-

da Rabbimiz, bize oruç tutmamızı emretmiştir. 

Bu izaha göre düşünüldüğünde Ramazan ayına, 

Kur’an’ın inişini belgeleyen şükür ayıdır, denile-

bilir. 

İslam “ebedî mutluluk vasıtası kulluğu, bu 

bağlılık içindeki hürriyeti” temin edebilmek için 

insanlığa bir iman nizamı, bir ibadet, hukuk, dev-

let, iktisat, cemiyet... nizamı getirmiştir. Temizlik, 

namaz, oruç, hacc, zekât, cihad, Allah (c.c.) rızası 

için yapılan her davranış, dua, zikir... İbadet bi-

nasının bölümlerini teşkil etmektedir. İbadetlerin 

hikmet ve gayelerinin birisi ve en önemlisi nefis 

tezkiyesidir. Yani insanı terbiye etmek, bütün im-

kân ve kabiliyetlerini hayra, iyiye yöneltecek hale 

getirmektir.  
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Müslümanların dinî duygularının canlandığı, 

diriliş emarelerinin görüldüğü Ramazan ayında 

Kur’an-ı Kerim, mü’minlerin gündemine oturur. 

Aslında hiçbir zaman elimizden düşürmememiz 

gereken Kur’an-ı Kerim, bu ayda diğer zamanla-

ra nazaran daha çok yanımızda ve yakınımızda 

olur. Bu mübarek zaman diliminde Kur’an-ı Ke-

rim’e daha bir yoğunlaşırız. Fakat mühim olan bu 

güzel davranışı diğer aylarda da sürdürebilmektir. 

Zira Kitab’ımız bütün zamanları kapsamaktadır. 

İnsanlığın hayat kaynağı olan Kur’an-ı Kerim Ra-

mazan’a özel önem atfeder. “Ramazan ayı... İn-
sanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak 
ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri 
(kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. Öyleyse 
sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tut-
sun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutma-
dığı günler sayısınca diğer günlerde (tutsun). 
Allah (c.c.), size kolaylık diler, zorluk dilemez. 
(Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğ-
ru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah’ı 
(c.c.) büyük tanımanız içindir. Umulur ki şük-
redersiniz.” (Bakara Sûresi; 2/185)

 

Ramazan Kur’an-ı Kerim’in yeryüzünü aydın-

lattığı aydır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay olan 

Ramazan, Müslümanlar arasında “Kur’an ayı” 

olarak da bilinir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

bu ayda Kur’an-ı Kerim’i daha çok okurdu. Allah 

Resulü (s.a.v.) her Ramazan, Cebrail ile Kur’an-ı 

Kerim’i karşılıklı okurlar, azamî dikkatle gözden 

geçirirlerdi. Bizler de onun ümmetinden kullar 

olarak bu ayda Kur’an-ı Kerim ile diyalogumuzu 

artırmalıyız. Mümkünse mukabelelere iştirak et-

meliyiz. Kur’an-ı Kerim okumanın yanında, oku-

nanı dinlemek de çok sevaplıdır. Kur’an-ı Kerim’i 

koşturarak değil, tecvidine uyarak, mealiyle ve 

tefsiriyle sindirerek okumakta fayda vardır.

“Ey örtünüp bürünen! Gecenin yarısında, 
istersen biraz sonra, istersen biraz önce kalk 
ve ağır ağır Kur’an oku.” (Müzzemmil Suresi; 

73/1-4) Ayet-i kerimesi Kur’an-ı Kerim okuma-

da nasıl davranacağımızı öğütlüyor. Marifet bir-

kaç hatim indirmek değil, hakkını vererek, içine 

sindirerek okumaktır. “Kıyamda Kur’an’ı yavaş 
yavaş, tertil üzere mânâya nüfuz ederek, ağır 
ağır oku!” Tertil ile oku! Düşüne düşüne oku! 

Tedebbürle (Yoğunlaşmış düşünme ile) oku! Te-

fekkürle oku! Ne dendiğini anlamak, söylenen-

leri yaşamak, yapmak üzere oku! Allah’ın (c.c.) 

dediklerini hayata hâkim kılmak, hayatı onlarla 

düzenlemek üzere oku! Ben sadece buna muh-

tacım diye oku! Hayatımı düzenlemek için ben 

buna muhtacım! Bundan başkasına muhtaç de-

ğilim diye oku! Bütün bunlar tertilin manasıdır. 

Yani ben bunsuz çare bulamıyorum diyerek, ça-

resizlikten kıvranarak, çareyi sadece bunda gö-

rerek oku! Çare bu kitaptadır diyerek oku! Başka 

çarem yok, mümkün değil, ben bunsuz yol bu-

lamıyorum diye oku! 
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Ramazanla birlikte camilerimizde ve mescit-

lerimizde Kur’an-ı Kerim sesi diğer zamanlara 

nazaran daha bir yüksek çıkıyor. Yapılan muka-

belelerde Kur’an-ı Kerim sevdalıları yüce Kitab’ı-

mızı büyük bir iştiyakla okuyor veya okuyanları 

takip ediyor. Fakat ne yazık ki anlamına vakıf ola-

mıyorlar. Keşke Kur’an-ı Kerim’i asgari düzeyde 

de olsa anlayabilsek. Hiç olmazsa her rekâtta 

okuduğumuz Fatiha’nın anlamını öğrenmeye, 

kısa sûreleri kavramaya kafa yorsak! Bunlar hiç 

de zor olmayan mühim meselelerdir. Gelin Ra-

mazan’da Kur’an-ı Kerim’in mealini ve tefsirini de 

okuyalım. Okuduğumuzu anlayalım ki tefekkür 

edebilelim. Bu durum inancımızı daha da güç-

lendirecektir.

Ramazan ayında kendisine gönlümüzü, ak-

lımızı açacağımız ve hayatımıza mutlaka aktar-

mamız gereken ilahi mesaj Kur’an-ı Kerimdir. 

Dünyamızı da, ahiretimizi de kurtarmak için 

yegâne kılavuz Kur’an-ı Kerim’dir. Gerçek hida-

yet rehberi, iyiyle-kötüyü, doğruyla-yanlışı, gü-

nahla-sevabı birbirinden ayıran Furkan Kur’an-ı 

Kerim’dir. Rabbimizin bizden razı olacağı şeylerin 

anlatıldığı kitaptır Kur’an. Bu veya daha birçok 

sebeplerle hatimlerimizi okurken düşüneceği-

miz şey bu olmalıdır. Oruçlarımızı tutarken hep 

hatırımızda O’nun buyrukları olmalıdır. Kur’an-ı 

Kerim’siz bir Ramazan olmaz. Kur’an-ı Kerim’in 

hayata aktarılmadığı bir Ramazan eksiktir. Gönül 

Dünyamızı, akıl dünyamızı, bedenimizi, ruhu-

muzu güzelleştirecek, nefsimizi tezkiye edecek, 

bizi şeytanın vesveselerine karşı koruyacak olan 

Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı yapışmak Müslümanın 

en temel görevidir.  

Yürüyen Kur’an olan Peygamberimiz’in 

(s.a.v.) hayatı bize en doğru yolu göstermektedir. 

Yazılı olan bir metnin hayata nasıl aktarılacağı-

nın cevabı Peygamberimiz (s.a.v.) dedir. Kur’an-ı 

Kerim’e uygun bir hayat arzu edenler için rehber 

Peygamberimizdir (s.a.v.). Peygamber Efendimi-

zin (s.a.v.) hayatını hayatına aktarmak isteyenler 

Kur’an-ı Kerim’e bakmalıdırlar. 

Etle tırnak nasıl ki birbirinden ayrılmaz ise 

Kur’an ve Sünnet öylece birbirinden ayrılmaz. Bu 

aydan istifade etmek için riayet etmemiz gere-

ken bir başka husus ise Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

Sünnetine riayet etmektir. Çünkü İslam Dini’n-

de, Kur’an-ı Kerim’den sonra bilgi ve uygulama 

açısından en büyük kaynak, Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) Sünneti’dir. Kur’an-ı Kerim’de tafsilatlı bir 

şekilde yer almayan emirlerin ve yasakların uy-

gulama sahasına çıkması hep Sünnetle olmuş-

tur.  Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sünneti, Kur’an-ı 

Kerim’in en büyük tefsiridir. Bu sebeple, Sünnete 

tabi olmak, Kur’an-ı Kerim’e tabi olmak anlamına 

gelmektedir. Allah’a (c.c.) hakkıyla itaat etmek ve 

O’nun sevgisini kazanmak için,  Peygamberimi-

zin Sünnetine uyulması gerektiği unutulmama-

lıdır.

Ashâb-ı Kirâm’ın hafız ve âlim olanların-

dan Ubey İbn-i Ka’b ile Muaz (r.a.) Ramazan’da 

Kur’an-ı Kerîm’i hatmederlerdi. Hafız olmayan-

lar ise ezberledikleri sureleri okurlardı. Bizler de 

Kur’an-ı Kerîm’i tecvidine uyarak, mealiyle ve 

tefsiriyle sindirerek anlayarak yaşayarak ashab 

gibi hatmetmeliyiz. Bugün cami, mescid ve ev-

lerde, anlamını bilmeden yapılan eksik hatim-

lerle yetinilmemeli, manasını anlamak üzere de 

çalışmalar yapmalıyız. 

Ramazanda camilerimizde ve mescitlerimiz-

de mukabele okunması, evlerimizde Kur’an-ı 

Kerîm’in hatmedilmesi, Peygamberimiz’in(s.a.v.) 

ve O’nu örnek alan ashabının ve İslâm âlimleri-

nin Ramazan hayatından alınmış güzel örnekler-

dir. Peygamberimiz’in (s.a.v.) huzurunda okunan, 

yazılan ve ezberlenen Kur’an-ı Kerîm’in zamanı-

mıza kadar bir kelimesinin bile eksilmeden gel-

miş olması, Peygamberimiz’in (s.a.v.) Ramazan 

hayatının da bir eseridir.
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Tarihin en mutlu ve bahtiyar dönemine bir 

yolculuk yapmaya ne dersiniz? Zamanda bir 

yolculuk yaparak Medine’ye gidelim. İslamın ve 

Peygamberimiz’in (s.a.v.) nuruyla aydınlandıktan 

sonra Medine-i Münevvere adını alan nurlu şeh-

re… 

O güzel Rasul (s.a.v.) ve arkadaşlarının hayat-

ları bazen bizleri hüzünlere gark ederken, bazı 

zamanlarda ise bizleri mutluluk gözyaşlarına bo-

ğar. Peki, saadet asrının Ramazanları nasıldı? On-

ların Ramazan günleri nasıl geçerdi? Gecelerini 

nasıl ihya ederlerdi? Ramazanlarda bizlerde olu-

şan mutluluğu onlar nasıl yaşarlardı? Bu ve ben-

zeri soruların cevabını sahabenin aktardığı riva-

yetlerle anlamaya ve yorumlamaya çalışacağız.

Hicretin 2. yılı Şaban ayı geldiğinde o kutlu 

insanlara yeni bir emir geldi Rabbimizden. Geç-

miş ümmetlere de farz kılınan bir ibadet artık bu 

ümmete de emredildi. Müslümanlar İslam’ın beş 

temel ibadetinden biri olan oruçla mükellef tu-

tulmuşlardı. Ancak bir farkla… Bu farkı anlatma-

dan önce Peygamberimiz’in (s.a.v.) oruç tutma 

sürecini anlatmaya çalışalım.

Hz. Aişe’nin (r.a.) verdiği habere göre cahiliye 

döneminde Mekke’de aşure orucu tutulurdu ve 

Peygamberimiz’de (s.a.v.) bu orucu tutardı. Me-

dine’ye geldiğinde de bu oruca devam etmiş ve 

tutulmasını da emretmişti. Aynı gün oruç tutan 

Yahudileri görünce neden oruç tuttuklarını so-

rup öğrenmiş ve onlara muhalefet ederek önü-

ne veya arkasına gün eklenmesini söylemiştir. Ta 

ki Bakara suresinin 183. ayeti nazil olana kadar. 

Peygamberimiz (s.a.v.) inen ayetlerden sonra 

aşure orucunu tutmada Müslümanları serbest 

bıraktı.

  

Kameri/hicri takvim ayın hareketlerine bağ-

lı olarak hesaplandığı için artık Ramazan ayının 

günü gününe tespit edilmesi dini bir vecibe ha-

line gelmişti.  Peygamberimiz’in (s.a.v.) konuyla 

ilgili hadisleri de buna gösterdiği hassasiyeti or-

taya koymaktadır. O’nun (s.a.v.) yönlendirmesi 

ile bazı sahabiler Şaban ayından başlayarak hi-

lali gözetlerlerdi. Şaban’ın 29. gecesi ile heyecan 

doruk noktasına ulaşırdı. İnsanların gözleri gök-

yüzündeki hilale yönelmiş, kulakları ise kendileri 

görmezse görenlerin ilanına kilitlenmiş bir halde 

Ramazan müjdesini beklerlerdi. Ramazan ön-

cesinde başlayan Ramazan heyecanı hilalin gö-

rünmesi ile doruğa ulaşırdı. Artık rahmet kapıları 

açıldığı bir aya kavuşmanın mutluluğu ile oruca 

başlarlardı… Rasulullah (s.a.v.) ise hazırlığına Ra-

mazandan başka en çok oruç tuttuğu  Şaban ayı 

ile başlardı.

Ramazan orucu farz kılınmıştı. Ancak şimdiki 

oruçtan büyük bir farkla. Sahabiler aldıkları emir 
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ile önlerindeki ilk Ramazanda oruca başladılar. 

Fakat ilk dönemlerde tutulan oruç iftar ettikten 

veya uyuduktan sonra başlayarak ertesi gün iftar 

vaktine kadar devam ederdi. Eğer bu vakit ge-

çirilirse artık bir şey yemeden ertesi gün oruca 

devam edilirdi. Yine oruç gecelerinde, sözkonu-

su zamandan sonra hanımlarına yaklaşmaları 

da yasaktı. Bu ağır şartlara rağmen sahabiler Al-

lah’tan (c.c.) aldıkları emri yerine getirmeye çalı-

şıyorlardı. 

Bir gün Ensardan Kays b. Sırma (r.a.) (veya Sır-

ma b. Kays) uzun ve yorucu arazi işinden sonra 

iftar vakti evine geldiğinde hurma dışında bir şey 

bulamadı. Hurmanın içini yakacağı düşüncesi ile 

hanımından yemek hazırlamasını istedi. Hanımı 

yiyecek aramak amacıyla evden ayrılınca günün 

yorgunluğu ile uyku kendisine galebe çaldı. Za-

man geçmiş, iftar yapmaya imkan bulamadan 

ertesi gün oruca ve tarlada çalışmaya devam 

etti. Fakat açlığa dayanamayarak baygınlık geçir-

di… Diğer bir olay ise oruç gecesinin yasakların-

dan olan hanımlara yaklaşma yasağı da iftardan 

sonra yatsı ve uyuduktan sonra başlıyordu. Hz. 

Ömer’in (r.a.) de hanımı ile birlikte olması olayı 

da aynı günlerde meydana gelince imsak vak-

tine kadar yemek, içmek ve cinsel ilişkinin helal 

kılındığı bildirildi. (Bakara Suresi; 2/187) Üzerimiz-

deki ağır yükü hafifletildi. Bu izin Rabbimizin bu 

ümmete merhametinin göstergesidir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere Allah’a (c.c.) 

yaklaşma yollarını ve O’nun razı olacağı amelleri 

bildirmiştir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) her ibadette 
ve işte hep ölçülü olmanın gereği-
ni anlatmış; kendisinin söyledikleri 
dışında ölçüsüz davranışları yasak-
lamış; kişinin kendisine,  ailesine 
ve diğer hak sahiplerine zulmet-
mesine müsaade etmemiştir. 

Bunun aksine bir duruma şahit olması veya 

bildirilmesi durumunda sert bir şekilde uyara-

rak “Benim sünnetimden yüz çeviren benden 
değildir.” buyurmuştur. İftar ile imsak arasındaki 

vakitte yasaklar kaldırıldığı halde bazı kimselerin 

iki gün boyunca iftar etmeden oruç (visal orucu) 

tutmasına; bazılarının da sahuru terk etmeleri 

üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu kişile-

rin kendilerine ağır yük yüklemelerine müsaade 

etmedi ve onları bundan nehyetti. Yılın tama-

mında oruç tutmak için izin isteyenlere de izin 

vermedi. Özellikle sahur yemeğinin yenmesini; 

yenilmesini ise geçe bırakılmasını tavsiye etti. 

Bizim orucumuzla Ehli Kitap’ın orucu arasın-

daki farkın sahur yemeği olduğunu haber verdi. 

Çünkü onlarda sahur yemeği yasak olduğu için 

oruçları iftardan sonra başlardı. Aynı şekil de iftarı 

ilk vaktinde yapmanın ve iftarda acele etmenin 

önemini vurguladı. Bu Peygamber Efendimiz’in 
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(s.a.v.) ümmetine merhamet ve sevgisinin açık 

bir göstergesidir. O (s.a.v.) bazı sahabilerin dedi-

ği gibi onların Halili (dostu), bazılarının da  ifade 

ettiği gibi onların Habibi (sevgilisi) idi. Hz. Aişe’ye 

(r.a.) iftar etmekte ve akşam namazını kılmakta 

acele eden kişi ile bunları geciktiren kişinin ha-

beri gelince önderimiz ve örneğimizin Rasulul-

lah (s.a.v.)’ın da iftar ve namazda acele ettiğini 

haber vererek doğru davranışı sünnetle ortaya 

koymuştur.

Ramazanın en güzel taraflarından biri de ki-

şinin ekmeğini paylaşmasıdır. İslam ümmetinin 

kaynaşmasında toplumsal bir dinamik olan bu 

paylaşma kültürüdür. Ayrıca oruçlunun elde et-

tiği ecrin aynısını, iftar ettirenin de kazanacağı 

buyrulmuştur. Oruçluya iftar ettirmenin sonu-

cunda kazanılacak bu hayır için mükellef sofra-

ların kurulmasına gerek olmadığı beyan edilerek 

bir hurma ile bir yudum süt veya su ile de bu 

sevabın verileceği müjdelenmiştir. Maddi du-

rumu/imkanları güzel sofralar kurmaya müsait 

olmayan Müslümanlar da bu hayırdan mahrum 

kalmadılar. Bu duygu içindeki Müslümanlar artık 

elinden tuttuğu, yolda gördüğü kardeşine iftar 

ettirmek için birbirleri ile yarışmaya başladıkları 

bir gerçektir. 

Kendilerini ibadet ve ilme adamış olan As-

hab-ı Suffe de Ramazan günlerinin bereketini 

yaşarlardı. İmkanları olanlar birer ikişer onları 

evlerine davet eder ve yemeklerini paylaşırlardı. 

Üst üste yemek bulamadıkları kimi günlerde ise 

durumlarını Peygamberimiz’e (s.a.v.) arz ederler-

di. Hatta birgün iftar etmek için bir şey bulama-

dıklarını Peygamberimize haber verdiler. O da 

hanımlarına haber gönderdi. Ancak kendi evin-

de de ikram edecek bir şey bulamayınca onları 

da toplayarak beraberce  Allah’a (c.c.) duaya dur-

dular. (“Allah’ım! Senin fazlın ve rahmetinden is-

tiyoruz. Her şey senin elindedir. Senden başkası-

nın hiçbir şeye gücü yetmez.”). Bir süre sonra bir 

sahabi kızarmış koyun ve ekmekle Rasulullah’a 

geldi. Peygamberimiz (s.a.v.) duaları ile Allah’ın 

(c.c.) onlara gönderdiği ikramı ortaya koyarak 

doyana kadar yediler. Onlar açlığı da tokluğu da 

birlikte yaşadılar.

Kimi sahabiler Peygamberimiz’i (s.a.v.) iftara 

davet ederdi. Bunlardan biri olan Sa’d b. Muaz 

(r.a.)’ın evindeki iftardan sonra şöyle dua etmiş-

ti: “Oruçlular sofranızda iftar etsin, yemeğinizi 

iyi insanlar yesin, melekler size salât etsin!” 

Bazı kimseler ise onun sofrasından nasiplen-

memesinin hüznünü bir ömür boyu yaşamıştı. 

Ramazan dışında oruç tutan bir yolcu Peygam-

berimiz’e (s.a.v.) uğramıştı. Bu kişiyi sofraya davet 

ettiği halde oruçlu olduğunu söyleyerek yemek 

yemedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise bu halin ken-

disi için ruhsat olduğunu beyan etti. Orucunu 

bozmayan bu kişi sonrasında bundan duyduğu 

pişmanlığı ve Peygamberimiz’in (s.a.v.) sofrasın-

dan mahrum kalmanın hüznünü bizlere  ifade 

etmiştir.
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Ramazan ayı ile birlikte bazı hassasiyetlerin 

üzerinde daha fazla durulurdu. Müslümanlarda 

olması gereken ahlaki hasletler bu ayın bereketi 

ile yeniden vurgulanırdı. 

Bu ayda kazanılacak hasletler yıl 
boyu devam eden bir ahlaka 
dönüşecektir. 

Gün boyu sırf Allah (c.c.) rızası için açlık, su-

suzluk ve nefsin bazı ihtiyaçları mutlak olarak ya-

saklanırdı. Ancak  bu engellemelerin sadece üç 

alanla sınırlandırılmadığını ise Peygamberimiz 

(s.a.v.) bizlere bildirmiştir. Bazı insanların oruç 

tutmasına rağmen yalanla iş görmesi, gıybet ile 

ölü kardeşinin etini yemesi ve insanların sıkıntılar 

içinde iken daha hassaslaştığı bu ortamda kav-

ga ederek kardeşlerine zarar vermesi nedeniyle 

kişinin sevabını yok ederek oruçtan o kişiye sa-

dece açlık ve susuzluk kalacağını haber vermiş-

tir. Oruç ibadetinin sıhhat ve ecrinin büyüklüğü 

beden ve ruh bütünlüğü ile tutulması sonucu 

elde edileceği vurgulanmıştır.. Savm kökünden 

gelen bu fiil, kişinin kendini tutması, frenlemesi 

ve alıkoyması anlamına gelir. İlk nesle bu husus 

birçok kereler farklı vesileler ile hatırlatılmaktaydı. 

Sınırlarına dikkat edilen oruç bir kalkan olacaktır. 

Kişiyi hem dünyada kötülükten uzak tutan hem 

de asıl olarak cehennem ateşinden koruyacak 

bir kalkana dönüşecektir. Şeytanların zincire 

vurulması ve açlık ile damarlarda dolaşan ves-

vesenin  boğulması; rahmet kapılarının/cennet 

kapılarının açılması ve cehennem kapılarının ise 

kapatılması; rahmet ve merhamet mevsiminin 

insanı kuşattığının resmidir.

Sahabiler kendileri oruç tutarak ilahi emre tabi 

olurken bazı zamanlarda da çocuklarına bu alış-

kanlığı kazandırma gayretini göstermişlerdi. Yedi 

yaşındaki çocuğun namaza teşvik edilmesi gibi 

kendisine oruç tutma alışkanlığı da kazandırılır-

dı.  Çocuklarının yemeği unutup oruca devam 

etmesi için evlerinde boyalı yünden oyuncaklar 

hazırlarlardı. Çocuklar yemek istediklerinde bu 

oyuncaklar ile onları oyalayarak oruca devam 

etmelerini sağlarlardı.

Sahabenin Ramazan ibadetlerini anlatmak 

ise bir başka yazının konusu. Onların teravihle-

ri, gece namazları, Kur’an okuyuşları ve özellikle 

mescidde itikafla geçirdikleri zamanları ve Kadir 

gecesini arayışları gibi hususlar çok önemli ve 

ihmal edilemeyecek konulardır.

Rabbim iftarlarımızı, ibadetlerimizi ve her tür-

lü sa’yımızı kabul etsin.

“Allahım senin için oruç tuttum ve senin 
rızkınla orucumu açtım,”

 “Ey Allahım! Sadece senin için oruç tuttuk, 
senin rızkınla iftar ettik. Amin.
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İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplum-

sal hayatın gerekliliği öteden beri “İnsan, tabiatı 

itibariyle medenîdir” sözüyle ifade edilir. Bu ba-

kımdan tek tek kişiler, bireysel varlıklarını devam 

ettirebilmek için bir topluma, toplumsal organi-

zasyona katılmak durumundadırlar. Bu katılım, 

kendi varlığını sadece içinde sürdürebildiği top-

luma karşı fertlere birtakım görevler yükler. 

Başka bir ifadeyle, tek tek her birinin sosyo-

lojik atmosferi olan toplumun sağlıklı bir şekilde 

varlığını sürdürebilmesi için fertlerin, kendilerin-

den oluşan bu topluma karşı sorumlulukları var-

dır. 

Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebil-

mesi için, toplumsal dengenin bir şekilde sağ-

lanması ve fertler arasında duygusal gerilime 

yol açabilecek etkenlerin giderilmesi şarttır. Bir 

toplumda zenginlerin ve fakirlerin bulunması 

doğaldır. Fakat doğal olmayan, bunların birbirle-

rinin haklarını gözetmemesi ve sosyo-ekonomik 

açıdan bir bakıma Sünnetullah denilebilecek bu 

durumun toplumda gerilim ve gerginlik sebebi 

olmasıdır. Bunun için de hem zengin ve fakir 

arasındaki ekonomik düzey farkının uçuruma 

dönüşmemesi, yani zenginin daha zengin, faki-

rin daha fakir olmasının engellenmesi hem de 

bu yüzden gerçekleşmesi muhtemel olan bu 

duygusal gerilimin önlenmesi veya gerilimin 

alınması gerekir.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu yönde yapılan düzen-

lemeler âdeta böyle bir gerilimin potansiyel 

varlığını ima edip, bunun engellenme ve gideril-

me yolları teşhis edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 

Cennet ehli müttakîler tanıtılırken onların dün-

yada güzel davranan kimseler olduğundan söz 

edilip “...Ve mallarında muhtaç ve mahrumların 
hakkı vardır” (Zâriyât Suresi; 51/19) buyurulur.

”Yine o muttakiler öyle kimseler ki, onların 
mallarında isteyen ve edebinden, hayâsından, 
iffetinden isteyemeyen fakirler için bir hak 
vardır. Onlar kendi mallarında sâil ve mah-
rum için hak bulunduğunu kabullenen ve bu 
kabulün gereğini yerine getiren insanlardır.” 
şeklinde Zariyat suresinde buyuruyor Rabbimiz. 

İlk Müslümanlar isteyen ve isteyemeyecek du-

rumda olanlar için mallarında hak bulunanlar, bu 

hakkın bulunduğuna iman edenlerdi. 

Dilenebilen, dilenemeyen, iste-
yebilen, isteyemeyen, soran, so-
ramayacak olan insanların kendi 
malında belli bir hakkının olduğu-
na inanan kimseydi onlar. 

Cebindeki, kasasındaki, kesesindeki, dükkâ-

nındakilerin tamamının kendisine ait olmadığına, 
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Allah’ın (c.c.) bunları sadece kendisi için harcan-

mak üzere vermediğine, onlarda kendisinden 

başka kimselerin de hakkı olduğuna inanıyor ve 

Allah (c.c.) kullarına harcamada bulunuyorlardı.

Kur’an-ı Kerim’in başka bir ayet-i kerimesin-

de, namaz kılan ve namazlarında daim olanların 

eline mal geçip, zengin olunca pintileşen kim-

seler gibi olmadıkları belirtilerek “Bunlar sahip 
oldukları mallarda muhtaç ve mahrumun belli 
bir hakkı bulunduğunu unutmazlar” (Meâric 

Suresi; 70/25) buyurulmuştur. Sadaka da aslında 

buradan gelmektedir. 

Sadaka, kişinin mala ilişkin, malın 
mülkün Allah’a (c.c.) ait oluşuna 
ilişkin imanının ortaya konmasıdır.

 Benim cebimdeki paranın Allah’a (c.c.) ait 

olduğunu, mülkün sahibinin Allah (c.c.) oldu-

ğunu kabul etmem imandır. Ama bu imanımın 

ispatı, bu imanımın eylemi, sadâkati adına bu 

paramı ona muhtaç birilerine ulaştırma çabası-

na giriyorsam, yani sadaka veriyorsam işte bu 

da benim o konudaki imanımın sadakası, tasdi-

kidir. Bu teşhis ve belirlemenin Medine’de İslâm 

toplumunun oluşmasından önce daha Mekke 

döneminde yapılmış olması problemin sadece 

İslâm toplumu için değil, bütün toplumlar için 

geçerli olduğunu da ifade eder. Aynı anlamda 

olmak üzere Kur’an-ı Kerim’de “Güzel bir söz 

ve bağışlama, eziyete dönüşen bir sadakadan 

daha iyidir; Allah (c.c.) zengindir ve Halîm’dir. 

Ey inananlar! Zekât dâhil her türlü sadaka-

nızı başa kakmak ve eziyete dönüştürmek 

suretiyle boşa çıkarmayınız. Bu, inanmadığı 

halde malını gösteriş için harcayan kişinin 

tutumudur...”  (Bakara Suresi;  2/263-264) diye 

buyurulmuştur. Bu düzenleme toplumdaki eko-

nomik dengesizliğin yol açabileceği muhtemel 

olumsuz sonuçların azaltılabilmesi için zekâtı 

önemli bir araç olarak sunmakla kalmıyor, aynı 

zamanda bunun işleyişinde son derece önemli 

insanî meziyetlere, psikolojik faktörlere de işa-

ret ediyor. Ayet-i Kerime’den anlaşıldığına göre; 

zengin, verirken gönülsüz davranmayacak, başa 

kakmayacak, aynı şekilde fakir de alırken ezil-

meyecek, mahcubiyet duyması gerekmeyecek. 

Çünkü biri borcunu ödüyor, diğeri hakkını alıyor, 

alacağını tahsil ediyor; başa kakma ve mahcu-

biyet için hiçbir neden kalmıyor. Bu düzenleme, 

bir anlamda toplumsal gerilim sigortası görevi 

görüyor. 

Allah elçisinin (s.a.v.) benzetmesinde, Müslü-

manlar bir vücut, bir bünye gibidir. Vücudun bir 

azası sızlayınca bu sızıyı öbür organların duyma-

ması, bu sızıyı hafifletmeye çalışmaması müm-

kün mü, böyle bir şey düşünülebilir mi? Hayır! 

Çünkü böyle bir kayıtsızlık, vücudun doğal ya-

pısına terstir. Nasıl ki, bir bünyede, gerek içeride 

oluşan gerekse dışarıdan gelen mikroplara karşı 

kendisini korumak için bir savunma mekanizma-

sı varsa. Gerekli hallerde bu mekanizma harekete 

geçiyorsa, yine dışarıdan gelecek fizikî müdaha-

le ve saldırılara karşı organlar imkân ve kabiliyet-

leri ölçüsünde birbirlerinin yardımına koşuyorsa, 

toplum da aynen böyledir ve toplumsal bünye 

ayakta durabilmek için bu yardımlaşmayı yap-

mak zorundadır. 

Allah elçisi (s.a.v.), bir başka beyanlarında 

zekâtı Müslüman toplumun beş temel esasından 

biri olarak ilân ederken, hem bu doğal yapıya atıf 

yapmış hem de bunu bir sosyal denge ve adalet 

ideali olarak öngörmüştür. Bu suretle zikredilen 

ayet-i kerime ve hadis-i şerif bir ekonomik ve 

doğal gerçeği ifade etmiş oluyor. 

Toplumda fakirlerin haklarına riayet edil-

memesi, vücuttaki bir uzvun kanaması gibidir. 

Vaktinde tedbir alınmazsa kan kaybı bu vücu-

dun hastalanmasına, belki ölmesine yol açarsa, 

aynı şekilde fakirlerin hakkına riayet edilmemesi 

sosyal bir kanamadır ve vaktinde tedbirler alın-

mazsa bir canlı organizma olan sosyal bünyenin 

sağlığını, belki varlığını yitirmesine yol açacaktır. 
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Bu hal, toplum üzerindeki ilâhî elin, rahmetin 

çekilmesi demektir. Bütün bunlar zekâtın sosyal 

bünyenin sağlıklı bir şekilde var olmasını sağ-

lamaya, sosyal dokunun korunmasına yönelik 

doğal bir çaba olduğunu gösteriyor. “Kendinizi 

kendi ellerinizle tehlikeye atmayın” ve “Kendi-

nizi öldürmeyin” hitapları, özel bağlamı dışında, 

bu anlamı da vurgulamış oluyor. 

Namaz ve oruç, bireysel ve kişisel gelişme 

ve yükselişe, zekât ise adıyla örtüşecek şekilde, 

ferdî cimrilik, bencillik gibi kötü huylardan arın-

dırma yanında toplumsal bünyeye girmiş zararlı 

mikro-organizmalardan arınmaya, toplumsal 

bünyenin sağlıklı bir şekilde serpilip büyümesi-

ne, gelişmesine hizmet ediyor. Zekâtın bir ibadet 

oluşunun anlamı burada gerçekleşiyor. Toplum-

sal iyi olan adaleti sağlamaya yönelik, “toplumsal 

ibadet”tir. Namazın bireysel ahlâkı, zekâtın ise 

toplumsal ahlâkı gerçekleştirmeye yönelik oluşu, 

bu iki ibadetin Kur’an-ı Kerim’de çoğu yerde bir-

likte zikredilmesini daha bir anlamlı kılıyor.

Zekâtın toplumsal temizleme ve arıtma an-

lamında oluşu -sözcük anlamının tamamlama-

sı mahiyetinde olmak üzere- Kur’an-ı Kerim’de 

“Onların mallarından sadaka (zekât) al. Onun-
la kendilerini temizlemiş ve arıtıp geliştirmiş 
olursun...” (Tevbe Suresi; 9/103) diye buyrularak 

belirtilir. Ya da buradaki tezkiye malın temizlenip 

çoğalması anlamınadır: “Onların mallarından sa-

daka al ki malları çoğalsın, bereketlensin. Veya 

onların mallarından sadaka al ki nefislerinin mala 

bakışları temizlensin. Nefisleri cimrilikten arınmış 

olsun. 

“...Ve onlara dua et. Çünkü senin duan on-
lar için sükûnettir. Onların kalplerini yatıştırır. 
Allah (c.c.) hakkıyla işitendir, hakkıyla bilen-
dir.” (Tevbe Suresi; 9/103)
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Kuşkusuz bizler Allah’ın (c.c.) kuluyuz ve O’na 

dönücüleriz… Bu kulluğun kendine özgü sınırları 

ve standartları vardır… Şüphesiz kulluk köklü ve 

özlü bir disiplindir. Şayet kullukta kalıcı bir seviye 

elde etmek istiyorsak, bunun teminatı takvadır… 

Yani kullukta kalite kriteri takvadır…

Takva imanın kıvamıdır…

Takva şuurun şahikasıdır…

Takva vicdanın şuasıdır…

Takva insanın kalbine yerleştirilmiş ilahi bir oto-

kontrol sistemidir… Ya da insanın toprağına ekil-

miş tuba tohumudur…

Fıtratın Fatır-ı Mutlak’la sürekli temas halidir… 

Veya fıtratın hayatta tezahür, bilinçle tekâmül et-

mesidir…

İçgüdülerin egemenliğine karşı içsel bir kıyam-

dır…

Takva bitimsiz deruni bir sefer, aş-
kın bir adanmışlıktır…

Kendini Allah’tan (c.c.) başkasına kapatmak, sa-

dece O’na odaklanmaktır…

Vikaye kökünden gelen takva, korunma ve sa-

kınmada titizlik halidir… Sorumluluk bilinci ile ko-

runmak… Allah’tan (c.c.) kaçarak değil, derin bir 

saygı ile O’na sığınarak korunmaktır…

Takva, Allah’ı (c.c.) öncelemek ve önemsemektir. 

O’nu sürekli gündemde tutmaktır… O’na karşı 

tutarlı olmaktır… Yani Allah’a (c.c.) karşı dürüst ol-

maktır…

İslami hayattaki ihtimam ve intibahın diğer bir 

ifadesi takvadır…Takva, tefekküre dayalı bir teyak-

kuzdur… İnandığı değerleri koruyabilme becerisi, 

ilkeli bir hayatta tutarlılık ve kararlılık göstergesi-

dir… Bir de kulun kendine göz-kulak olmasıdır…

Takva ruhbanlık değildir… Radikallik de değildir… 

Rabbanilik bağlamında Rıza-i Bari’ye bağlanmak-

tır… Takvayı münzevilikten, silik ve sinik bir du-

ruştan ayrı tutmak lazım…

İslami şahsiyetin, cemaatin, ümmetin oluşumu 

Tevhit ve takva temellidir…

Takva örtüsünü kuşanan kişi, yapı, toplum, aile, 

kurum, devlet korunmuştur ve kurtulmuştur…

Takva gıdası alanın; basireti, feraseti, hikmeti, fur-

kanı, burhanı, irfanı açıktır…

Adalet, ahlak, merhamet, sehavet, cesaret, meta-

net, iffet, izzet, hikmet hepsi takvanın semeresi-

dir… Muttaki kalmanın hasılasıdır… 

İbadetlerimiz bizi takvaya taşır… Takva ibadetleri-

mizi anlamlı ve geçerli kılar…

Takva olunca namaz miraçlaşır.. Takvadır, orucu 

koruyucu kalkan kılan… Takvadır cihadı cinayet-

ten ayrıştıran… Takvadır nifaktan, riyadan, fitne ve 

Takva İle Tahkim
Edilmiş Hayatlar
Ramazan KAYAN     
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fesattan bizleri arındıran…

Ruhun takviyesi, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi 

ancak takva ile mümkün…

Takvasız secdelerin sonucu yoktur…

Takvasız tavafların geçerliliği yoktur…

Takvasız kullukların anlamı yoktur…

Takvasız kurbanların, ihsanların, infakların israf-

tan başka bir özelliği yoktur…

Allah (c.c.) yaptıklarımızın sayısına, hacmine, 

ebadına, rakamına bakmaz, sadece takvamıza 

bakar… Ona göre bize değer biçer… Kıymetimiz, 

kalitemiz takvamızda saklıdır… 

“Allah (c.c.) katında en şerefliniz en çok takvalı 
olanınızdır…” (Hucurat Suresi; 49/13)

Şerefi başka yerde arama şansımız yok… İtibarın 

ittika dışında garantisi yok…

Erimemek, elenmemek, sisteme eklemlenme-

mek için takva diyoruz…

Erdem için takva… Ebed için takva… Ermek için 

takva..

Madem ki takva korunmaktır, bu gün biz Müslü-

manlar nasıl korunacağız? Nelerden korunaca-

ğız? Modern zamanların literatürü ile ifade ede-

cek olursak korunmamız gereken o kadar çok 

şey var ki, hangisine değinsek acaba?

Korunmak, bankalardan, borsalardan, banker-

lerden… Özellikle kredi kartlarından ve ATM’ler-

den…

Korunmak, vitrinlerden, modalardan, markalar-

dan ve AVM’lerden… Korunmak, futbolizmden, 

FB, GS, BJK, TS’den yani sarı-lacivert, sarı-kırmızı, 

siyah-beyaz, bordo-mavi renklerin büyüsünden 

korunmak… Korunmak, politik fanatizmden, ide-

olojik anarşizmden… 

Partilere angaje olmadan yürümek…

Korunmak, paraizmden, $, €, £’ye mesafeli dur-

mak… Paralı olmak ama paracı olmamak…

Korunmak, medya kumpasından… Ekranlara 

dönük yüzleri Kur’an’a çevirmek… Sanal dünya 

ile sınırlı ve sorumlu bir ilişki kurmak… TV, CD, 

DVD, VCD sarmalında salih kalmanın yollarını 

aramak…Telekomünikasyonun tekelinden ve ta-

sallutundan korunmak… GSM, SMS, WEB, E-MA-

İL, FACEBOOK, TWITTER... tahakkümüne boyun 

eğmemek… Kontrollü ve filtrelenmiş bir ilişki ile 

yetinmek…

Korunmak. Resmi ideolojinin dayatma ve kuşat-

masından… Kemalist baskılara boyun eğmemek, 

laikçilik diktatoryası karşısında diz çökmemek… 

Özü itibarı ile bize yabancı olan bu sistemin pa-

zarı ve parçası olmamak…

Karşı cinsin kışkırtıcı bakışlarından korunmak… 

Flörttür, süksedir, kur yapmaktır… Sosyalite, mo-

dernite adına her türlü pespayelikten sarfı nazar 

etmektir…

Evet, takvanın göz kapaklarımız üzerindeki etki 

gücü nedir? Kulak kepçesine yankısı nasıldır? Ke-

lime telaffuzundaki belirleyici boyutu ne kadar-

dır? Kalp atışlarındaki rolü ne ölçüdedir?

Ve mutlaka korunmak, arzuların ağırlığından… 

Hevanın hakimiyetine “Hayır” diyebilmek… Şey-

tana ve şeytanlaşanlara itirazımızı yüksek sesle 

sürdürmek…

Habire takva derken, takva üzerinden gelebile-

cek manipülasyona da dikkat çekmek durumun-

dayız… 

Unutmayalım ki zulüm, takva elbisesine bürün-

düğü vakit, tarihte eşi görülmemiş vahşetlerin ve 

vahametlerin sebebidir artık…

Bu ümmet, muttaki görünümlü mürailerden 

çektiği kadar, hiç kimseden çekmedi…

İçi boşaltılmış takvadan içtinap ederiz… Nefis-

lerimizi ve nesillerimizi ise ancak ittika ile inşa 

edebiliriz…
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Kuyumcular altın ve gümüşü ta-
nımak ve kalitesini belirlemek için 
mihenk taşı denilen bir taş kulla-
nırlar. 

Ellerine aldıkları maddenin altın olup olmadı-

ğını anlamak, altın ise saflık derecesini tespit ede-

bilmek için kendilerine ait bir yöntemleri vardır. 

Böylece madenin altın olduğunu ve saflık dere-

cesini belirlerler. Mihenk taşı kuyumcular için ha-

yati bir öneme sahiptir. 

Hayatımızda karşılaştığımız olaylar, fikirler ve 

kişiler karşısında sarsılmamak ve savrulmamak 

için sabit ölçüler ve değerlere; mihenk taşına 

ihtiyacımız vardır.  Bu değerlere sahip olduğu-

muz takdirde yaşadığımız dünya hayatında dik 

bir duruş ve dosdoğru bir istikamet üzere olma-

mız mümkün olacaktır. İşte o zaman olaylar, ki-

şiler ve fikirler karşısında dosdoğru bir yol takip 

edebilmemiz mümkün olacaktır. Fakat günümüz 

insanının doğru ile yanlışı, hak ile batılı, iyi ile kö-

tüyü ayırt edebilecek ölçülere sahip olmadığını 

görüyoruz. 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında büyük 

bir bilgi kirliliği ve kavram kargaşası yaşanıyor. İn-

sanlık öyle bir dönemden geçiyor ki; hak ile batıl, 

iyi ile kötü, doğru ile yalan, gerçek ile sahte, sa-

mimiyet ile riya, sadakat ile ihanet iç içe geçmiş 

ve birbirine karışmış durumdadır.

Hayatında bu ölçüleri elde etmeyen ve edi-

nemeyen insanlar hangi sosyal statüde olursa 

olsunlar yalpalamaya, sağa-sola savrulmaya de-

vam ederler. Bunlardan bazılarına örnek verecek 

olursak konu daha iyi anlaşılacaktır: Yeryüzünde 

zulüm yapmak ve zulüm yapanlara sessiz kal-

mak, insanın insani değerlerine kıymet verme-

mek,  lider ve yöneticilerine körü körüne itaat 

etmek, insanlar arasından bazılarını peygamber 

gibi kabul edip onların peşinden gitmek, aile ku-

rumuna gerekli önemi vermemek,  kendi kav-

mini en üstün kavim kabul etmek, İslamî ilimler 

konusundaki mirasımızdan habersiz olmak ve 

kesin bilgiler yerine şaz ve istisna görüşlere tabi 

olmak, kâfirlere sevgi göstermek, Müslümanla-

ra merhametsizce davranmak ve Müslümanları 

tekfir etmek…

Profesörden öğrenciye, parti başkanından 

esnafa, köylüden çiftçiye her alanda insanların 

ölçüsüz oluşlarına şahit olmaktayız. Günümüz 

dünyasında halen sahte peygamberler çıkma-

ya devam etmekte;  sözüm ona okumuş, aydın, 

entel, şehirli-köylü bir takım insanlar bu sahte 

peygambere inanmakta, onların arkasından git-

mektedirler.

Yine 1400 yıllık ilmî mirasımız konusunda 

aynı cehalete ve ölçüsüzlüğe şahit olmakta-

yız. Hadislerin delil oluşları konusunda bir takım 

hoca efendiler ileri geri konuşarak, sözüm ona 

ilmi vaaz ve nasihatlerde bulunmaktadırlar. Fa-

kat hadisler hakkında konuşurken bir taraftan da 

Mihenk Taşımız
Enver GÖKKAYA    
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hadis kaynaklarını inkâra yeltenmekte, diğer ta-

raftan ise, insanların kafalarına şüphe tohumları 

ekmektedirler. Birtakım hocalar her sene Rama-

zan ayı geldiğinde imsak konusunda kafaları ka-

rıştırıcı açıklamalar yapmaktadırlar. 

Mihenk dünyamızı bozmaya yönelik karşı-

mıza çıkan bir başka örnek te Müslümanlar ara-

sında aydın, zengin, elit ve entelektüel bir kesim 

oluşturulması konusudur. Bu konu ele alındığın-

da aynı sorunlara şahit olmaktayız. Ölçüsüzlük… 

Sonuç itibariyle bu insanların İslam’a verdiği za-

rar da çok daha büyük olmaktadır.

Herkes, suret-i haktan görünüyor; iyi olan, 

güzel olan, doğru olan benim; bana gelin, beni 

dinleyin ve bana itibar edin diyor. Hiç kimse ben 

yalan söylüyorum, yanlış düşünüyorum, bilmi-

yorum demiyor. Kimse bendeki mal çürüktür, 

sahte ve hileli mal satıyorum demiyor. Herkes 

kendisi dışındakileri yalan söylemekle, samimi-

yetsizlikle, kandırmakla, yanıltmakla suçluyor. Ve 

sakın başkalarına itibar etmeyin, bana gelin, beni 

dinleyin, bana inanın ve bana uyun diyor.

Hayatın her alanını kuşatmış olan riya ve bil-

gi kirliliği karşısında zavallı insan çaresiz kalıyor; 

kimi dinleyeceğini, neye inanacağını, kime itibar 

edeceğini şaşırıyor. Doğru yapayım derken, yan-

lış yapabiliyor. Gerçek diye sahtesini alabiliyor. 

Güzel zannıyla çirkini sevebiliyor. En azılı düş-

manını dost, gerçek dostunu düşman sanabili-

yor. Kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor.

Sıdk ile yalanın, hak ile batılın, güzel ile çirki-

nin, samimiyet ile riyanın böylesine iç içe, yan 

yana karmaşık halde bulunduğu hayat yolculu-

ğunda, insanoğlunun selametle ilerleyebilmesi 

için sağlam ölçülere ihtiyacı var. Duyduğu ve 

gördüğü şeyleri almadan/kabul etmeden önce 

mihenge vurmalıdır. Bunun için de insanın ha-

yatında sağlam ölçüler yani mihenk taşları ol-

malıdır.

Müslümanın hayatındaki en 
önemli mihenk taşı Kuran ve 
Sünnettir. 
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Karşılaştığımız, fikir, söz ve eylemi Kuran ve 

Sünnet ölçüsünden geçirmelidir. Kur’an ve Sün-

nete uygunsa almalı, kabul etmeli, uygun değil-

se reddetmelidir. Sorgulanmadan kabul edilecek, 

teslim olunacak ve uygulanacak yegâne bilgi ve 

hükümler Kur’an ve Sünnetin hükümleridir. Ha-

yatımıza örnek edineceğimiz yegane dönem 

ise hiç şüphesiz Allah Resulü’nün (s.a.v.) yaşadığı 

dönem ile selef-i salihin dönemi olmalıdır. 

Bir fikir, yöntem veya teklif karşısında; karşı-

mıza çıkan düşünce veya teklifi uygulamamız 

durumunda bunun bizi nereye götüreceğini, 

bize ne kazandırıp ne kaybettireceğine bakma-

lıyız. Bizi huzur, mutluluk ve başarıya mı götüre-

cek; yoksa başarısızlığa, sıkıntı, stres ve felaketle-

re mi sürükleyecek? 

Olaylar karşısında tavrımız: Karşılaştığımız 

olayı kimin yaptığı değil, ne yapıldığı önemlidir. 

Olayın failinin kişisel erdemlerine, sevap ve gü-

nahlarına değil; yapılan işin kime nasıl hizmet 

edeceğine, kime yarar sağladığına ve kime za-

rar verdiğine bakmak gerekir. Vuku bulan olay, 

İslam’a, bize, ailemize, ülkemize, insanlığa, inan-

dığımız değerlere fayda sağlıyorsa güzeldir; aksi 

halde menfi bir hadisedir.

Ayrıca, bir insanın daha önce iyi ve güzel 

şeyler yapmış olmasının, onun hiç yanlış yap-

mayacağı anlamına gelmeyeceği hususu asla 

unutulmamalıdır. Öte yandan, geçmişte hata 

yapan birisinin hatalarından ders alarak, daha 

sonraları çok güzel ve faydalı şeyler yapabileceği 

ihtimali de göz ardı edilmemelidir.

Hayatımızda edinmemiz gereken bazı mi-

henk taşları:

• İnsan yeryüzüne imtihan için gönderilmiştir. 

• İnsanlar arasında üstünlük ancak takva iledir.

• Soy, ırk, kabile, renk ve diller üstünlük vesilesi 

değildir. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşit-

tirler.

• Güzel ahlak en büyük erdemdir.

• Aile en önemli kurumlarımızdandır.

• Müslümanlar kardeştir. Birbirlerinin yardım-

cısı ve dostudur.

• Müslümanların iman ettikten sonra birbirle-

rine kanları, canları ve namusları haramdır.

• İslam’da elit bir zümre yoktur.

• Allah’a isyan hususunda hiçbir yaratılmışa 

itaat söz konusu değildir. İtaat ancak maruf-

ta ve Hakk’tadır.

• Haram ve helal bellidir. 

• Son Nebi Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Bir daha 

peygamber gelmeyecektir. Ondan son-

ra peygamberlik iddiası ve bu iddiayı kabul 

sapkınlık ve küfürdür.

• İslam’ın yagâne kaynağı Kur’an ve Sünnettir. 

Bu iki kaynaktan sonra icma ve kıyas gel-

mektedir. Ardından dinin diğer delilleri gel-

mektedir.

• İslamî ilimler tarihi miras olarak elimizdedir.

• Delillendirmede sürekli şaz görüşleri savu-

nanlara dikkat edilmelidir. 

• Allah (c.c.) insanlar arasında hükmolunması 

için en son Kitap olan Kur’an-ı Kerim’i gön-

dermiştir. 

• Kafirlerin merhametlerine asla güvenilme-

melidir.

• İnsanın en büyük düşmanı öncelikle kendi 

nefsidir. Sonra şeytan gelmektedir. Nefisle 

ve şeytanla mücadele kişinin ölümüne dek 

sürmektedir. 

• Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. 

Vücudumuzun bir organına dokunan bir 

rahatsızlık nasıl bütün vücudu etkiliyorsa 

Müslümanların başına gelen her olay diğer 

Müslümanları etkilemelidir.

• Dinimizin adı İslam’dır. Mezhepler dinin ya-

şanması için sistemleşen kurumlarımızdır. 

• İnanç ve düşünce olarak en mutedil ve kap-

sayıcı yol “Ehl-i Sünnet” yoludur.

• Bid’at ve te’vil ehli tekfir edilmemelidir.  
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Alemlerin Rabbine hamdolsun.  O’nun mü-

cadele ve takvada örnek Resulü’ne (s.a.v.) salât 

ve selam olsun. Başta davanın ilkleri olan asha-

bına ve bu davaya hizmet etmiş ve eden tüm 

kardeşlerimize selam olsun. 

Tarih boyunca peygamberlerle mücadele 

eden, vahye değil nefsine ve aklına uyan insan-

lar Allah’tan (c.c.) bağımsız olmak ve güya öz-

gürlüğe sahip olmak istemiştir. Sonunda özgür 

olacağına nefsinin kölesi olmuş,  gayrı medenî 

ve kötülüklerle dolu bir toplum meydana getir-

mişlerdir. 

Bugün de insanın Allah’ın (c.c.) yol gösterme-

sine ihtiyacı olmadığını, aklın ve bilimin insana 

yeterli olacağını iddia eden Batı medeniyetinin 

insanı ne hale getirdiği açıkça görülmektedir.

İnsanı tanımadan medeniyet esasları ortaya 

koymaya çalışanlar insanın fıtratını bozmuştur. 

Kur’an’ın ifadesiyle “en güzel surette yaratılmış 

olan insanı  “aşağılıkların en aşağılığı” haline çe-

virmiş, insanı kendine ve başkalarına zarar verir 

hale getirmiştir. 

Bilimin görevi insanı medenî yapmak değil, 

insanın hayatını kolaylaştırmaktır. İnsanı medenî 

yapacak olan, Allah’ın (c.c.) gönderdiği din ve 

koyduğu ahlâk ve medeniyet esaslarıdır.

Aslında Batının değerleri tükenmiştir. Vaat et-

tiği sadece göstermelik demokrasidir. Demokra-

sinin sonuçları da bugün dünyada görülmekte-

dir. Halkları aldatma aracı olan Demokrasi, baskı 

ve zorbalıklara karşı olup fikir özgürlüğünü savu-

nur ve günahlara ise sınırsız durarak ölçüyü ka-

çırmış ve insanı bozmuştur. 

Batı medeniyeti  insanı  Allah’a
(c.c.) kulluktan uzaklaştırmış, 
nefse, ideolojilere ve kula kul 
yapmış, insanlık şerefinden 
mahrum etmiş, dünyasını  da 
ahiretini de berbat etmiştir.

İslam medeniyeti, bu medeniyetin verdiği 

zararları telafi edecek tek medeniyettir. Bu me-

deniyeti yeniden inşa edecek olanlar da  “iyilik 

fedaileri” dir. 

 “İyilikte ve Allah’ın (c.c.) sizin iyiliğiniz için 
koyduğu yasaklarından sakınma hususunda 
birbirinizle yardımlaşın günah ve düşmanlık 
üzerine yardımlaşmayın.” (Maide Suresi; 5/2)  

Bu ayet-i kerime ile Rabbimiz yeryüzünde fesat, 

bozgunculuk çıkmaması için mümin kullarına 

sorumluluk yüklemiştir.

İslam, cihanı kuşatan bir hayırdır. Rabbimiz, 

müminlerin daima hayra vasıta olmalarını, kar-

deşlik ve dayanışma duygularını korumalarını 

istemiştir. Bizler de bu yarışta yerimizi almalı ve 

İslam medeniyetini çağlardan çağlara taşıyan 

iyilik fedaileri olmalıyız. 
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“Ey iman edenler! Rabbinize rüku edin eği-
lin secdeye yere kapanın; Rabbinize ibadet 
kulluk edin; hayır yapın ki, kurtuluşa eresiniz.” 
(Hac Süresi;  22/77)

“Hayırda yarışınız” (Maide Suresi; 5/48) ilahi 

emriyle Rabbimiz müminlerin  iyiliklerde yarış-

masını istemektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu 

yarışı nasıl sürdürmek gerektiğine açıklık getir-

mektedir. “Güneşin doğduğu her gün Müs-
lümana sadaka vermek (iyilik yapmak) va-
ciptir.”Sahabeler sorarlar: “Ey Allah’ın Resulü 
(s.a.v)! Eğer mümin sadaka verecek bir şey 
bulamazsa ne olacak?” “Çalışır nafakasını sağ-
lar ve bir kısmı ile de sadaka verir.” buna gücü 
yetmezse ne olacak?” “O takdirde bedeni yar-
dıma ihtiyacı olan kimseye yardım eder; bu, 
onun için sadaka olur.” “Bunu da yapamazsa?” 
“O zaman insanları iyiye, güzele ve doğruya 
çağırsın. Hakk’a davet etsin ve nefsini başkala-
rına zarar vermekten korusun.  (et-Tac)

Her gün yeni bir azim, aşk, aksiyon ve direnç-

le iyiliklerde yarışmalı, iyilik fedaileri olmalıyız. 

İyilik, bir başkası için yaşama erdemini kuşan-

maktır. Eğer bizler tüm dünyayı kucaklayacak bir 

iyilik hareketini inşa edemez; vicdanlarımızda 

taşıdığımız iyilik ve güzellikleri içinde yaşadığı-

mız topluma aktaramaz isek kötülükler her yeri 

kaplayacaktır. 

Biz bilir ve iman ederiz ki, insanlığa karşı so-

rumluluklarımız var. Bunun yanında doğaya, 

çevreye, eşyaya ve her canlıya karşı sorumlu-

luklarımız var. Sorumluluklarımızdan kaçamayız. 

Mazeret sunamayız, erteleyemeyiz.

Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.) su-

suzluktan ölmek üzere olan bir köpeğin susuzlu-

ğunu gideren kişinin kurtulduğunu müjdelerken, 

bir kediyi hapseden kadının nasıl hüsrana uğra-

dığını da bildirmektedir. 

Firavunların zulümlerine karşı Allah’ın (c.c.) 

yeryüzünde imam kılmak istediği ve doğumu ile 

Firavunlara korku salan Musa biz olmalıyız. “Biz 
ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta 
bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçı-
lar kılmak istiyoruz. Ve onları yeryüzünde ‘ik-
tidar sahibi’ olarak yerleşik kılalım, Firavun’a, 
Haman’a ve askerlerine, onlardan sakındıkları  
şeyi gösterelim.” (Kasas Suresi; 28/3) 

Halkının önünde gidecek ve söylenmeyen ya 

da söylenemeyenleri söyleyecek biz olmalıyız. 

Geminin tabanını delmek isteyenlere dur diye-

cek biz olmalıyız.  Zeyd b. Harise’nin (r.a.) Efen-

dimiz’e (s.a.v.) atılan taşlara kendini siper etmesi 

gibi, İslam’a yapılan saldırılara karşı kendini siper 

edecek olan da biz olmalıyız. 

Sadece ibadet ve ahlakı öğreten bir kitaba 

değil, aynı zamanda hayatla ilgili kanunlar ve 

medeniyetin esaslarını koyan bir kitaba iman 

edecek bir topluma rehber olan biz olmalıyız. 

Efendimiz’in (s.a.v.) “İslam garip başladı, 
yine başladığı hale döner (yani yeniden baş-
lar)” buyurarak çıkacağını haber verdiği fecri sa-

dıkı yeniden inşa edenler biz olalım. 

Asırlar evvel güneşimiz batmaya 
başlamış ve her gün daha karar-
mıştı.  Bir fecir görülmüş sonra 
kâzip olduğu anlaşılmışsa da her 
fecri kâzib bir fecri sâdıkın haber-
cisidir. 

Çünkü her fecri kâzibten sonra, fecri sâdık 

gelir. O halde zaten alametleri görülmeye baş-

lanmış olan fecri sâdık inşaallah uzak değildir. 

İslam düşmanlarının korkarak bekledikleri  fecri 

sâdık’ı gerçekleştirmek, uyanış ve diriliş mücahit-

leri, birer iyilik erleri olmak bize yakışır.

Efendimiz’in (s.a.v.) “Ümmetimin misali yağ-
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mur gibidir. Başı mı hayırlıdır yoksa sonu mu 
bilinmez.”  (Tirmizî) buyurarak rahmete benzet-

tiği ve ileride ümmetinin içinden geleceğini bil-

dirdiği rahmet gelin biz olalım. 

Her insanın ve her Müslümanın bir vazifesi 

vardır. Bizim vazifemiz bir Ömer bir Selahaddin 

olmaktır.  Bizler sahabe neslinin vazifesi olan Ke-

lime-i  Tevhîd’i dünyaya hâkim kılmak ve İslam 

medeniyeti kurmakla vazifeliyiz. 

Gayesi Allah (c.c.) rızası, hedefi İslam mede-

niyeti, hareket metodu Rabbanî ve bağlılık duy-

gusu aşk seviyesinde olan bir dava adamı olmak 

bize yakışır.  Bu neslin ayak seslerini yaşadığımız 

çağa duyurmak bize yakışır. Modern dünyanın 

çöllerinde yol arayanlara rehber olmak bize ya-

kışır. Hasta bedenlere, yorgun yüreklere Lokman 

olmak bize yakışır. Çaresizlikten biçare düşmüş-

lere Hızır olmak bize yakışır. Haydutların, hara-

milerin kirlettiği bir sistemde garibe umut,  acize 

müjde olmak bize yakışır.

Günümüzün azgın Firavun ve Nemrutlarına 

karşı rabbaniler, ensariler, havariler ve sahabiler 

olarak iyiliği, erdemi, onuru, merhameti, insani-

yeti, muhabbeti, ülfeti, adaleti, ahlakı, kardeşliği, 

mertliği, dürüstlüğü, yaşadığımız topluma taşı-

mak, iyilik mektebini kurmak bize yakışır.

Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayete göre Hz. Pey-

gamber  Efendimiz’in (s.a.v.) şu sözü de hayra 

öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir 

müjde, ne düşündürücü bir uyarıdır: “İnsanlar-
dan öyleleri vardır ki, onlar hayrın anahtarları, 
şerrin de sürgüleridir. Allah Teâlâ’nın (c.c.), el-
lerine hayrın anahtarlarını koyduğu kimselere 
ne mutlu! Şerrin anahtarlarını Allah Teâlâ’nın 
(c.c.) ellerine koyduğu kimselere ne yazık!” 
(İbni Mace) 

Hayra anahtar olmak bazen yolunu kaybet-
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miş birine yol göstermek, bazen de boynu bü-

kük bir garibin ümidi olmaktır. Hayır, kimi zaman 

da mazlumu, mağduru, masumu gönlümüzde 

barındırmak, onların acısını yürekten paylaşmak, 

gözyaşlarına ortak olmaktır. Kimi zaman da ha-

yır, zalimlere, yakıp yıkanlara, terör estirenlere, 

cana kıyanlara, insanlara hayatı zindan edenlere 

buğz etmek ve karşı çıkmak gerekirse bu yolda 

can vermektir.  Kısacası iyilik fedaisi olmaktır. 

İyilik fedaileri olarak yeryüzünü 
kuşatmalı ve bu ulvi hareketin 
rehberi, öncüsü biz olmalıyız. 

Bugün yeryüzü kan gölüne, fitne ve fesat yu-

vasına dönmüşse nedenini biraz da kendimizde 

aramalıyız. Çünkü iyilik yolunda yapmamız ge-

rekenleri yapamadık. Kötülere, kötülüklere mani 

olamadık. 

Kötüler yürekleri kötülük tohumları ile doldu-

rurken, biz yüreklere iyilik tohumu ekemedik. Bi-

liyoruz ki; kötüler gücünü, iyilerin sessizliğinden 

alıyor.          

       

Öldükten sonra da yaşamak istiyorsak, hayra 

anahtar şerre engel olmalıyız. Geriye kalıcı iyilik-

ler bırakmalıyız. 

İslam’ın iyilik ve güzelliklerini yaşamayı ve 

yolunda mücadele etmeyi bu ömre sığdırama-

yacak kadar duyarsız ve mazeret sahibi olama-

yız. Müslüman bilir ki her şey kayıt altındadır. İki 

günü bir olan mümin ziyandadır.  Bu gün Allah 

(c.c.) için ne yaptın bilincinde bir Ömer olmak 

biz yakışır. Hesap gününün endişesi içinde Veda 

Hutbesi’nde ümmetinden şahitlik etmesini iste-

yen ve “Rabbine Şahit ol ya Rab” diye seslenen 

Peygamber (s.a.v.) kadar, bizler de sorumluluk-

larımızı yerine getirememekten dolayı endişe 

içinde olmalıyız. 

O halde haydi kardeşler sesimizi haykıralım; 

hikmetin ve nurun sevdasını kuşanalım, 

Kardelenler olalım açmaya kasem etmiş, 

Sözümüzü söyleyelim, hayatı ve ölümü sahibine 

sunalım,

Ölümün İsmail’i olalım, putlar kıran İbrahim 

olalım, 

Hasta yüreklere Lokman, Mustazaflara Hızır 

olalım,

İslama saldırılara siper, Davut’un sapanındaki 

taş olalım,

Çağın Ensarisi de, Rabbanisi de biz olalım. 

İyilik fedaileri olarak rüzgarımızı estirelim. 

“Sonra Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize 
varis kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine 
zulmeder, kimi ortada bir yoldadır, kimi de Al-
lah’ın (c.c.) izniyle hayırlarda yarışır öne geçer. 
İşte bu büyük fazlın kendisidir.” (Fatır Suresi; 

35/32)

Allahım! Bizi hayır yarışında öne geçenlerden 

eyle!
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Din, günümüzde de insanlık için hayatî bir 

kurtuluş reçetesi olmaya devam etmektedir. İn-

sanlar, dinden uzaklaştıkça sorunlarının daha da 

büyüdüğünü görmektedirler. Maneviyatsız bir 

hayatın insanı tatmin etmediği apaçık ortadadır. 

Din, bugün her zamankinden daha çok insan-

lığın ihtiyaç duyduğu bir sığınma ve rahatlama 

yeridir. Dinden kaçış insanı mutlu etmediğine 

göre yeniden dine sığınanlara, dini doğru bir şe-

kilde anlatacak yetişmiş insanlara ihtiyaç duyul-

maktadır. Bu insanlar, sadece anlatmakla kalma-

malı, aynı zamanda dini doğru bir şekilde, riyasız 

yaşayarak muhatapları üzerinde olumlu bir etki 

bırakmalıdırlar.

Günümüz müslümanı, muhatabına dini anla-

tırken geçmişte bilinen metotların yanı sıra mut-

laka çağdaş metotlardan da yararlanmalıdır. Öte 

yandan çağdaş insanın sorunlarından haberdar 

olarak ona yaklaşmak gerekir. 

Çağdaş bireye, ortaçağ insanı-
nın sorunlarına karşı üretilen re-
çeteleri sunmak, yanlış olur.

Bugün bir malın, düşüncenin ya da ideoloji-

nin tanıtılması için kullanılan, uzun araştırmalar 

sonucu etkileyiciliği ispatlanmış birçok tanıtım 

tekniği mevcuttur. Etkileme ve yönlendirme-

nin bu kadar geliştiği bir zamanda bile, insanlar 

üzerinde Hz. Peygamber (s.a.v.) kadar kalıcı etki 

bırakmak mümkün olamamaktadır. İnsanları et-

kilemesi için özel bir eğitim almadığı halde Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) bu kadar başarılı olmasının 

temel nedeni, davasını savunurken samimi ol-

ması, tam bir teslimiyetle Allah’a (c.c.) teslim ol-

ması ve O’na güvenmesi, Allah’ın (c.c.) kendisine 

destek olacağına inanmasıdır. Peygamberimiz’in 

(s.a.v.) yolundan gidecek bir müslümanın, bu-

günkü imkânları da kullanarak önemli başarılar 

elde etmemesi için herhangi bir neden yoktur. 

İnsanı bir anlık etkilemek kolaydır; ama onun ruh 

ve zihin dünyasında kalıcı bir etki meydana ge-

tirmek zor bir hâdisedir.

Tebliğ ve irşat faaliyeti, zorlama yapılma-

dan yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Dola-

yısıyla duyurma ve bilgilendirmenin ötesinde, 

zorlama ya da baskı kurma gibi bir anlam ve 

yükümlülük taşımamaktadır. (Şanver, Mehmet, 

Kur’an’da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, İstanbul 

2001, s. 24.)  

Bilindiği gibi Hz. Peygamber (s.a.v.), yıllarca 

tebliğ faaliyeti yürüttüğü halde Mekkeli müşrik-

lerin çoğu Allah’ı (c.c.) inkâra devam etmişlerdir. 

Yüce Allah (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) hitaben, 

“Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 
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Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.”(Gâşiye 

Suresi; 88/21-22)  buyurmaktadır.

“Tebliği sadece müslüman olmayanlara 
yönelik bir faaliyet olarak düşünmemek ge-
rekir. Müslümanlar da tebliğ faaliyetinin mu-
hatabıdır. Çünkü tebliğ, bilinçli bir bildirme ve 
bilgilendirme eylemidir.” (Bk. Şanver, s. 23-28.)  

Doğruya ve hakka çağırmak, çok önemli ve ge-

rekli bir görevdir. Bu görevi yerine getirenlerin 

büyük ecirleri vardır. Öte yandan ister âlim olsun, 

ister olmasın bütün insanlar farklı derecelerde 

tebliğ ve irşada muhtaçtırlar. Zira insan, ruh âle-

mi her zaman farklı olabilen bir varlıktır. Bu se-

beple bazen bildiği konuda da bilgilendirilmeye 

ve uyarılmaya ihtiyacı olabilir. Yüce Allah (c.c.), 

“Öğüt ver; doğrusu öğüt inananlara fayda ve-
rir.” (Zâriyât Suresi; 51/55)  buyurmaktadır.

Tebliğ faaliyeti, insanı ve toplumu daha iyi-

ye ve güzele götürmek, dünya ve ahiret mut-

luluğuna kavuşturmak için bilgilendirme faaliye-

ti olduğuna göre bunun ihmal edilmesi, bütün 

insanların zararına olur. Ahlakî değerleri yozlaş-

mış insanlardan meydana gelen bir toplumda 

yaşayan kişi, zamanla o insanların durumunu 

kanıksamaya başlar. Kuşkusuz, “inandığı gibi ya-

şayamayan insanlar, bir süre sonra yaşadığı gibi 

inanma” çelişkisiyle karşı karşıya kalırlar.

Yaşadığı toplumdaki gelişmelerden uzak ka-

lan bir insanın tavrını Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

anlattığı şu hikâye güzel tasvir etmektedir: “Al-
lah’ın (c.c.) hududuna riayet edenle, riayet et-
meyenlerin durumu, bir geminin üst katıyla 
alt katını paylaşmak için kura atan bir toplulu-
ğa benzer. Kura sonucunda bir kısmı aşağıya, 
bir kısmı ise yukarıya yerleşirler. Aşağıdakiler, 
su almak için yukarıdakilerin üzerinden geçi-
yorlar ve onları rahatsız ediyorlardı. Aşağıda 
kalanlardan biri eline bir balta alarak gemi-
nin dibini delmeye başladı. Yukarıda kalanlar 
gelip “Ne yapıyorsun?” diye sordular. “Benim 
yüzümden rahatsız oldunuz. Suya da ihtiya-
cım var!” diye cevap verdi. Eğer ona engel 

olurlarsa hem onu, hem de kendilerini kurta-
rırlar; onu serbest bırakırlarsa hem onu, hem 
de kendilerini helâk ederler.” (Buhârî)

Örnek Bir Tebliğci Olarak Hz. Peygamber

Manevî açıdan olgunlaşmamış bir insanın, 

başkalarını uzun süreli etkilemesi ve onlara ah-

lakî değerleri öğretmesi mümkün değildir. Hz. 

Peygamber (s.a.v.), hem cahiliye döneminde, 

hem de peygamberlikten sonra örnek gösterilen 

bir kişiliğe sahipti. Cahiliye döneminde davranış-

larıyla insanlar üzerinde olumlu etki bırakmış; bu 

sebeple kendisine “Muhammedü’l-Emin” den-

mişti. Peygamber oluncaya kadar, nübüvvetle 

ilgili bir şey düşündüğüne dair herhangi bir dav-

ranışı görülmemişti. Ama kendisine nübüvvet 

görevi verildiğini anladıktan sonra inancından 

asla şüphe duymadı. Getirdiği dine, tâbilerinden 

çok daha fazla bağlıydı. Onlardan daha mütevazı 

bir hayat sürüyor; ibadetlerini aksatmıyor, ken-

disine gelen vahyi hayatının her anına hâkim 

kılıyordu.

Hz. Peygamber (s.a.v.), gelen vahyi öncelik-

le bizzat yaşardı. O, hiçbir zaman kendisini di-

nin hükümlerinden muaf tutan bir tavır içinde 

olmamıştır. Hatta diğer Müslümanlardan daha 

fazla ibadet ederdi. Kendisine mahsus olan gece 

namazı buna örnektir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), söylediği sözün ya-

şantısına ve davranışlarına uymasına özellikle 

dikkat ederdi. İnsanın iç âleminin davranışlarıyla 

uyumlu olmasına önem verdiği gibi sözlerinin 

de davranışlarına yansımasını isterdi. Kur’ân-ı 

Kerim’de de Müslümanlar, çelişkili davranışlar-

dan kaçınmaları hususunda uyarılmaktadır. Bir 

ayet-i kerimede, “Siz kitabı okuduğunuz halde, 
insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor 
musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”  
(Bakara Suresi;  2/44)  buyurulmaktadır. Bir başka 

ayette söz ile amel arasındaki çelişkinin Allah’ın 

(c.c.) en sevmediği davranış olduğu vurgulan-

maktadır.
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“Ey inananlar! Niçin yapmayacağınız şeyi söy-
lüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemek, 
Allah(c.c.) katında en sevilmeyen şeydir.” (Saff 

Suresi; 61/2-3)

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğinde başarılı 

olmasını sağlayan önemli faktörlerden biri, kar-

şılaştığı sıkıntı ve musibetlere karşı sabırlı olma-

sıdır. Başka insanlar basit zorluklar karşısında bile 

isyan ederken Allah Resûlü (s.a.v.), karşılaştığı çe-

şitli engellemelere rağmen İslâm’ı anlatmaktan 

geri durmadı. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke 

döneminde yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Tâif’e 

yaptığı yolculuk sırasında karşılaştığı muameleye 

ne demeli? Ya Medine döneminde çektiği sıkın-

tılar, seferler, savaşlar ve müşriklerin saldırılarını 

defetmek için gösterdiği çaba... Ondan önce ge-

len peygamberler de çok şiddetli sıkıntılara ma-

ruz kaldıklarında sabırla direnmişlerdi. Yüce Allah

(c.c.), “Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. 
Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sab-
rettiler, nihayet onlara yardımımız yetişti.” 
(En’âm Suresi; 6/34) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.), sıkıntı çeken Müs-

lümanlara sabrı tavsiye etmektedir: “Sizden 
evvelki müminler, imanları sebebiyle vücut-
larındaki etler demir taraklarla taranarak ve 
tepelerinden itibaren ikiye biçilerek işkenceye 
uğratılıyorlardı da yine imanlarında sebat edi-
yorlardı.” (Buhârî) 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğde öne çıkan 

bir başka özelliği ise tevazuuydu. O, muhata-

bını her zaman ciddiye alır; onu dinler, sabırla 

ve kibirlenmeden sorularına cevap verirdi. Hz. 

Peygamber (s.a.v.) bir hadiste, “Kim Allah (c.c.) 
için alçak gönüllülük yaparsa Allah (c.c.) onun 
kadrini yükseltir; kim de Allah’a (c.c.) rağmen 
kibirlenirse Allah (c.c.) onu aşağıların en aşa-
ğısına kadar alçaltır.” (İbn Mâce)  buyurmak-

tadır. Kur’ân-ı Kerim’de “Yeryüzünde kabara 
kabara yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın, 
boyca da dağlara erişemezsin!” (İsrâ Suresi; 

17/37) ayetiyle kibir yerilmekte, başka bir ayette 

ise Yüce Allah’ın (c.c.) kendini beğenen kimse-

leri sevmediği ifade buyurulmaktadır:  “Küçüm-
seyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme 
ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira 
Allah(c.c.), kendini beğenip övünen kimseyi 
sevmez.” (Lokmân Suresi; 31/18)

Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) izin verdi-

ği ölçüde dini kolaylaştırırdı. Bir taraftan insanları, 

yaratılışlarına aykırı bir yaşantıdan alıkoyarken 

öte yandan dünya nimetlerini reddeden tarzda 

mistik bir yaşantıyı uygun görmezdi. Üç kişi Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) hanımlarına gelerek, Allah 

Resûlü’nün (s.a.v.) ibadetini sordular. Kendilerine 

anlatılınca da şöyle dediler: “Nebi’nin (s.a.v.) yüce 

mevkiinden kendimize bakacak olursak biz ne-

redeyiz? O’nun geçmiş ve gelecek günahları bile 

bağışlanmıştır.” Onlardan biri, “Ben geceleri hep 
namaz kılacağım.”; diğeri, “Ben dehr orucu 
tutacağım ve hiç iftar etmeyeceğim.”; öbürü 
de, “Ben de kadınlardan ayrı bir yere çekile-
ceğim ve hiç evlenmeyeceğim.” dedi. Resûlul-
lah (s.a.v.) gelince bunlara, “Şöyle şöyle konu-
şanlar sizler misiniz? Haberiniz olsun! Allah’a 
(c.c.) and olsun ki, ben sizin Allah’tan (c.c.) en 
çok korkanınızım ve sizden daha çok takva 
sahibiyim. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen 
iftar ederim, bazen de uyurum. Kadınlarla da 
evlenirim. Benim sünnetim budur. Kim benim 
sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” 
(Buhârî) buyurdu. 

Muhataplarına hoşgörü göster-
mek ve onlara karşı düşmanca 
davranmamak bir tebliğci olarak 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) en dikkat 
çeken özelliklerinden biridir.

 Bunun güzel örneklerinden biri Mekke’nin 

fethi sırasında yaşandı. Mekke’ye giren Hz. Pey-

gamber (s.a.v.) bütün Mekkelileri topladı; onlara 

nasihat ettikten sonra serbest olduklarını ilan 

etti. Hâlbuki aralarında yıllarca devam eden ve 
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savaşlara kadar uzanan bir çatışma süreci yaşan-

mıştı. Aynı imkân müşriklerin elinde olsaydı, inti-

kam almaktan kaçınmazlardı. Fakat O, âlemlere 
rahmet olarak gönderilmişti. (Enbiyâ Suresi;  

21/107)

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu hoşgörüsü birey-

sel ilişkilerinde daha çok görülürdü. Bir defasında 

mescitte bulunduğu sırada oraya bir bedevî id-

rarını yaptı. Ashâb, ona bağırıp çağırmaya başla-

dılar. Hz. Peygamber(s.a.v.) onlara, “Onu bırakın! 
Sonra idrarının üzerine bir kova su dökün. Siz-
ler kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz, zor-
luk çıkaranlar olarak değil!” (Buhârî,)  dedi.

İnsanlara karşı merhametli olmak, Peygam-

berimiz’in (s.a.v.) önemli özelliklerinden biridir. 

Enes b. Mâlik (r.a.) onun şefkat ve merhametini 

kendi hayatından örnek vererek şöyle anlatıyor: 

“On yıl Hz. Peygamber’e (s.a.v.) hizmet ettim. 
Bana bir defa bile “öf” demedi. Yaptığım bir 
şey için, “Niye bunu yaptın?” diyerek azarla-
madı. O, ahlak bakımından insanların en mü-
kemmeliydi.” (Tirmizî)

Hz. Peygamber (s.a.v.), tebliğ sırasında en sı-

kıntılı anlarında bile ümidini yitirmemiştir. Me-

dine’de muhasara altına alındıkları Hendek sa-

vaşında Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanların 

ümitlerini diri tutmaya çalışıyordu. Bu sıkıntılı 

durumda münafıklardan biri, “Muhammed bize 
Kisra ve Kayser’in hazinelerini vaat ediyordu. 
Oysa bugün herhangi birimiz tuvalete gitmek 
için bile güvenlikte değil!” (İbn Hişâm)  diyerek 

ona karşı olan güvensizliğini dışa vuruyordu.

İnsanlara anlatılan fikirlerin doğru olması ne 

kadar önemliyse, bu fikirlerin anlatımında seçilen 

dil ve ifade tarzı da o kadar önemlidir. Muhataba 

güzel fikirlerin güzel bir dille anlatılması etkileyici 

olur. Güzelliklerin kötü ifadelerle ve çirkin örnek-

lerle anlatılması doğru değildir. Kaliteli bir malı 

yanlış ambalajla satmak doğru olmadığı gibi, 

Yüce İslâm dininin yanlış örneklerle ve kötü söz-

lerle anlatılması doğru değildir. İyi ve doğru şey-

ler, kötü örneklerle anlatılmamalıdır. Yüce Allah 

(c.c.) bir ayette, “İyilikle kötülük bir olmaz, (Sen 
kötülüğü) en güzel olan şeyle sav. O zaman 
bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse, sanki sıcak bir dosttur.” (Fussi-

let Suresi; 41/34)

Anlaşılır bir dille konuşmak da önemlidir. İn-

sanların kullanmadığı, onların anlayamadığı keli-

melerle konuşmayı âdet haline getirmek doğru 

değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.), insanların anla-

ması için tane tane konuşur; kullandığı kelime-

leri özenle seçerdi. Sözü çok uzatmaz, insanları 

bıktıracak şekilde konuşmaktan sakınır; nezake-

tiyle onları etkilerdi. Yüce Allah (c.c.), “Eğer kaba 
ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından da-
ğılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân Suresi; 3/159)  bu-

yurmaktadır.

Muhatabın seviyesi dikkate alınarak tatlı dille 

yapılacak bir hitap, çok etkileyici olur. Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) hayatı boyunca insanlara küf-

retmediği, hakaret etmekten kaçındığı bilinen bir 

şeydir. Hatta yanında başkalarının kötülenmesini 

ya da hakarete maruz kalmasını da kabul etmezdi.

İnsanlara güven veren kişilerin tebliğde daha 

başarılı olacağı muhakkaktır. Konuşulanın etkili 

olmasında, söylenmek istenen şey kadar, sözün 

kimin tarafından söylendiği de önemlidir. Gü-

ven için ise tebliğcinin çıkar peşinde olmaması 

büyük önem taşımaktadır. Çıkar peşinde olan 

bir tebliğcinin insanlara güven telkin edebilme-

si mümkün değildir. (Bk. Şanver, s. 99.) Belki kısa 

süreli bir etkileme söz konusu olabilir; ama uzun 

vadeli, kalıcı bir etki meydana getiremez.

Hz. Peygamber (s.a.v.), ilişki kurduğu insanla-

rın güvenini kazanmak için çok hassas davranır-

dı. Müslümanlara, verdikleri sözde durmalarını, 

yalan söylememelerini, olumsuz davranışlardan 

sakınmalarını tavsiye ederdi. Bir hadiste, “Dört 
özellik kimde bulunursa o kişi halis münafık 
olur; her kimde bunlardan biri bulunursa, onu 
bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan 
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bir haslet kalmış olur. Kendisine bir şey ema-
net edildiğinde emanete hıyanet etmek, ko-
nuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde 
sözünde durmamak, husumet ettiğinde hak-
tan ayrılmak.” (Buhârî) buyurmaktadır.

Muhatabına karşı çelişkili tavırlar sergileyen 

ve birbirini tutmayan şeyler söyleyen kişi onu 

etkileyemez ve insana güven veremez. Hz. Pey-

gamber (s.a.v.), kararlı olmaya çok önem verirdi. 

Uhud savaşı öncesinde Medine üzerine hareke-

te geçen müşriklerin nasıl karşılanacağı husu-

sunda mescitte istişare yapmış; sonunda mey-

dan savaşı yapılmasına karar verilmişti. Kendisi 

Medine’de kalarak savunma savaşı yapılmasını 

düşünüyordu; ancak çoğunluğun görüşünü 

benimsedi. Karar verildikten sonra hazırlıklara 

başlandı. Bu arada ısrarla meydan savaşı yapıl-

masını savunanlar, çok ısrar ettiklerini düşünerek 

görüşlerinden vazgeçmek istediklerini bildirdiler. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), onların bu taleplerini, “Bir 
Peygamber zırhını giydikten sonra savaşma-
dan onu çıkarmaz.” (Vâkıdî) sözüyle reddetti.

İnsanlarla ilişkilerde onlar hakkında herhan-

gi bir sebepten dolayı ön yargılı olmak, onlarla 

sağlıklı ilişki kurulmasına engel olur. Bu sebeple 

muhatapla ilişki kurulduğunda ona karşı olumlu 

düşüncelere sahip olmak ve hakkında hüsnü zan 

beslemek onu etkileyebilmek için önemlidir.

Maddî açıdan başkalarına bağımlı olan insan-

ların etkili olmaları mümkün değildir. Ekonomik 

özgürlüğü olmayan kişinin kaygı duymadan 

her zaman doğruları söylemesi beklenemez. 

Muhatabına maddî çıkar peşinde olduğu izle-

nimi veren kişi ise hem kendi kişiliğine hem de 

inandığı değerlere zarar verir. Hz. Peygamber 

(s.a.v.), kimsenin minneti altında kalmaz, aksine 

hep muhataplarını minnet altında bırakırdı. Allah 

Resûlü (s.a.v.), Medine’de zaman zaman para sı-

kıntısı çektiğinde borçlanır; ama başkasına asla 

el açmazdı.

Temiz ve bakımlı insanların muhatapları üze-

rinde olumlu etki bıraktıkları muhakkaktır. Hz. 

Peygamber (s.a.v.), temizliğe büyük önem ver-

miş ve bütün Müslümanlara temizliği emretmiş-

tir. Hadislerde abdest, gusül, diş bakımı, tıraş ve 

tırnak bakımı, kılık kıyafet ve vücut bakımı gibi 

hususlar üzerinde çokça durulmuş; bizzat Hz. 

Peygamber (s.a.v.) temizliğe ve vücut bakımına 

özen göstermiştir. Bu bağlamda sık sık banyo 

yapmaya önem verir, sürme kullanır, güzel ko-

kuyu severdi. Saçlarının bakımına özen gösterir; 

saçları dağınık Müslümanları uyarırdı. Diş bakımı, 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) üzerinde özellikle dur-

duğu bir husustur. Öte yandan güzel ve temiz 

kıyafet giymeye dikkat eder; kıyafetlerinde gös-

terişten uzak dururdu.

* Prof. Dr.
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Gerçek şu ki, insanların kusurlarını bağışlama 

ya da cezalandırma imkânı varken bundan vaz-

geçip af yolunu tercih etme konusunda epeyce 

zaafımız var.  

Maruz kaldığımız zulüm, haksızlık 
ve nankörlüklere karşı eğer elimi-
ze fırsat geçse çoğumuzun yapa-
cağız ilk iş intikamdır!

 Hatta kimimiz bu konuda öylesine ileri gi-

deriz ki, yapılan düşmanlığın ve verilen zararın 

on katı, yüz katı şiddetle mukabelede bulunuruz. 

Ceza verme ve intikam almada insani ve İslâmi 

ölçüyü pek de gözetmeyiz. 

Düşünün ki, sizin birkaç kardeşiniz var. Sizdeki 

fazilet ve meziyetler onları kıskançlık krizine sok-

muş. Bu yüzden size karşı cephe almışlar. Sizi or-

tadan kaldırmak, saf dışı bırakmak ve size kötülük 

yapmak için planlar yapıyorlar. Daha çocukken 

sizi alıp ıssız bir vadiye terk ediyorlar. Yıllarca 

anne ve babanızdan ayrı kalıyorsunuz, hapse 

düşüyorsunuz, köle gibi alınıp-satılıyorsunuz… 

Gün geliyor Allah (c.c). size imkân ve iktidar ve-

riyor, size düşmanlık yapan kardeşleriniz size 

muhtaç oluyorlar. Elinize fırsat geçmişken size 

bunca kötülüğü reva görmüş olan kardeşlerinize 

nasıl davranırdınız?

Düşünün ki, kâfir bir toplulukla kavga/savaş 

halindesiniz. Siz zayıfken onlar en yakınlarını-

zı, dostlarınızı katletmişler; size ihanet etmişler, 

yurdunuzdan sizi sürmüşler, suikast düzenle-

mişler… Fakat gün geçmiş, devran dönmüş Allah 

(c.c.) onları sizin elinize düşürmüş.  Size böylesi 

zulümleri reva gören düşmanlarınız zillet içinde 

size boyun eğer olmuşlar. Onlar hakkında hük-

münüz nasıl olurdu?

Ve yine düşünün ki, siz varlıklı, yardımsever 

ve asil bir insansınız. Fakire, fukaraya, biçareye 

kol-kanat geriyorsunuz. Sürekli yardım ettiğiniz 

bir akrabanız var. Bir gün duyuyorsunuz ki, o 

besleyip barındırdığınız akrabanız size iftira at-

mış. İffet timsali kızınız hakkında zina ithamında 

bulunmuş, bunun dedikodusunu yapmış, fitne 

tohumları saçmış. Böyle bir akraba hakkında 

hükmünüz ne olurdu?

Yine düşünelim: Sizin eş ve çocuklarınız var. 

Onları canınızdan çok seviyorsunuz. Maişetle-

rini helalinden temin ediyor, şefkat kanatlarını 

onların üzerlerine açıyor, onları koruyor ve gö-

zetiyorsunuz. Fakat onların size minnet duyup 

teşekkür etmeleri bir yana tutup bir de size düş-

manlık ediyorlar. Sizi kınıyorlar, harama ve isya-

na zorluyorlar, sizin aleyhinizde işler çeviriyorlar. 

Böylesi eş ve çocuklara sahip olsanız mukabele-

niz nasıl olurdu?

Aramızdaki basit anlaşmazlıklar, maruz kal-

dığımızı düşündüğümüz küçük haksızlıklar veya 

işittiğimiz incitici bir söz bile bizi çileden çıkar-
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maya yetiyorken, böylesi büyük haksızlıklar ve 

nankörlükler karşısında muhataplarımıza nasıl 

davranacağımız pek de meçhul olmasa gere-

kir! Oysaki bu yol, nefsin ve şeytanın öğütlediği; 

aciz, iradesi zayıf, öfkesine mağlup olmuş ve nef-

sine zulmetmiş insanın izlediği yoldur. 

Gelin bu konuda nefsimizin ve şeytanın ves-

veselerini bir tarafa bırakalım da Allah (c.c.) ve 

Rasulü’nün (s.a.v.) emir ve öğütlerinin neler ol-

duğuna bir kulak verelim. 

Yazımızda verilen birinci ve ikinci örnekte, 

bahsi geçenlerden (zulme uğrayanlar) birisi Yu-

suf(as), diğeri de Rasulullah’dır (s.a.v.). Onların, 

kendilerine zulmeden ve canlarına kasteden 

kavimlerine ve kardeşlerine karşı sözleri şu ol-

muştur: “Bugün size karşı sorgulama, kınama 

yoktur. Sizi Allah (c.c.) bağışlasın. O, merha-

metlilerin (en) merhametlisidir.” (Yusuf Suresi; 

12/ 92) Üçüncü örnekte bahsi geçen şahıs Hz. 

Ebubekr (r.a.)’dir. O, İfk(Aişe validemize iftira) ha-

disesi meydana geldiğinde iftiraya çanak tutan 

akrabasına bir daha yardım etmeyeceğine dair 

yemin etmişti. Fakat Yüce Allah (c.c.) şu ayet-i 

celileyi indirince yemininden vazgeçti.  “İçiniz-

den varlık ve servet sahibi kimseler yakınları-

na, düşkünlere ve Allah (c.c.) yolunda hicret 

edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeye-

ceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, 

vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın 

(c.c.) sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? 

Allah (c.c.), çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” (Nur Suresi; 24/22)

Konuyla ilgili örneklerden bazılarını daha zik-

redelim. Ta ki insanlara karşı bağışlayıcı olmanın, 

af ile muamele etmenin nasıl bir fazilet olduğu 

anlaşılsın. İbrahim (a.s.) kendisini taşlayan ve ko-

van babasına şöyle demişti: “Selam üzerine ol-

sun, senin için Rabbimden bağışlanma dileye-

ceğim, çünkü O, bana pek lütufkârdır” 

(Meryem Suresi; 19/47)
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Ve yine o, kendisine iman etmeyen, ateşe atı-

lırken seyreden putperest kavmi için Allah’a (c.c.) 

şöyle dua etmişti: “Rabbim, gerçekten onlar in-

sanlardan birçoğunu şaşırtıp-saptırdı. Bundan 

böyle kim bana uyarsa, artık o bendendir, kim 

bana isyan ederse elbette Sen, bağışlayansın, 

esirgeyensin.” (İbrahim Suresi; 14/36) Eş ve ço-

cukları kendisine düşmanlık eden anne-babalara 

Rabbimizin öğüdü şudur: “Yine de affeder, hoş 

görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağış-

larsanız, artık elbette Allah (c.c.), bağışlayan-

dır, esirgeyendir.” (Teğabün Suresi; 64/ 14)

Bir yakını nahak yere öldürülen ve kendisine 

kısas yetkisi verilen kişi hakkında Rasulullah’ın 

(s.a.v.) tavrına dair Hz. Enes (r.a.) bize şu bilgiyi 

aktarıyor: “Resûlullah’ı (s.a.v.), kendisine hak-

kında kısas bulunan bir dava getirildiğinde, 

mutlaka her seferinde affetmeyi emrediyor 

gördüm.” (Ebu Davud; Nesai).

Cezalandırmaya ve intikam almaya gücü ve 

imkânı varken affetmek güzel ahlâkın zirvesi, 

amellerin en üstünüdür. Bunu ancak Allah (c.c.) 

lütfuna ermiş kimseler başarabilirler. “Kim sab-

reder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer 

işlerdendir.” (Şûra Suresi; 42/ 43)

Affın ve hakkından vazgeçmenin güzel so-

nuçlarına bir bakalım:

• Allah (c.c.) bağışlayanları sever: “Onlar, bol-

lukta da, darlıkta da infak edenler, öfke-

lerini yenenler ve insanlar (daki hakların)

dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, 

iyilik yapanları sever.” (Âl-i İmrân Suresi; 

3/134)  

• Allah (c.c.) bağışlayanı bağışlar: “Bir hayrı 

açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kö-

tülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah (c.c.), 

affedicidir, güç yetirendir.” (Nisa Suresi; 

4/149) Rasulullah (s.a.v.) ise şöyle buyurur: 

“Affedin ki affa kavuşasınız!” (Müsned)

• Bağışlayanın ecri Allah’a (c.c.) aittir: “Kötü-
lüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan 
kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah eder-
se (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri 
Allah’a (c.c.) aittir.” (Şura Suresi; 42/ 40)

• Bağışlamak dost kazandırır: “Kötülüğü, 
en güzel şekilde önle! O zaman düşman 
sana, yakın dost gibi olur.” (Fussilet Suresi; 

41/ 34)

• Bağışlama mü’minin şerefini arttırır: “Rasu-
lullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah (c.c.), 
muhakkak surette kötülüğü affeden kişiyi 
aziz/şerefli ve güçlü  kılar.” (Müsned; İmam 
Ahmed) “Sadaka vermekle mal eksilmez. 
Kim başkasının kusurlarını affederse, Allah 
onun şerefini daha da artırır. Kusuru affet-
mekle kimsenin şerefi eksilmez.” (Müsned)

Şimdi soru şu: Allah (c.c.) ve Rasulü (s.a.v.) 

düşmana dahi af yolunu tutmayı, bağışlayıcı ve 

merhametli olmayı öğütlerken, bizler bilhassa 

iman kardeşlerimize ve dava arkadaşlarımıza yö-

nelik tutum ve davranışlarımızı bu ölçülere göre 

yeniden gözden geçirmeli değil miyiz? 

Manevi(ha)yat
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Evvel-Ahir, Halık olan Rabb’ül Alemin, bütün 

varlığı yarattığı gibi Vakit’i zamanı da yaratmış-

tır. Vaktin sahibi Allah (c.c.), emanetçisi insandır. 

Kur’an, Vakit tasavvurumuzu oluştururken bu ke-

limeyle birlikte Nehar, Fecr, Sabâh, Duhâ, Zuhr, 

Asr, Mesâ, Aşiyy, Leyl, Şehr, Nesi, Mevsimler, 

Sene, Usbu, An, Saat, Kıyamet, Berzah, Dehr, Hîn, 

Yevm kelimelerini de kullanmıştır.

“Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha ken-
disi anılmaya değer bir şey değilken, uzun za-
manlardan (dehr) bir süre (hiyn) gelip geçti.“
(İnsan Suresi; 76/1)

“Namaz mü’minler üzerinde vakitleri belir-
lenmiş bir farzdır.” (Nisa Suresi; 4/103)

Vakit’in tanımı, nasıllığı, varlıkla ilişkisi anla-

mında felsefeciler, kelamcılar, tefsirciler tara-

fından çokça imal-i fikr ve mütalaa yapılmıştır. 

Örneğin; Kozmik zaman, Matematiksel zaman, 

Biyolojik zaman mevzuunda olduğu gibi. Me-

rak edenler bu konularla ilgili eserlere müracaat 

edebilirler.

İnsan için İbnü’ l Vakt olmak, bu 
dünyada muayyen bir zamanda, 
emanet edilmiş bir zamanda yaşa-
mak demektir. 

Her şey, başımıza gelen iyi- kötü şeyler yaşa-

dığımız an’da oluyor. Cennetimizi, cehennemi-

mizi bu sürede belirliyoruz.

İbnü’l Vakt olmak zamanın bilincine 

varmaktır

İlahi Vahiy, insandan, zamanı Dün-Bugün-Ya-

rın bütünlüğü içinde kavramasını ister. Tevhid 

her konuda olduğu gibi zaman konusunda da 

bölünmüşlüğe karşıdır. Allah (c.c.) isimleriyle na-

sıl bir bütünse, varlıkta bütün şubeleriyle organik 

bir bütündür. Tevhid, bütünlüğü bozmadan dü-

şünmek ve kavramaktır. Mümin; Dün-Bugün-Ya-

rın bütünlüğü içinde insanlığın seyrü seferiyle/ 

yürüyüşüyle irtibat kuran insandır.

İnsan için dünden akıp gelen ve yarına uza-

nacak bir bugün vardır. Dünden/geçmişten ba-

ğımsız bugün olamaz. Her şey bizimle başla-

madı ama bizimle devam edecektir. Bu sebeple; 

mümin insanın sahici, tutarlı bir “tarih bilinci” ne 

ihtiyacı vardır. Geçmişe vakıf olamayan bugüne 

hakim olamaz, bugüne hakim olamayan da ge-

leceğe ümitle bakamaz. Geçmişe vakıf olmak; 

geçmişi bugüne çağırmak, geçmişte yaşamak 

değildir. Bugünün türedileri olmamak için ne-

seb-i sahihimizle, kadim değerlerimizle irtibat 

kurmaktır. 

Geçmişe nazar etmek, bugünü dünden ha-

yırlı kılmak cehdidir. Geçmişe nazar etmek, her 

gün yaptığımız duanın bir gereği olarak bu gü-

nümüzün ve ahirimizin makbul olması için “Ni-

İbn’ül Vakt Olmak
Erdal BAYRAKTAR    

Tefekkür
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met Verilenlerin Yolu’nda”  iz sürmektir. Dalale-

te düşmemek, gazaba uğrayanlardan olmamak 

için Hidayet Yolcularıyla tanış olmaktır. İbnü’l 

Vakt olmak, yürüdüğümüz yolun, devraldığımız 

davanın evveliyatını bilmektir.

Hepimiz yaşadığımız vaktin çocuğuyuz

Geçmişle nasıl irtibat kurulur, nasıl ibnü’l vakt 

olunur? un cevabı Nebilerin Siyeri’ nde saklıdır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) “Ben bir türedi değilim, 
Ben soylu İslam mirasının kendi asrımdaki 
temsilcisiyim.” demiştir. İslam’ın, İslami hare-

ketin en büyük gücü budur. Çağıldayıp gelen 

Tevhid ırmağının bugünkü çağıltısı, kısılmayan 

sedasıyız biz. Şirk’ in neseb-i gayr-i sahihleri an-

layamaz bizi. Hiçbir Peygamber ne düne takılıp 

kalmış, ne de düne bigane kalmıştır. Düne vefalı 

olmak, onların bıraktığı mirası en güzel şekilde 

temsil etmektir. 

Anın vacibini unutanlar geçmişe vefasızlık 

yapanlardır. Mirasa varis olmak, bugüne yoğun-

laşmaktır, an’ın hakkını vermektir. Her Nebi kendi 

asrının çocuğu olmuştur. Hüsrana uğramamak, 

bağlılarını hüsrana uğratmamak için kendi anı-

na/gündemine yoğunlaşmıştır. Bilmek gereki-

yor ki; kendi gündemi olmayanların geleceği de 

olamaz. Kur’an’da anlatılan Siyer-i Nebi, Vahyin 

kişisel, ailevi, toplumsal, siyasal olarak nasıl gün-

demleştirileceğinin usulünü öğretir bize. Kıyam-ı 

Leyl’in imkanlarıyla mücehhez olmayanlar Ne-

har’ın sorumluluklarının hakkını veremez, Leyl’i 

ve Nehar’ı heba edenler Şirk’e Kıyam edemezler. 

Acil Olan’ı isteyenler, Fecr-i Kaziplere tav olur-

lar ve Fecr-i Sadık’ tan mahrum kalırlar. Mekke’ 

de an’ın vaciplerine göre yaşayan, bunun gere-

ği olarak Taif’e giden, panayırlarda Ensar arayan 

Peygamber ve ashabına Allah (c.c.), Medine’yi 

nasip eder. Her mümin bu süreçten kendine 

paylar, dersler ve öğütler çıkararak yoluna de-

vam etmelidir. Yoldan sapmamak, yolda dalalete 

düşmemek için Allah’a (c.c.) sığınarak Kuran’ın 

kılavuzluğunda imtihan seyrimizi devam ettir-

meliyiz.

Bu günkü Modern, Postmodern zamanlar-

da kendi vakitlerimizi/anımızı idrak edemiyoruz. 

Bu çağın sihirbazları medya ayartıcılarının eliyle 

zihinsel, ruhsal olarak uyuşturuluyoruz. Seküler, 

Tefekkür
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Liberal Kapitalizm lehine vicdansız, ahlaksız bir 

propagandaya maruz kalıyoruz. Her sabah bizim 

olmayan hayatlara uyanıyoruz. Bizim olmayan 

hayatlar yaşıyoruz.  Saatlerimiz “Müslüman Saati” 

ne ayarlı değil. Saatlerimizi Müslüman saatinden 

koparmak için “saat ayarlarıyla” oynanmış, gavur 

zamanlarda gavurca yaşamak için zulümlere 

maruz kalmış bir Ümmet’in garip evlatlarıyız biz. 

İbn-ül Vakt olmak, yaşananların, çağın bize da-

yattıklarının farkına varmaktır. Çağın nabzını tut-

maktır. Çağın nabzını tutamayanlar, çağa vakıf 

olamayanlar çağa yön veremezler. 

Seküler Çağcıllar bizim tarihte yaşamamızı is-

tiyorlar. Tarihle meşgul olmamızı, tarihi bugüne 

taşımamızı istiyorlar. Bugünün kavgalarını değil 

geçmişin hercümercini yaşamamızı istiyorlar. 

Kendileriyle, zulümleriyle kavgalı olmamamız 

için tarihi kavgalarımızla heder olmamızı teşvik 

ediyorlar. Sahte, üretilmiş düşmanlıklar üzerin-

den onlar adına birbirimizle düşman olmamızı, 

birbirimizle savaşmamızı istiyorlar. Vekalet sa-

vaşlarında jandarma olmamızı istiyorlar. 

Bugünün en büyük vacibi zalimlerin ve ka-

firlerin oyununa gelmemek ve onların tuzakla-

rını başlarına geçirmektir. İslam dünyasını yan-

gın yerine çeviren, İslam dünyasının maddi ve 

manevi imkanlarını kafirlere peşkeş çekenler en 

büyük düşmanımızdır. Modern zamanların Şirki 

Seküler ideolojilerle, kavram ve kurumlarla, on-

ların vücut verdiği güç odaklarıyla mücadeleyi, 

hesaplaşmayı göze almayan çalışmalar İslamilik 

iddiasında bulunamaz.

İbnü’l Vakt olmak, kendi zalimlerimizi, tagut-

larımızı, müstekbirlerimizi tespit ederek onlarla 

hesaplaşmak, zamanımızın Nemrutları, Firavun-

ları, Ebu Lehepleri karşısında İbrahim, Musa, Mu-

hammed (hepsine selam olsun) gibi bir duruş 

sahibi olmaktır.

Akıbetimizin Selameti İçin

Geçmişle irtibat kurmamızın, an’ın / bugü-

nün sorumluluklarını kuşanmamızın, ödevlerini 

ihmal etmememizin amacı akıbetimizin hayır 

olması içindir. Mümin için dünya bir yolculuktur, 

ahiret hayatına doğru. Her an bir ölümle diğer 

hayatımıza intikal edebiliriz. Mümin bugüne bu 

duyarlıkla yaklaşan insandır. Tul-u Emel peşinde 

koşmak mümine yakışmaz. Tul-u Emel ne ka-

dar yanlışsa, Müslümanların meselelerinin çözü-

münü muhal bir geleceğe ertelemek te o kadar 

yanlıştır. Ertelemekle kıvamını beklemeyi karıştır-

mamak gerekiyor. Ertelemek, ölüme terk etmek-

tir.  Bizim için ahir olan Ahiret hayatımız ve İslam 

Ümmeti’nin geleceğidir. Bugün yapıp-etmeleri-

mizden murad, Ahirete azık hazırlamak ve İslam 

Ümmeti’nin geleceğini berbat etmeme kaygısı-

dır. 

Modern hayat, Ahireti, Hesap Günü’nü yok 

sayarak yaşamamızı telkin eder. Modern hayata 

dahil olmak bu değerlerle bağı koparmakla baş-

lar. Allah’ın (c.c.) İpi’ni bırakanlar şeytanın tuzağı-

na düşerler. Allah’ı (c.c.) ve Hesap Günü’nü unu-

tanlar Şeytan’ ın sunağında can verirler.

Ahir ömrümüzde hayırla yad edilmek, bizden 

sonraki nesillere enkaz bırakmamak, yevm-ül 

kıyamet’te, yevm-ül hesapta yüzümüzün ak ol-

ması, razı olmuş ve razı olunmuş bir kul olarak 

Cennet’e ulaşmamız için bize emanet edilmiş 

vaktin kıymetini bilelim, an’ın vaciplerini, sorum-

luluklarımızı ihmal etmeyelim, ertelemeyelim.

Tefekkür
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Şuur Nedir?

Şuur, Arapça bir kelime olup görünen ve bi-

linen manasınadır. Şair; “şuur sahibi” demektir. 

Bundan dolayı şiire “ince duygu ve ilim” adı ve-

rilir.

İlim ise, kapının açılmasından sonra açıkça 

görülen manzara karşısında oluşan bilgidir. Bu 

hikmet içindir ki, Allah (c.c.): “Biz ona şiir öğret-

medik ve bu ona yakışmaz da.” (Yasin Suresi; 

36/69) diye buyurmuştur. Çünkü şuurla ilintili 

olan şiirde konular ancak kapalı kapıların arka-

sından kavranmaya çalışılır. Bu ise, peygamber-

lik makamına yakışmayan cılız bir bilgidir. Oysa 

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) öğretilenler, net, açık ve 

semavî kapıların ardına kadar açık olduğu bir ze-

minde gerçekleşmiştir.

“O /Ona öğretilenler, ancak bir zikir ve hak 

ile batılı birbirinden ayıran, her şeyi açıkla-

yan açık bir Kur’andır.” mealindeki ayetin son 

cümlesi bu gerçeğe/kesin ilme işaret etmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de şuur kelimesi kullanılmamıştır. 

Bunun yerine bu kökten gelen fiiller kullanılmıştır. 

“Onlara/münafıklara ‘Yeryüzünde fesat çı-

karmayın.’ dendiği zaman; ‘Biz ancak ıslah 

edici kimseleriz.’ derler. İyi bilinsin ki; onlar 

fesatçıların ta kendileridir; fakat bunun şuu-

runda / bilincinde / farkında değillerdir.” 

(Bakara Suresi; 2/12-13)

Yani bunlar, yaptıklarının sonucunu kestire-

miyorlar. Heva ve heveslerine uygun gelen şey-

leri olumlu şeyler olarak görüyorlar. İşin nereye 

varacağını ince elekten geçirerek tartan bir bilin-

ce sahip değiller. Bu ince tartıları olmadığı için 

bakırı altın, kömürü elmas sanıyorlar. Şuur; Bir 

şeyin farkında olma, maksadını anlama, bilinçli 

hareket etme hâlidir. 

Örnek Konularda Şuur 

İlim Öğrenme Şuuru

İbn i Hacer el Askalani (r.aleyh) için anlatılan 

bir kıssa vardır, öğrenme güçlüğü çektiği için ilim 

öğrenemeyeceğini düşünerek medreseden firar 

eder. Evine giderken yolda hava şartları sebebiyle 

sığındığı mağarada tavandan akan su damlasının 

yerdeki taşı deldiğini görür. İşte bu olayı tefekkür 

ederek, tekrar etmenin oluşturacağı gücün taşı 

deleceğini dolayısıyla sabırla öğrenmeye devam 

ederse ilim öğrenebileceğini keşfeder. Bu değer-

lendirme ilim öğrenme şuuru elde etmektir.

İlim öğrenmenin; sabır, tekrar, uzun bir za-

man, iyi bir hoca, istekli ve edepli bir öğrenci ile 

İslami Şuur
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Şuur, bir işin arka planını okumak, 
-deyim yerindeyse- kapalı kapıla-
rın arkasında cereyan eden bazı 
şeylerin farkına varmaktır, onları 
sezmektir. 
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gerçekleştiğini bilmek şuur kısmıdır. Bunun far-

kında olan öğrenci bu şartlara katlanmayı kabul 

edip bu yola girerse başarılı olur.

Tavaf Şuuru

Hacc ibadeti sembollerle dolu müthiş bir 

eğitimdir. Her adımında bir eğitim ve sonucun-

da hayat boyu kullanabileceğimiz dersler mev-

cuttur. Hacer-ül Esved’e elleyerek ya da istilam 

ederek tavafa başlanır, her şavtta (dönüşte) ve 

sonunda bu tekrar edilir.

Bu yapılan ibadeti bir bina etrafında yedi defa 

dönmek ve başlangıç olarak seçilen siyah taşa 

işaret etmek olarak anlaşılırsa bu konuda bilgiye 

sahibiz ama şuurunda değiliz manasına gelir.

Oysa Arapların âdetinde birbirinin sağ avuç 

içleri ile musafaha ederek el sıkışanlar birbirle-

rine şöyle bir söz vermiş kabul edilirler. Sen be-

nim korumam altındasın sana dokunan ya da 

düşmanlık eden karşısında beni bulur, seni ben 

koruyacağım demektir.

Hadis i Şerifte Efendimiz (s.a.v.) “Hacer ül 

Esved Allah’ın (c.c.) Sağ elidir.” (Kenzu’l-Um-

mal)  buyurmaktadır. Bunu bilen Araplar Hacer 

-ül Esved’ e (Siyah Taş’a) ellemeyi Allah (c.c.) ile 

sözleşmek, O’nunla ahitleşmek ve O’nun hima-

yesine girmek olarak algılarlardı.

Bu bilgi ve hâli ile Tavaf yaparken Hacer-ül 

Esved’i İsti’lam eden kişi, şuurlu bir istilam yap-

mış olur. Ve kendine şöyle bir ders çıkarır “Ben 

Rabbimle sözleştim ve sözümde durduğum 

müddetçe Rabbimin himayesi altındayım” der. 

İşte bu Tavaf şuurudur. 

Tabii tavaf esnasında Hacer ül Esved’i istilam 

etmenin dışında Beyti Tavaf, başkalarını rahat-

sız etmeme, Rabbena Atina Duası okumak gibi 

birçok davranış hakkında şuur elde edebileceği-

miz konulardır.

Oruç Şuuru

Oruç İbadeti ile ilgili birçok konu ve her konu 

hakkında dersler vardır. Hadis-i Şerifte Efendimiz 

(s.a.v.)  “Oruçlu iken biri size sataşırsa onunla 

kavga etmeyin ve ona BEN ORUÇLUYUM de-

yin” (Buhari)  buyurur. Bu hikmet dolu nasiha-

ti anladığımızda yapmamız gereken şey nedir 

acaba? Oruçlu iken kavga sebebi olabilecek ko-

nularla karşılaşırsanız ve hayati bir konu değil ise 

oruçlu olduğunuzu aklınıza getirin ve ben ken-

dime hâkim olmalıyım diye düşünerek ve karşı-

mızdakine de BEN ORUÇLUYUM diyerek niyetini 

belli etmek ve oradan uzaklaşmak bir eğitimdir.

Oruç şuuru eğitimi ve bu eğitim sayesinde 

nefsine hâkim olma ilmini öğreniyorsunuz. 

Hiç düşündünüz mü, şuurlu bir hayat sürer-

sek nasıl bir toplum oluruz!

Okul Derslerini Öğrenme Şuuru

Okulda dersleri veren öğretmene göre bazen 

o süreçleri zevkli bir zaman dilimi bazen işken-

ce ve stres anları olarak hatırlarım. Hâlbuki ileriki 

yaşamımızda okulda öğrendiğimiz her konunun 

hayatta çok faydalanacağımız önemli konular 

olduğunu fark ederiz. Hatta her bir dersle alakalı 

kurslara ücret ödeyerek gittiğimiz olmuştur. (Dil 

Kursu, Edebiyat Kursu, Spor Kursu, Meslek Kursu, 

… ) 

Öğretmenler derse ilk girdiklerinde öğrene-

ceğimiz derslerin hayatta nasıl faydaları olduğu-

nu doyurucu örneklerle anlatsalar ve biz buna 

inansak elbette bu dersleri imtihanı geçmek için 

değil ihtiyacımız olduğu için öğrenirdik.

Dilini kullanamayan kişi ömür boyu derdini 

anlatmakta, iletişim kurmakta, başkasına fayda-

lı olmakta başarılı olamaz. Aksine kullandığı dili 

çok iyi kullanan kişi çözüm bulan, iletişim kuran, 

başkalarına faydalı ve fikir üreten biri hem maddi 

İslami Şuur
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Kuşlar yuva 

yapsın diye 

evlerin, 

camilerin 

mimarisine 

“Kuş Evleri” 

ekleyen bir 

milletten, 

kuşlar 

pislemesin 

diye AVM 

pencerele-

rinin önüne 

çivili tuzaklar 

yerleştiren bir 

topluma!...

İslami Şuuru Kaybedince Mimarimizdeki Değişiklikler

Kuşlar İçin Yapılan Kuş Evleri

Kuşlar Konmasın Diye Yerleştirilen Çiviler
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hem manevi olarak kazançlı ve özgüven sahibi 

biri olacaktır. Bu yüzden kullandığımız dili tanı-

mayı, yazmayı, eserlerden faydalanmayı neden 

öğrenmeyelim. İşte öğretmenlerin dersin neden 

öğrenilmesi gerektiğini dersi öğrenme şuurunu 

vermediğinden büyük kayıplar yaşanmaktadır. 

Ve Kültürel bir misal vererek konuyu tamamla-

yalım.

Bir Nisan Şakası

1 Nisan geldiğinde akla gelen ilk konu biri-

ne şaka yapmak ve sonunda bir nisan demektir. 

Çok önemli bir konu gibi gözükmese de bu ka-

rakterimizi şekillendiren batı kültüründen gelen 

bir adettir.

15. yüzyılın sonlarında Haçlı ordusu komuta-

nı İspanya’daki Endülüslü Müslümanların kalesi-

nin önüne 31 Mart gecesi bir elinde Kur’an bir 

elinde de İncil ile giderek: “Şu iki kitaba yemin 
ederim ki, teslim olursanız size bir şey yapma-
yacağız” söylemesi üzerine 1 Nisan sabahı tes-

lim olan bütün Müslümanları Şehit etmişlerdir. 

Bu yüzden bu günü Hristiyanlar hile günü olarak 

kutlarlar.

1 Nisan’da şaka yapmanın bize ne hatırlatma-

sı gerektiğinin şuurunu size bırakıyorum! Hayat-

ta her konu hakkında bilmemiz gereken, işin iç 

yüzü, aslı yani şuuru vardır. 

Şuur Nasıl Elde Edilir?

Her konunun özü yani şuuru nasıl elde edilir 

sorusu önemli bir sorudur. Bu konuyu kendim-

ce tespitlerimle cevaplamaya çalışacağım. Bir 

konunun şuuru, o konuyu birçok yönü ile bilen 

kişilerce tespit edilebilir.

• İslami konular için en önemli ölçü tabii ki İslami 

Nasslardır (Kur’an ve Sünnet). Kur’an Allah’ın 

(c.c.) bize sunduğu büyük akıldır. Efendimiz’in 

(s.a.v.) vahiyle beslenen aklı olan Sünnet-i Se-

niyye elbette hikmet okyanuslarıdır. 

• Sahabenin yaşantısı, sohbetleri övülen ve 

razı olunan öğrenciler olması sebebiyle şuur 

alınacak kaynaklardır.

• Bu konularda yazılan eserlerden faydalanıla-

bilir. Mekasıdu’ş Şeria; dinin güttüğü, gözet-

tiği gayeler maksatlar demektir. Bu ilmi an-

latan kitaplardan faydalanabiliriz. Bunlardan 

en meşhuru tabiri caizse Şah Veliyyullah 

Dehlevi’nin tüm hadisleri hazmedip yazdığı 

bir şuur kitabı olan Hüccetullahullahi’l Baliğa 

dır.  

• Diğer ilimlerde konusu hakkında uzman kişi-

lerin tespitleridir.

• Bizim için öğrenilecek konulara neden ve 

niçin sorusunun sorulmasıdır. Yani Okumak 

konusunda şuur sahibi olmak için neden 

okumalıyım, niçin okumalıyım sorularının 

cevabı iyi anlaşılınca Okuma Şuuru oluşur.

Anlatacağın Konunun Önce Şuurunu Öğ-
ret Sonra İlmini 

Eğitim yaparken eğitimciler anlatacakları ko-

nuyu veya öğretecekleri davranışı önce kendileri 

bilmeli, yaşamalı ve en önemlisi konunun Şuur 

yönünü bilmelidir. Bundan sonra Önce şuurunu 

genişçe anlatıp öğretmeli sonra konunun ilmi 

yönünü öğretmeye başlamalıdır.

Namaz kılınmasının şuurunu veren bir eği-

timci daha sonra namaz kılmanın şekli, ilmihal 

bilgisi ve daha birçok yönünü anlatmasa da öğ-

renci o konuları merak edip öğrenmeye çalışa-

caktır. Hatta başkaları bunu engellemeye kalksa 

bile onlarla mücadele edip namaz kılmaya de-

vam edecektir. Bunlada yetinmeyip başka hangi 

yönleri var diye düşündükçe öğrenecek ve ken-

dini yenileyerek namazı hakkıyla eda etme yol-

culuğuna çıkacaktır. 

Haydi sıra hepimizde!

*Sosyolog
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Hayat inişli çıkışlı... Bazen üzülürüz... Ama ba-

zen çok üzülürüz... İşte tanıdığım günden beri 

(25 yıl) hep sevdiğim, çok sevdiğim Seyfullah 

kardeşimizi kaybetmek bu çok üzüldüğümüz 

günlerdendi. Benim için, dostları, kardeşleri, ai-

lesi için; hatta sanırım tüm tanıyanları için... Ve-

fat şekli itibariyle -tanımasa bile- olayı duyanları 

dahi bu elim hadise oldukça etkiledi. Bir kişiyi ne 

kadar çok severseniz kaybedince o kadar çok 

etkilenirsiniz. Hepimiz onu çok sevdik... Neden? 

Çok sebepler var. Ben bir kaçını sıralayayım:

Fedakardı. Zamanından, kazancından, istira-

hatından hep fedakarlık etti. Ne için? Davası için, 

kardeşleri için, ümmet için...

Yük olmadı, hep yük aldı. Ne zaman ihtiyacı-

mız olsa “hallederiz, problem değil. Hemen mi? 

Yarına kadar vaktin var mı?” diye sorardı.

Becerikliydi... Pratikti... Düzenliydi... Kendisin-

den bir keresinde kalem istemiştim. Çantasını 

açtı, rengarenk çeşitli boyda ve şekilde 20’den 

fazla belli bir düzenle konmuş kalemleri göster-

di. Beyaz eşya işi yapardı, ama vakıfların, dernek-

lerin ihtiyacı olunca çantasını kapar tamirine de 

koşmaktan geri durmazdı, mutlaka hallederdi.

Yaptığı, yapacağı işi, verdiği sözü çok iyi not 

eder, gerektiğinde saatine kadar söyleyebilirdi.

Üstlendiği işi hatırlatmanız, takip etmeniz ge-

rekmezdi. İşi bitirir geri dönüp bilgi vermeyi de 

ihmal etmezdi.

Ailesine de arkadaşlarına olduğu gibi çok 

düşkündü. Ana-babasının sağlığında, kız kardeş-

lerinin, yeğenlerinin, kuzenlerinin ailevi durum-

larına kadar her şeyleriyle kimse de görmediğim 

kadar yakın ilgilendiğini bilirim.

Eşine ve çocuklarına bağlılığı zirvedeydi. 

Sivil ve mütevazı yaşadı. Nezaketli idi ama 

hep kendisi gibi davrandı. Yapmacılıktan uzaktı. 

Gösterişten de... Cep telefonundan, ayakkabısı-

na... tevazu sahibi olduğu belli idi.

Adam gibi adamdı. Hakiki mü’min, muvahhid 

ve mücahid idi. İnandığı şeyde engel tanımaz, 

tevile sapmaz, gereğini yapar, gerektiği gibi ya-

şardı. 

Talebe evleri, vakıf-dernek gibi kurumlar, ev-

lilik adayları hep Seyfullah abilerini arardı. Lazım 

olan beyaz eşya temin ve tamiri için herkese 

çare olurdu.

Kimseye yük olmadı demiştik. O kadar ki; bir 

gün hasta olup yatmayarak vefatında bile yük ol-

madı. Mezar yeri düşündürmedi. Mekanı cennet 

olsun...

Tefekkür
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Şimdi hepimize ama özellikle gençlere düşen 

tanıdıkları Seyfullah amcalarını örnek alarak ha-

yatlarına yön vermeleri. Ben kendi çocuklarıma 

onu 20 senedir örnek gösteriyorum. Kendi ev-

latlarının da babalarına layık evlatlar olacağına 

inanıyorum. Allah (c.c.) geride bıraktıklarına sa-

bırlar versin.

Kardeşlerim! Ölüm soğuk kelime… Neden? 

Ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu 

tam olarak idrak edemediğimiz için. İnsanoğlu 

alışkanlıklarından vazgeçmek istemez... Dost-

larından ayrılmak istemez... Ama Allah’ın (c.c.) 

sevgilisi Habibullah (s.a.v.) dahil herkes ayrılmış. 

Sevgili kızı Fatıma’sından torunları Hasan ve Hü-

seyin’den…

Dünya gerçek hayat değildir, diyoruz... Fani, 

diyoruz... Vefasız diyoruz… Ama biz onu galiba 

ebedi hayata tercih ediyoruz. Halbuki en uzun 

ömür 100 sene… Sayılı gün olunca nasıl olsa bi-

tiyor. Gözünü açıyorsun; “oldu” diyorlar. Gözünü 

yumuyorsun; “öldü” diyorlar. Göz açıp yummaya 

“ömür” diyorlar. Dünya ömrünü doğru anlayıp 

gerçek hayata iyi hazırlanalım. Fırsat elde iken, 

belimiz bükülmeden, dilimiz tutulmadan… Çün-

kü sağlık da geçicidir. 

Ahirette amel yoktur... Tevbe de yoktur... Ha-

yır-hasenat, amel-i salih, istiğfar şimdi… 

Hep hayırlı amelleri ile hatırlayacağımız Sey-

fullah kardeşimiz artık amel işlemiyor. İbadet 

mecburiyeti yok. Terhis oldu. Ama her hayırlı 

işten geri kalmayan kardeşimizin amel defteri-

ni açık tutan dört evladı var ki, onların duaları, 

hayırları eksilmeden babaya yazılıyor. Ne mutlu, 

diyoruz. 

Allah (c.c.) varsa, seyyiatını hasenata tebdil 

eylesin. Efendimizin (sav) komşusu olsun inşa-

allah.

Kardeşimiz bu dünyada çok çalıştı, çok yorul-

du, dinlenemedi... İnşaallah Cenab-ı Mevla onu 

cennetinde ikramlarıyla dinlendirsin. Ben ken-

disinin cennetlik olduğuna inanıyorum. Böyle 

olduğuna inanan kardeşleri, dostları, akrabaları 

cenazesinde camiye sığmadı. Kabristanı doldur-

dular. Allah (c.c.) bu kadar sevenlerin hatırına in-

şaallah onu cennetliklerden yazacak.

* Prof. Dr.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

Rahman ve rahim olan Allah’ın (c.c.) adıyla. Ben 

kardeşiniz Ömer ........... Halep’deki..................... gru-

bunun komutanıyım.

Geçmişten günümüze gelinen süreçte Ha-
lep’de son durum nedir?

Biz, tamamen bir azınlığın kontrolünde olan re-

jimin 50 yıllık baskı, zulüm ve tutuklamalarından 

sonra halk olarak bir devrim yaptık.  Her baskı 

beraberinde bir patlamayı getirir. Devrim, De-

ra’da ve sonrasında tüm şehirlerde barışçıl göste-

rilerle başladı. Bu barışçıl gösterilere rejim silahlar 

ve tanklarla karşılık verdi. Bu zulümlerden sonra 

halk olarak cihada kalktık. Halep’de ilk olarak ba-

rışçıl gösterilerle başlayan mücadelenin üzerin-

den 3.5 yıl geçti. İlk altı ay barışçıl gösteriler vardı. 

O dönemde Halep yakınında Humus’da silahlı 

çatışmalar başlamıştı ve barışçıl gösterilerimizin 

yanında oradaki kardeşlerimize yardım gönder-

meye çalışıyorduk. Silahlı çatışmalara başladık-

tan sonra elhamdülillah Halep’de birçok yere ha-

kim olduk. Bu başarılardan sonra rejim sivil halkı 

rastgele bombalamaya başladı. Şu an Halep’de 

durum içler acısı. Dünyanın en çok tahrip edil-

miş şehri durumunda. Bu uydu resimleriyle de 

kanıtlanmıştır. 

Halep’de hiçbir kadın ve çocuk 
yok ki gözleri sürekli havada 
gezmesin. 

2012’den beri şehirde durum bu. Tüm mahalle-

leri tanklarla, top atışlarıyla ve özellikle varil bom-

balarıyla bombalanmış durumda. Sabahtan ak-

şama kadar, özellikle sabah-öğle arası insanların 

bir araya gelip toplanması yasaktır. Her gün bu 

saatlerde mutlaka varil bombalarıyla bombalanır 

şehir.

Halep halkının ve mücahitlerin durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

İnsani durum tam bir felaket ve ne bir çözümü 

var ne de bir yardım eden. Uluslararası güçler 
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tarafından uçuşa yasak ve güvenli bölge talebi-

mize hiçbir zaman cevap verilmedi. BM herşeyi 

görmesine rağmen sessiz kalıp bu suça ortak 

oluyor. Sadece Halep’de değil diğer şehirlerde de 

durum aynı. Ama Halep’de yaşayan biri olarak 

buradaki durumun felaket boyutunda olduğunu 

söyleyebilirim.

Askeri duruma gelecek olursak; geçen sene 

mücahitler açısından durum çok kötüydü. Suri-

ye rejimi birçok yerde saldırıya geçmiş ve bazı 

yerleri almaya başlamıştı. Elhamdulillah bu yıl 

bu saldırıları durdurup kaybettiğimiz yerleri geri 

aldık. Rejim askerleri ve sivil milislerden birçoğu 

öldürüldü veya esir alındı. Şimdi Halep’deki tüm 

gruplarla birlikte Halep’i rejimin elinden tama-

men almak için hazırlık içindeyiz. Rabbimizden 

bu konuda başarı diliyoruz ve Türkiye’deki kar-

deşlerimizden de yardımlarını bekliyoruz. Yaşa-

dığımız coğrafya ve dinimiz bizi ve Türkiye hal-

kını birbirimize bağlıyor.

Türkiye’den beklentiniz nelerdir?

Türkiye halkının yanımızda olduğunu biliyoruz. 

Allah’ın izniyle bunu asla unutmayacağız. Biz de 

Suriye halkı olarak zamanında Iraklılara, Lübnan-

lılara evimizi açtık; Afganistana ve diğer yerlere 

mücahitler gönderdik. Filistin meselesi de her 

zaman Suriye halkının önceliği olmuştur. Biz na-

sıl diğer kardeşlerimizi ağırladıysak Türk halkı da 

bizi öyle ağırladı. 

Türk hükümetinden beklentimiz mücadele eden 

grupları bir araya getirmesidir. Türkiye, bugün 

uluslararası alanda Suriye konusunda söz sahi-

bi bir ülkedir, rol üstlenebilecek bir konumdadır. 

Muhaliflerin hepsini tek bir hedef etrafında topla-

yıp bölünmüşlüğü ortadan kaldırabilir. En büyük 

isteğimiz budur. Çünkü bu Suriye meselesinin 

tek çözümüdür. Şahsen şu an için zor olduğu-

nu düşünsem de Türkiye uçuşa yasak bir bölge 

oluşturulmasını sağlayabilir. Bu yüzden daha çok 

Türkiye’nin halihazırda yapabileceği şeyleri ifade 

ettim. Suriye toprakları içinde güvenli bir bölge 

oluşturulması temennimizdir.

Suriye’de halihazırda savaşan birçok mücahit 
grup var. Bazılarının işbirliği yaptığını duyu-
yoruz. Durum nedir?

 Şu an bağımsız gruplar olduğu gibi birleşen 

gruplar da var. Mesela Halep’de benim komutanı 

olduğum .............  grup, birçok grubun bir araya 

gelerek oluşturduğu bir oluşumdur. 

Savaşan gruplar içinde pişmanlık duyan kim-
se var mı?

Mücahitlerdeki tek pişmanlık bu mücadele-

yi daha önceden vermemiş olmalarıdır. Kimse 

içinde bulunduğu mücadeleden pişman değil.

Mücadele öncesi ve sonrası halkın İslami ya-
şantısı ne durumda?

Halkın çoğunluğunun kıyamdan önce genel bir 

İslami yaşantısı vardı. Halk bilgi ve bilinç olarak 

devrim sürecinde rejimin yanında yer alan alim-

lere dayanıyordu. Devrimle birlikte bu kişilerin 

asıl konumları da ortaya çıktı ve halkın İslamı an-

lama ve yaşama çabaları arttı. İslami temellere 

yönelmeye başladı.

Bazı alimlerin rejimin yanında yer almasının 
nedeni nedir?

Rejim onların akıllarını satın almıştır. Eğer bu 

alimler en başından beri mücahidlerin yanında 

yer alsalardı sonuç çok daha farklı olurdu.

Devrim konusunda halkın yanında olan alim-
lerin sayısı nedir?

Meşhur alimlerden maalesef pek kimse yok. Dr. 

Usame Rufai ve Nablusi gibi isimlerle birçok ali-

min katıldığı Suriye İslam Meclisi’ni sayabiliriz. 

Ancak bu alimlerden Suriye’de kalan pek yok. 

Çoğu İstanbulda ve Suriye dışında. Eğer Suriye 

içinde güvenli bir bölge oluşturulsa , askeri ve si
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yasi unsurlarla birlikte alimler de burada olur ve 

buradan tüm Suriye halkını temsil eden bir hare-

ket ortaya çıkar.

Batı dünyasından sizinle diyaloğa geçen kim-
se oldu mu?

Şahsım ve başında bulunduğum grubum adına 

konuşacak olursam bizimle herhangi bir temas-

ları olmadı. Ancak Suriye’de birçok grup var. 

Onlarla temasları olmuş olabilir. Bilmiyorum.

Sivil halkın ve mücahitlerin günlük hayatın-
dan bir kesit aktarabilir misiniz?

Mücahitlerin bir günü cephede bir günü evde 

geçer. Ancak komutanlar 15-20 günlerini cep-

hede geçirip bir-iki günlük izin yaparlar. Aileleri-

nin yanında vakit geçirirler.  Sivil halk sabah-ak-

şam bugün kafama bir varil bombası düşecek mi 

düşüncesiyle yaşıyor. Halk günlük hayatına de-

vam eder, güler, tebessüm eder ama içinde nasıl 

bir sıkıntıyla yaşadığını ancak Allah (c.c.) bilir. Her 

zaman bugün bir bombardıman olacak mı dü-

şüncesi vardır içinde. 

Günlük hayat devam ediyor mu?

Evet insanlar geçim peşinde. Ama nereye gider-

se gitsin acaba bugün tepeme bir varil bombası 

düşecek mi düşüncesiyle yaşar. Mesela işe giden 

biri döndüğünde çoluk çocuğunu bir varil bom-

basıyla katledilmiş bulabilir. 

Bize anlatabileceğiniz unutamadığınız bir 
olay var mı?

Bir olayı hiç unutamam. İki okula birer gün arayla 

varil bombası atıldı ve 30 öğrenciyle birlikte 10 

öğretmen öldü. Bu insanların okumaktan başka 

yaptıkları bir şey yoktu. Beni yıkan şey bunları 

görüp de o çocuklar için o an hiçbir şey yapa-

mamaktı. Tüm bu yaşananlara rağmen BM hiç-

bir şey yapmıyor. Aslında biliyoruz ki onlar bizim 

değil rejimin yanında. Dileğim (Türk, Arap ya da 

başka bir milletten olsun) Müslümanların oturup 

bu tabloyu düşünmesidir.

 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Türk halkına ve yöneticilerine çok teşekkür edi-

yorum. Allah (c.c.) katında emeklerinin karşılığı-

nı misliyle görmelerini diliyorum. Allah (c.c.) her 

şeyin hesabını hakkıyla görendir. Şunu da söy-

lemeliyim ki bugün Türk halkı bizim için kendi 

yöneticilerimizden daha güvenilirdir.

Bu güzel röportaj için sizlere teşekkür ederiz. 
Rabbim yardımcınız olsun.
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“Gençlik, insanın başına hayatta 
bir kere gelir”. ( Longfellow )

Çocukluk dönemini erişkinlikten ayıran 

gençlik çağı, yaşanan yoğun ve karmaşık duy-

gularla bir çok şeyin yeniden gözden geçirildiği 

bir dönemdir. Cinsel olgunlaşma ile fizyolojik ve 

bedendeki biçimsel değişimle de bağlantılı ola-

rak duyguların, düşüncelerin ve davranışların da 

değişmeye başladığı bir dönemdir.

Gençlik çağı, birkaç alt döneme ayrılabilmek-

tedir. Hızlı büyüme ile birlikte bedensel, cinsel, 

duygusal ve sosyal yaşamda gözlenen gelişme, 

farklılaşma ve değişimle bağlantılı olarak olum-

suz davranış ve tepkilerin yoğun gözlendiği 

12-15/16 yaş arası “ilk ergenlik ve ön ergenlik” 

dönemi olarak ifade edilebilir. Çekingenliğin, 

kendine güvensizliğin, yalnızlığı tercih etmenin 

iç içe sıklıkla yaşandığı 15-17/18 yaş arası “orta 

ergenlik” dönemidir. Kendine güvenin, bağımsız 

olma çabasının, gösterişin ağır bastığı ve değer 

çatışmalarının, kimlik arayışına yönelik tutarsız-

lıkların, duygusal iniş-çıkışların, ani duygu de-

ğişmelerinin ağır bastığı 17-21 yaşları arası “son 

ergenlik”, yani “delikanlılık” dönemidir. Hayat 

felsefesinin şekillendiği, meslek ve iş seçiminin 

netleştiği, evlilik ve gelecekteki yetişkinlik yaşamı 

için hayat planlarının yapıldığı; sosyal statü ve 

kariyer elde etmenin ön planda olduğu  21- 25  

yaşları arası  ise  “uzamış gençlik dönemi” ola-

rak ifade edilebilmektedir.

Genel olarak  “gençlik dönemi” geniş bir ya-

şam dönemini kapsamaktadır. Ancak, günümüz-

de farklı nedenlerle ergenliğe giriş yaşı bazı kız-

larda 9 yaşına, bazı erkeklerde ise 10 yaşına kadar 

düşmüş durumdadır. Ergenlik yaşının başlangıç 

ve sonu her kız ve her erkek çocuğuna göre de-

ğişebilmektedir. Ancak, kızlar ergenlik dönemine 

erkeklerden yaklaşık iki yıl önce girmektedirler.

Duygusal olarak bağlanmanın, özdeşleşme-

nin ön planda olduğu; tutarsızlıkların ya da acı 

çekme, neşe, öfke, kaçış, saldırganlık gibi duygu-

ların yoğun  biçimde yaşandığı zor bir dönem 

olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde kız ve 

erkeklerde boy uzaması görülen en temel deği-

şimlerden biridir. Kızların kilo aldıklarından sıklıkla 

yakındıkları görülmektedir. Kendilerindeki deği-

şimlerin farkında olan ergenler, bu değişimi daha 

iyi anlayabilmek için, bir çok konuda daha fazla 

şey bilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Uzmanlar kilo ve sivilce sorunundan şika-

yet eden gençlere öncelikle spor yapmalarını 

önermektedirler. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile 

spor, kilo ve ergenlik sivilceleri konusunda sorun 

yaşayan gencin gelişimini oldukça olumlu yön-

Gençlik Psikolojisi
Ve Gençler 
Hüseyin ŞAHİN*   
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de etkilemektedir. Bu amaçla gençlerin doğru bir 

şekilde bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmesi ge-

rekmektedir. Ancak, gençlere verilen veya çevre-

den öğrendikleri bilgilerin  eksik ve  yanlış bilgiler 

olmamasına dikkat etmek gerekir. Gençler kendi 

aralarında kulaktan dolma yanlış bilgileri tartışa-

rak birbirlerini de yanlış bilgilendirebilmektedirler.

Öncelikle gençlere ihtiyaçları olan bilgiler aile 

içinde verilmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi de, 

anne-babaların gençlik dönemi hakkında  doğru  

ve yeterli bilgiye  sahip olmalarını gerektirmek-

tedir. 

Genç kız ya da oğlunu doğru 
şekilde ve geniş bir anlayış için-
de bilgilendirebilen bir ebeveyn,  
gencin gelişimini olumlu yönde 
etkileyecektir.

Kendini bir sosyal gruba dahil etme isteğinin, 

“herkesten farklı olmak isteği” ile çakışması, 

ergenlik çağındaki gençleri tereddüde itmekte 

ve onları ilişkilerinde değişken bir yapıya soka-

bilmektedir. Günümüzde  tüm uzmanlar, gençlik 

döneminde değişim içindeki gençlere, karşılaş-

tıkları güçlükleri, kendilerine ve çevrelerine zarar 

vermeden aşabilmeleri için “anlayış”  ve  “geniş 

bir hoşgörü” içinde yaklaşmanın en doğru yön-

tem olduğu konusunda fikir birliği içindedirler.

Gençlik döneminde “duygular yoğundur”  

ve sürekli dalgalanma gösterir, yani iniş-çıkışlı-

dır. Biraz önce ağlamakta olan bir genç,  hemen 

akabinde kahkahalara boğulabilir. Genç sevinç  

ile üzüntü, sevgi ile nefret arasında gidip gelir. 

Ruhsal tepkilerinde aşırılık, davranışlarındaki çe-

lişki bu döneme özgü olan bir bocalamanın ve 

tereddüdün belirtisidir. 

Genç bir yandan içinden gelen dürtülerini 

dizginlemeye çabalarken,  öte yandan çevresi ile 

çatışmaya girebilmektedir. İç dünyası ile dış dün-

ya arasında dengeler kurmaya çalışır. Genç ken-

dine özgü ve kendine göre yaşamak istemekte, 

bağımsızlığını kazanmaya ve birilerine bağımlı 

olmadan yaşamaya çabalamaktadır. Ancak, ger-

çekte halen birilerine muhtaç ve bağımlıdır. Okul 

harçlığını babası vermekte, ihtiyaçlarını ailesi 

karşılamakta,  katılmayı düşündüğü bir aktivite 

için ebeveynlerinin onayına  ihtiyaç duymak-

tadır. Aslında onun, yani gencin aradığı yeni bir  

“kimlik”tir. Bir taraftan artık büyüdüğünü düşün-

mekte ve öyle yaşamak istemekte; öte yandan 

ise bir çok konuda halen büyüklerinin yardım ve 

desteğine ihtiyaç duymaktadır. 

Ben kimim? , Neyim?, Nasıl bir insan olmalı-

yım?, Ne şekilde yaşamalıyım? , Kim, benim için 

ne ifade etmektedir? gibi sorularına cevaplar 

aramaktadır. Anne-babası ve diğer büyüklerin-

den değişik ve farklı, yani  “özgün bir insan”, ol-

duğunun da bilincine varmaya başlamıştır. Önce 

kendisine, sonra çevresine eleştirici ve yargılayı-

cı bir şekilde bakmaktadır. Yıllarca bilge gördüğü, 

en güçlü bulduğu, yanılmaz ve kusursuz tanıdığı 

ana -babasını yeni bir değerlendirmeden geçirir 

ve sorgular. Onlarda o güne dek hiç görmediği 

yetersizlikler gözlemler, eksikler, beğenmediği 

yanlar bulur.  Nasihatleri, öğütleri saçma, koy-

dukları kuralları katı ve acımasız bulabilir.

Genel olarak yetişkinlerin koydukları yasaklar 

ve sınırlar saçma ve anlamsızdır. Ne yaşamasını, 

ne yiyip-içmesini, ne giyinmesini ne de eğlen-

mesini bilirler. Onlar aslında yaşamdan ve ya-

şamaktan ne anlarlar ki?.. Bir taraftan kafasında 

bunlar yer ederken, diğer taraftan kendisi için 

yapılanlara ve ailesinin yaptıklarına takılarak “de-
rin bir suçluluk” ve “pişmanlık” yaşamaktadır. 

Aslında,  tek kelimeyle genç,  kendisini ispatlama, 

“kendisi olma” gayreti ve çabası içindedir. Çe-

lişkilerden kurtulup, bağımsız olduğunda kendi 

kimliğini bulacaktır. 

Gerçekte ise ne yeterli hayat deneyimi var-

dır, ne de yeterli bilgi ve diğer güç kaynaklarına 
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sahiptir. Buna rağmen denemekten kaçınmaz 

ve adeta yaşayarak deneyimsiz olduğunu yaşar. 

Böylesine karmaşık bir  süreç içinde hayal kırık-

lıkları, kırgınlıklar, incinmeler, incitmeler, hatta 

bazen travma etkisi oluşturacak kadar olumsuz-

luklar yaşayabilir. Bütün bunları yaşarken ve bazı 

olumsuzlukları ailesine ve çevresine de yaşatır-

ken; “kendi yürümek istediği yolun ve yaşamak 

istediği hayatın arayışı içindedir”.  Uyarılara, hele 

hele verilen farklı kaynaklı öğütlere genellikle 

kulaklarını tıkamıştır. Adeta, “siz ne derseniz de-
yin, ben bildiğimi yaparım” anlayışı içindedir. 

Ancak, bütün bunlar en uç noktada yaşanması 

muhtemel durumlardır.

Gerçekte önünde doğru modellerin olduğu, 

eleştirilmeden ve yargılanmadan, olduğu haliyle 

kabul gören ve benimsenen; duygu ve düşün-

celeri anlaşılarak yetişmiş olan; tepkileri, çeliş-

kileri, tereddütleri, çabaları, bedensel, cinsel ve 

duygusal değişimi ve gelişimi geniş bir hoşgörü 

ve anlayışla değerlendirilen; toplumsal ve ahlaki 

değerlerin  “yaşam içinde ve yaşanarak yerleş-
tirildiği”, aile ve çevre ortamlarında olumlu ve 

sağlıklı iletişim çerçevesinde deneyim kazanmış 

olan  genç için bir geçiş dönemi olan gençlik 

çağı; uyum, başarı ve mutlulukla sonuçlanacak-

tır. Böyle sonuçlansa da, “gençlik zor bir dö-
nem, genç olmak ise zor bir iş”tir.

Zor olan  ve her yetişkinin de bir zamanlar 

yaşamış oldukları gençlik dönemi ve gençliğe 

ilişkin olarak, ayrıca şunları ifade etmekte yarar 

vardır: Bir defa  gençlik, o güne kadar insanın bi-

riktirdiği ne varsa hepsini ortaya koyup düşün-

me ve onlara bir biçim verme zamanıdır. Genç 

artık her şeyi kendi penceresinden sorgular ve 

yargılar. Sahip olduğu gücü fark etmesi, “hayır” 

diyebilmesi, yetişkinleri şaşırtmakta ve çatışma-

ya neden olabilmektedir. Sabırla, sevgi, ilgi ve 

anlayışı devam ettirmek ve  hem anne-babanın  

hem de gencin yeni  baştan birbirlerini tanıma 

çabası içinde olmaları, gerekliliğin ötesinde ger-

çek bir erdemliliktir. Zorluğuna rağmen gençlik 

dönemi, birçok hoş olanı da içinde barındırmak-

tadır. Duygular en yoğun şekilde bu dönemde 

yaşanır. En yakın ve kalıcı arkadaşlıklar bu dö-

nemde kurulur. Değişime, dürüstlüğe, doğru-

ya, doğrunun yanında olmak gerektiğine, iyiye, 

güzele, geleceğe daha çok inanılır. Gencin içi 

umut doludur. Genç sevgisinde de, öfkesin de 

coşkulu ve tam  bir delikanlıdır. Derin hayalleri 

vardır, birçok defa hayal kırıklıkları yaşasa da. Çok 

büyük beklentileri vardır, birçoğu gerçekleşmese 

de. Bunlardan dolayı hayata küsebilir, içine ka-

panabilir, yalnızlığı tercih edebilir. Ancak, bütün 

bunlar ani bir şekilde bir anda yaşama coşkusu-

na, hayata bağlılığa dönüşüverir. Aile ve çevre-

sinin beklentilerinden bunaldığı olur, beklentileri 

karşılayamamanın ezikliğini hisseder; kendisini 

değersiz, işe yaramaz, beş para etmez birisi ola-

rak değerlendirebilir. Daha çok kendisini eleştirir, 

başarılarını unutur, hata yapmanın insana özgü 
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bir gerçeklik olduğunu düşünemez. Sonuçlarını 

büyüklerinin kabullenemeyecekleri, bazı yanlış 

kararları da verebilir; ancak, kendisi için asıl zor 

olan, yaptığının hatalı ve yanlış olduğunu kabul-

lenememesidir..

Genç, içinde bulunduğu dönemin her aşa-

masında  aslında yine o ilaca ihtiyaç duymak-

tadır: “Sabır, hoşgörü ve anlayış”.  İşte, çevre-

sindeki büyüklerinden  bunları görememesi ve 

yetişkinler tarafından  işlerine geldiğinde “sen  
daha çocuksun, daha yaşın  kaç” ya da  “ko-
caman oldun” şeklinde yaklaşmaları ile genel-

likle sıklıkla eleştirilmeleri, başarısız bulunmaları, 

suçlanmaları, bir başkası ile kıyaslanmaları ve 

hatta  şımarık, uyumsuz, saygısız olarak nitelen-

dirilmeleri, gençler ile yetişkinlerin tartışmalarına  

ve çatışmalarına  neden olabilmektedir. Bunun-

la birlikte genç, büyükleri ile yaşadığından çok 

daha yoğun olarak “kendi  içinde çatışmalar” 

yaşamaktadır.

Ayrıca, kendisini ilgilendiren konu ve durum-

larda “kararlarını kendisinin verebileceğini”  

önce kendisine, sonrada  başkalarına “ispatlama” 

ya çalışmaktadır. Oysa ki, anne-baba için o he-

nüz  karar verebilecek yaşta ve olgunlukta değil-

dir, yanlış yapabilir. Ancak, anne-babanın bakışı 

ve beklentisi farklı olsa da genç, fiziksel ve psi-

kolojik olarak bağımsız davranabilme gücüne ve 

yeterliliğine sahip olduğunu düşünerek, bu gü-

cünü sonuna kadar kullanmak ister.

Yanlışlığa ve haksızlığa katlanamaz ve bazen 

gerçekten “asi” dir. Yine de her gencin tepkisi 

kendine özgüdür, bazıları çok gürültülü, bazıları 

sessiz ve suskun  olabilmektedir. Fakat, var olana 

ve yaşananlara tepkili olmak ve hatta isyan et-

mek genç olmanın özünde vardır. Bu nedenle 

asi ve tepkili  davranışlar gösteren gençten değil 

de; asıl, hemen hiçbir şeye tepki göstermeyen 

gençten korkmalı ve çevremizdeki bu özellikteki 

gençler bizleri düşündürmelidir. Sormak gerekir, 

sağlıklı olan; “var olan gücünü fark etmemek 

ve kullanmaktan korkmak mıdır, yoksa var 

olan gücünü kullanma cesaretini göstermek 

midir ?” Önemli olan var olan gücün, cesaret 

gösterilerek yapıcı bir tarzda kullanılmasına fır-

sat verilmektir. Özellikle kendi akranları arasında 

değer görmek, beğenilmek, kabul görmek, fark 

edilmek bir genç için çok  önemlidir. Bu ne-

denledir ki giyim ve kuşamına karşı akranlarının 

kayıtsızlığını gören bir genç bunu günlerce dert 

edinebilir. Çünkü, bir genç için güzel ve yakışıklı 

olmak demek, her şey demektir. Bu nedenledir ki 

zamanının büyük kısmını ayna karşısında geçirir 

ve kişisel bakımına ayırır. Daha güzel giyinmek, 

daha güzel görünmek ve daha yakışıklı olmak 

için neler yapılmaz ki…Oysa ki asıl önemli olan 

saygın görünmek, yakışıklığı veya güzelliğinden 

söz ettirmek, saygı ve kabul görmek, sevmek ve 

sevilmektir…
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“Genç kendisine bir şey olabileceğini an-
cak, bir şey olduğu zaman tam olarak fark 
eder”. 

Ölümün, hastalığın, iflasın, kazancın insanlar 

için var olduğunu; bir insan olarak kendi başı-

na  da bunların veya kötü bir şeylerin gelebile-

ceğini düşünemeyebilir. Bu nedenledir ki her an 

bir maceraya atılır, çabuk ve abartılı riskleri çok 

kolay alır. Kendisine ve başkalarına ciddi zararlar 

verebilecek tehlikeli ve riskli işleri yapabilir, hız 

tutkunu olabilir, tehlikeli işlere kalkışabilir. Ade-

ta, “bana bir şey olmaz” diyerek, her şeyin hep 

aynı olacağını ve kalacağını düşünür. Gözü ka-

radır ancak, yine de bir taraftan korkar,  bir taraf-

tan heyecanlanır. Hayatı boyunca hiçbir zaman 

cesaret edemeyeceği bazı şeyleri bu dönemde 

yapabilir, deneyebilir. Sıkça hayatın, dünyanın ve 

var olan her şeyin  anlamını sorgular. Sorun bu 

sorgulamadan çok, zamanla genç için, sorgu-

ladığı şeylerin anlamını bulmanın amaç haline 

dönüşmesidir ki, bu onun için tek kelime ile bu-

naltıcı bir durumdur. Anne ve babalar da, geçip 

gidenin ve  özlem duydukları ancak kendilerinin 

yaşayamadıkları  hayatın, bir daha hiçbir şekilde 

geri gelemeyecek ve yaşanamayacak  olmasın-

dan mıdır, nedir; sık sık çocukluklarına ve genç-

liklerine özlem duyarlar.  Ve  sıkça  “ben senin 

yaşındayken…” diye başlarlar sözlerine. Aslında , 

kendi yaşadıklarını ve yaşamlarını hatırlatma ihti-

yacı duyarlar. ..Özlem, hüzün, pişmanlık, acı duy-

ma gibi karışık duygular içinde sesli ya da sessiz 

şekilde sorarlar ve sorgularlar geçmişleriyle kı-

yaslayarak bugünleri: Nerede benim yaşadığım 

dönem?  Her şey niçin bu kadar değişti? Ben mi 

değiştim, yoksa dünya mı değişti?  diyerek… An-

cak, sorularına tatmin olacakları bir cevabı ço-

ğunlukla bulamazlar.

Gerçekte  gencin de,  anne babanın da he-

defleri aynıdır. İlerde dönüp baktığında hüznün, 

acının, pişmanlığın, incinmişliğin en az hissedi-

leceği bir gençlik kurulmaya çalışılır. Ama  ”Her 
iki taraf da hep hata yapar”. Zaman zaman ya-

şanan ve yaşanması da gereken bazı çatışmalar  

hem anne ve babayı hem de genci olgunlaştırır. 

Yaşanan kırgınlıklar unutulur, gerçekten herkes 

olması gerektiği şekli ve yeri alır.  Önemli olan, 

tıpkı çocukluk ya da yetişkinlik gibi gelip geçi-

ci olan bir yaşam evresinin kendine özgü genel 

geçer özelliklerinden haberdar olmak ve olanı 

olduğu gibi kabullenebilmektir.

Unutulmamalıdır ki, Hz. Ali(r.a.)’ın dediği gibi 

“iki şeyin elden gitmeden, değerini anlamak 
zordur:  Biri sağlık, ötekisi de gençliktir”. Ve 

gençlik söz konusu olduğunda Genç ve gençlik 

ile ilgili sözler; sabır, anlayış, hoşgörü içinde ol-

mak; karşılıklı saymak ve saygı görmek, sevmek 

ve sevildiğini bilmektir. Gerisi teferruattır…

* Uzm. Psk.
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Gençlerin Madde kullanmaya başlaması-
nın sebepleri nelerdir? 

Madde bağımlılığına başlamanın, merak, ar-

kadaş grubunun yönlendirmesi, çocukların ar-

kadaşlarına hayır diyememesi gibi birçok nedeni 

var. Çocuğun arkadaşları tarafından sürekli kulla-

nılması ya da çocuğun örtülü bir depresyon ge-

çirmesi, aile içi sorunlar, aile içerisinde anne ya 

da babadan birinin madde bağımlısı olması, alkol 

bağımlısı olması çocuğun madde bağımlılığında 

bir etkendir. Bu nedenlerin hepsi ya da sadece 

biri bile çocuğun buna yönlenmesinde etkilidir. 

Madde kullanmayı özellikle çocuğun mo-

delleme ilişkisine bağlayabiliriz. Çocuk ya arka-

daşından birini ya da anne babasından birisini 

model alır. Çocuğun çevresinde ve ailesinde 

böyle modeller varsa, maddeye yönelme riski 

çok daha yüksektir. Ailede sigara içen ebeveynin 

olması, çocuğu sigara bağımlılığına yatkın hale 

getiren en etkin sebeplerden birisidir.

Uyuşturucu kullanımının belirtileri neler-
dir?

Madde ve uyuşturucu kullanan bir çocuğun 

her şeyden önce tutum, davranış ve psikoloji-

sinde belirgin değişikler yaşanır. İçine kapana-

bileceği gibi, aşırı hareketlilik gözlenebilir. Öfke, 

kızgınlık patlamalarının yanı sıra yalan söyleme 

gibi uyum ve davranış sorunları baş gösterebi-

lir. Çocuğun ders kalitesinde düşme, sınıfta kal-

ma ya da okulda öğretmenleri tarafından sürekli 

uyarı cezaları aldığı gözlenir. Bedeninde belirgin 

değişiklikler ortaya çıkar. Aşırı kilo kaybı, kolların-

da iğne izleri, sürekli öksürmesi, gözlerinde kıza-

rıklık, uyku düzeninde bozukluk oluşur. Arkadaş 

grubu değişir, giyim tarzı değişir, kollarında döv-

me ya da kesikler görülür.

Aile içi ilişkilerin madde kullanımına etkisi 
nelerdir?

Madde bağımlısı çocukların anne ve baba-

larının tutumlarında, çocukluk dönemi gelişim 

sürecinde ciddi olumsuz, yanlış yaklaşımlar ol-

duğu anlaşılıyor. Madde bağımlılığının, çocuğun 

yaşadığı birçok olumsuzluğun sonucu olduğu-

nu bilmek gerekiyor. Bunun sebepleri önce aile 

içerisinde, anne ve babanın çocukla ilişkilerinde 

aranmalı. Eşler evlilik yaşantısında bir ahenk sağ-

layamazsa, ilişkilerini duygusal anlamda uyumlu 

yürütemezse, bu durum çocukların doğumuyla 

birlikte ortaya çıkan anne ve babalık rolüne de 

olumsuz yansıyor. Özellikle ekonomik ve eğitim 

düzeyi yüksek ailelerde eşler arasındaki iletişim 

sorunları, boşanmış anne-baba sorunları netice-

sinde çocuklar psikolojik olarak etkileniyor. An-

ne-babasının çatışma alanı haline gelen çocuk 
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onlardan uzaklaşıyor. Eşler, kendi aralarındaki 

çatışma ve problemi çocuk üzerinden giderme-

ye çalışıyor. Çocuk, sorunun bir parçası haline 

geliyor. Eşiyle ilişki sorunu yaşayan bir kadın, 

çocuklarını evi bırakıp gitmekle tehdit ediyor. 

Anne-baba arasında işbirliği yoksa ilişki prob-

lemlerini çocuklar üzerinden gidermeye çalışı-

yor, çocuklarını kendi sorunlarına alet ediyorlar. 

Bu yaklaşım çocukları duygusal, ruhsal yönden, 

kişilik gelişimi yönünden olumsuz etkiliyor.

Ana-Babalar nasıl davranmalıdır?

Ebeveynlerin çocuklarıyla açık, duygularını 

anlamaya dönük ve güvenli iletişim kurabilme-

leri gerekiyor. Çocuğun ergenleşme sürecinde 

yaşadığı ruhsal değişimlerinde destekleyici, yol 

gösterici yaklaşımlarda bulunulmalı, ihmal ve 

şiddetten kaçınılmalıdır. Ayrıca çocuğun sınırla-

rını, yaşamın kural ve değerlerini oluşturabilmesi 

için rehberlik etmeli ve sağlıklı model oluşturu-

labilmelidir. Klinik tecrübelerime göre madde 

bağımlısı çocuklar, çevresinde var olan kötülük 

karşısında sınırlarını belirleme ve kendisini mad-

de kullanımına teşvik eden arkadaşlarına hayır 

diyebilme konusunda güçlük yaşıyor. Burada 

ana-babanın koruyucu, bağımlı, otoriter ve bas-

kıcı tutumlardan kaçınmaları, hayatın sorumluk-

larını gelişimine uygun olarak vermeleri, yanlış-

lıklar karşısında önce ebeveynlerin ‘hayır’ diyerek 

örnek olmaları önemli rol oynar. 

Çocuğumuza hayır diyebilmeyi, 
sınırlarını oluşturmayı eğiterek 
öğretmeliyiz. 

Aksi halde yanlış ebeveyn tutumlarımız ço-

cukları riskli hale getirecek ve birçok olumsuz 

alışkanlık karşısında çocuğumuzu koruyamaz 

hale geleceğiz.

Madde bağımlısı çocukların tedavisi nasıl 
yapılmalıdır?

Anne-babalar, madde kullanan çocuklarda 

meydana gelen davranış ve fizikî değişiklikler 

konusunda bilgi sahibi değil. Birçok aile çocu-

ğunun madde bağımlılığını geç fark ediyor. Bir, 

hatta iki yıl sonra çocuğunun madde kullandı-

ğını fark eden anne ve babalar var. Dolayısıyla 

bu geç kalış, tedavi sürecini de olumsuz etkile-

yerek, güçleştiriyor. Tedaviyi öncelikle çocuğun 

istemesi, tedavi sürecine anne ve babanın da 

katılması gerekiyor. Madde bağımlılığı tedavisi 

bir ekip işidir. Psikiyatr, psikolog, sosyal hizmet 

uzmanı, hemşire ve aile birlikte çalışır. 

Tedavide koruyucu ve önleyici aile ruh sağlığı 

yaklaşımlarını önemsiyorum. Madde bağımlılığı 

tedavisinde sürece aileyi katmadan, ailenin teda-

vide etkin rol oynamasını desteklemeden kalıcı 

bir tedavi olması mümkün değil. Öncelikle aileyi 

tedavi sürecine katılmaya inandırmak lazım. Aile 

buna inanırsa çocuğuna sonuna kadar yardımcı 

olur. Madde kullanan çocuklar kendilerini sorun-

lu hissediyor, problemin kendilerinde olduğunu 

sanıyorlar. Burada sorunu dışsallaştırmak gereki-

yor. Çocuğu soruna madde kullanmanın ittiğini 

kabul ettirmek gerekiyor. “Ben sorunlu değilim, 
madde beni sorunlu hale getirdi, ailemle iliş-
kilerimi bozdu” diye düşünmesini sağlamak la-

zım.

* Sosyal Hizmet Uzmanı
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Depresyondan Huzura..
İlker ÜNAL         

Bir gün halkı tarafından sevilen bir kral, huzuru 

en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül 

vereceğini ilan eder.

Yarışmaya birçok sanatçı katılır. Günlerce çalışır-

lar, birbirlerinden güzel resimler yaparlar Sonun-

da eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan 

Kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama, birinciyi 

seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimler-

den birinde; Sukunetli bir göl vardır. Göl bir ayna 

gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü 

yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar 

gökyüzünü süslüyorlardı.

Resme kim baktı ise onun mükemmel bir huzur 

resmi olduğunu düşünüyordu.

Diğer resimde de dağlar vardı. Ama engebeli ve 

çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden 

yağmurlar boşanıyor, şimşekler çakıyordu. Dağın 

eteklerinde ise köpük bir şelale çağlıyordu. Kısa-

cası resim hiç de huzurlu gözükmüyordu.

Fakat Kral resme bakınca, şelalenin ardında ka-

yalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık çalılık 

gördü. Çalılığın üstünde ise anne kuşun örttüğü 

bir kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun 

orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu.

Harika bir huzur ve sükun örneği.

Ödülü kim kazandı dersiniz ?

Tabii ki ikinci resim. 

Kralın açıklaması şöyle idi: 

Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da 
zorluğun bulunmaması ve sıkıntının olmadı-
ğı yer demek değildir. Huzur Bütün Bunların 
İçinde Bile Yüreğimizin Sükun Bulabilmesi-
dir.         

Huzurlu ve mutlu bir hayat, ruhu-
muza yaptığımız yatırımla doğru 
orantılıdır. 

Tabi insan her zaman mutlu olamaz, bazen üzü-

lür, bazen ağlar, bazen hiç ummadık sıkıntılarla 

karşılaşır. Bunlar da hayatın içinde yaşanması 

gereken olaylardır. Fakat sürekli bir karamsarlık 

hali insanı kaplamamalıdır. Bu yüzden de huzur 

nasıl elde edilir, sorusuna yanıt aramalıyız. Önce 

huzura engel olan depresyon hastalığı hakkında 

bilgi verelim ve sonrasında depresyondan hu-

zura geçişin yollarını inceleyelim. 2020 yılında 

kalp hastalıklarından sonra en etkili hastalık olma 

yolunda giden depresyon, tehlikeleri görülmesi 

gereken bir felakettir. 

Stres düzeyinin yükseldiği ve beynin kimyasının 

bozulduğu anda insanda dengesizlikler oluşur, 

bu da depresif bir ruh halini getirir. Yaşanılan 

çağda beklentilerimizin yükselmesi, ekonomik 

bunalımlar, terör-gasp-şiddet olaylarının artma-

sıyla güvensiz bir toplum oluşması, sanallaşma-

nın getirisi, benmerkezciliğin artması, psikolojik 

rahatlamanın çözümünün sınırsızca keyif olması 
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ve maneviyatımızın azalması sonucunda dep-

resyon kapımıza gelmiştir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre 

2010 yılı istatistik bilgilerinde dünyada 340 mil-

yon insan, Türkiye de ise 3,5 milyon insan dep-

resyondadır. Depresyon geçiren, sürekli bunalım 

halinde olan, mutsuz bir hissiyata sahip, olaylara 

sürekli kötümser bakan insanların çoğalması kü-

resel depresyonun ortaya çıkmasına sebep olur. 

Depresyonun belirtileri şunlardır:

• Hoşlanılan şeylerde azalma ve ilgi eksikliği.

• Kendini üzgün, hüzünlü hissetme, keyfi yerin-

de olmama durumu.

• Kiloda ciddi azalma ve artma .

• Uyku bozukluğu.

• Sıkıntı, huzursuz olma, yerinde durama

ma, kararsızlık.

• Kendini yetersiz, değersiz, suç işlemiş gibi his-

setme.

• Dikkat ve konsantrasyonda azalma.

• Enerjide azalma, yaşlanma hissi, verim düşüşü.

 

• Tekrarlayan ölüm düşünceleri.

Depresyona panzehirler:

Giyim-kuşamını güzelleştirmek, kişisel bakımına 

özen göstermek, ertelenmiş işleri yapmak, bete-

rin beteri var demek, var olana şükretmek, kana-

atkar olmak, sabrı kuşanmak, dua etmek, zaman 

zaman sebepsiz iyilikler yapma peşinde koşmak, 

sosyal ortamlarda  mutlu olmaya çalışmak dep-

resyonun panzehirlerindendir. Kötümser insan-
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lar önlerine çıkan fırsatları felakete iyimser insan-

lar ise felaketleri fırsatlara dönüştürür.

Norveç; nüfusu 4,5 milyon olan, refah düzeyi 

çok yüksek bir ülke. İki kişiye bir otomobil düşü-

yor, ülke bütçesi fazla veriyor, yılda  4,5 milyon 

kitap satılıyor, günlük gazete trajı 3 milyon, 2 ki-

şiden biri boşanıyor, çocukların %52’si evlilik dışı, 

adi suçlar, cinayetler ve uyuşturucu kullanımı 

artıyor, insanların ekonomisi çok iyi ama mutlu 

değiller. Norveç meclisi bu duruma çare olarak 

manevi değerler komitesi kuruyor ve çalışmalar 

yapıyor. Batının genelinde bu şekilde madde im-

paratorluğu kuruldu ama asıl mutluluk manevi-

yatta.

Huzurlu muyuz  huzursuz muyuz bakalım

Huzurun ruhsal belirtileri: neşe, sevinç, esenlik 

duygusu, iç huzuru, kişinin kendisiyle, çevreyle, 

iş ve aile hayatıyla uyum içinde olması, olumlu 

düşünmesi, yaşama sevinci, iyimserlik, iyilik hissi.

Huzurun bedensel belirtileri: Canlı, zinde ve 

enerjik olabilme, hastalıklara ve ters giden olay-

lara karşı yakınmama.

Huzursuzluğun ruhsal belirtileri: Gergin, sinirli, 

karamsar olma, sürekli halinden yakınma, başka-

larını eleştirme, suçlama, neşesizlik, durgunluk, 

hiçbir şeyle yetinmeme, doyumsuzluk, suçluluk 

ve eksiklik duygusu.

Bedensel belirtileri: Halsizlik, geçici ağrılar, yor-

gunluk, psikosomatik hastalıklar, unutkanlık, uy-

kusuzluk, ağız kuruluğu, üşüme, titreme, diş gı-

cırdatma, çarpıntı nefes darlığı.

Huzurlu ve mutlu  olmak tıpkı bir sanatçının 
enstrüman çalmayı öğrenmesi gibi, bir bebe-
ğin konuşmayı öğrenmesi gibi, doğru teknik-
ler kullanılarak öğrenilebilecek bir yetenektir.

Hapishanede olduğu halde mutlu, sarayda ol-

duğu halde mutsuz olanlar vardır. Napolyon gibi 

güç ve makam sahibi insan hayatımda mutlu ol-

duğum gün altıyı geçmez, der. 

Venezuela’da  ‘Mutluluk Bakanlığı’ kuruldu. 

Huzuru öğrenmek ve bu alanda kendimizi yetiş-

tirmek için gayret göstermeliyiz.

Huzurlu ve mutlu bir hayat ya da tam tersi kişi-

nin tercihi ile alakalıdır. Biz istersek huzuru ya-

kalayabilecek hamleler yapabiliriz. Bu bizim ha-

yata nasıl baktığımızla doğrudan ilgilidir. Hayatın 

neresinden bir bakış gerçekleştirmişiz, bardağın 

dolu tarafından mı yoksa boş tarafından mı ba-

kıyoruz.

Huzurlu olmak için acaba ekonomik yönümüz 

iyi mi olmalı? Bu bizi saadete ulaştırır mı? Hu-

zurlu olmak bir ruh halidir. Bedensel sağlığımız 

yerinde olduktan sonra insan ruh sağlığını da iyi 

etmelidir. Bunun için de ruha yatırım huzura ya-

tırımdır. Bedenimize baktığımız gibi ruhumuza 

da bakmalıyız. Ruh bakımımızı ihmal etmeden 

yatırımlar yapmalıyız. 

Bu yüzden bizler mutlu olmanın yollarını bilme-

liyiz.

Huzurlu ve mutlu olmak için bir kaç öneri:

• Manevi dünyanızı sürekli geliştirin.

• Güzel ahlak sahibi olmak için çalışın.

• İnsanlarla sosyal ilişkilerinizde olumlu bir hal 

alın.

• Hayata güzel pencerelerden bakın.

• Yaşadığınız elem verici vakalarda hüznünü-

zü dengeli bir şekilde yaşayın.

• İç dünyanıza tüm olumsuzluklara rağmen 

‘hayat güzeldir’ telkinini verin.

• Sakin ve sukunet sahibi olun.

• ‘Her işte bir hayır vardır’ diyerek olumsuz 

tüm olayların ne gibi güzellikleri vardır diye 

düşünün.
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Suriye

Suriye’de savaş hız kaybetmeden devam ediyor.

Esed Rejimi varil bombası atmaya devam eder-

ken, insani yardımlara bile el koyuyor.

Mısır

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi  darbeyle 

görevinden uzaklaştırılmasının ardından şimdi 

de ‘Hamas’a istihbarat sağlamak’ ve ‘hapisane-

den firara göz yummak’ suçlamalarıyla idam 

cezasına çarptırıldı. Mursi dışında Müslüman 

Kardeşler Teşkilatı’nın üst düzey 17 yöneticisine 

daha idam cezası verildi. Bunlar arasında İhvan 

lideri Muhammed Bedii de bulunuyor.

Filistin

İsrail şımarık tavırlarına devam ediyor.

Abluka devam ediyor. 

Açık hava hapishanesi hala faaliyette. 

Mısır’da yaşanan darbeden en çok etkilenen yer 

Gazze.

Halk  yardıma muhtaç. 

Aksa şahit…

Çeçenistan

Rusya kuklası  Kadirov, Çeçen halkına ve müca-

hitlere zulüm etmeye devam ediyor. 

Arakan

Myanmar’da yıllardır vatandaşlık haklarından 

mahrum bırakılan ve Budistlerin zulmü altında 

yaşayan Arakan halkı zor günler yaşamaya de-

vam ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika’da Müslümanlar zor durumda. Hristi-

yan Balaka çeteleri, Fransız askerlerinin gözetimi 

altında Müslüman Afrika halkına zulüm etmeye 

devam ediyor.

Müslümanların yapılan zulümlere karşı örgüt-

lenmesi üzerine Birleşmiş Milletler, grupların si-

lahsızlanmasını gündeme aldı. Balaka çeteleri ve 

Müslüman Seleka grupları arasında silahsızlanma 

anlaşması imzalandı.

Doğu Türkistan

66 yıldır Komünist Çin Devleti tarafından işgal al-

tında olan Doğu Türkistan’da sakal, peçe, namaz 

yasaklandı. Hatta oruç tutan Müslümanlara zorla 

yemek yedirilerek işkence ediliyor. 

Yemen

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçle-

rine ait savaş uçakları Yemen’de Husilerin kont-

rolü altındaki bölgeleri bombalamaya devam 

ediyor. 

Coğrafyamızdan Kareler
Hamza ÇİFTÇİ    

İslam Dünyası
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Gönlü buruk bir kulunun sesidir bu Allah’ım.

Tövbesi dilinde, duası gönlünde, buruk bir ku-

lunun sesidir bu!

Gözlerimden akan pişmanlığımdır Allah’ım, 

karşında titreyen ellerimin içindeki duamı kabul 

buyur!

Sen ki tövbe eden kuluna merhamet edersin, 

dua eden kulunun duasına icabet edersin… Sec-

deme döktüğüm sözlerimi katında kabul buyur… 

Sen ki kuluna en yakın olansın, yalvarırım duama 

icabet buyur!

Allah’ım, bana imkânlarla donanmış hayat 

lütfettin, rızıklardan hamd edilecek kadar güze-

lini lütfettin.  Ne şükür dolandı dilime, ne tövbe… 

Ama sen bunu da lütfettin bana, öyle kerem 

sahibisin ki Allah’ım, öyle yücesin ki, öyle sevil-

meye değersin ki, nimetlerin içinde nankörlüğü 

ile yürüyen bu naçar kuluna tövbeyi nasip ettin. 

Hamdolsun çaresiz kuluna keremle ihsan 

eden kudretine, hamdolsun günahlarla donan-

mış ellerime dua yakıştıran Vedud ismine… Bi-

lirim sevdiğin için verirsin, öyle seversin ki gü-

nahlarla yaşamış kulunun tövbesinden sonra, bir 

gece gibi örtersin günahlarını, öyle mükemmel-

sin ki, ihsanından başım kalkmaz olur secdeden, 

öyle ihtişamlısın ki, kamaşır gözlerimin nuru 

kudretinden. Öylesine merhametlisin ki 

Allah’ım, fecr vaktinin aydınlığa yakın karan-

lığında, kuluna rahmet nazarınla bakar, duasını 

merhametinle alırsın katına… 

Tevvab olansın Allah’ım, kuluna pişman ol-

ması için fırsatlar veren sonra da pişmanlığın 

sızlattığı vicdana inşirahı verirsin. Sen ki mağfire-

tinle muamele edersin, sen ki mağfiretinle nazar 

edersin, sen ki Allah’ım, Sen ki… Kelimeler utanır 

seni anlatamayışına, harfler tek tek dökülüverir 

acziyetinden…

Estağfurullah bütün günahlarıma…

Bir Yunus pişmanlığındayım Allah’ım, “Lâ ila-

he illa ente sübhaneke innî küntü minezzali-

min”. “Senden başka ibadete layık ilâh yoktur; 

senin şanın yücedir; ben zalimlerden oldum” 

(Enbiya Suresi; 21/87)  ama biliyorum ki senin 

affetmeye kudretin çoktur, seversin affetmeyi. 

Biliyorum ki senin hazinende eksilme yoktur, se-

versin vermeyi, cömertliğinle tanıdık seni Ya Rab, 

çevirme kapından geri!

Ya Mucib! Sen ki sana yalvaran kullarının ih-

tiyaçlarını giderirsin, dualarına kereminle karşılık 

verirsin, sığınıyorum sana, kabul eyle sığınmış-

lığımı ve yalvarırım kabul et pişmanlığımı, bize 

lütfettiğin miracın en yüce mertebesinde, sec-

dede dök günahlarımı, çünkü ben senin izzetine 

kasemle pişmanım Allah’ım… 

    

Ya Nasır! Sen yardımını dileyen kullarından 

Estağfirullah
Maşite DEMİR    

Deneme
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yardımını esirgemezsin.  Sığınıyorum sana, açıl-

mış avuçlarımın yorgunluğuyla, kıyama duran 

ayaklarım mecalsiz Allah’ım, omuzlarımın yükü 

var yüzümü yere batıracak ağırlıkta, sen affet-

mezsen taşıyamam bu yükü, karartma yüzümü 

günahımın karanlığıyla… Bir ömür rükûda tut 

belimi, ‘subhane rabbiyel azim’ çığlıklarıma sığ-

dır benliğimi ve secdeyle dize getir beni ey Rab! 

‘Subhane rabbiyel ala’ nidasıyla karışsın dualarım 

ve affolunanlardan eyle beni, çünkü ben çok piş-

manım, senin şerefine kasemle Allah’ım...

    

Ya Subhan! Namazı ömrüme aşk eyle, dua-

yı gönlüme yar eyle ve Kur’an’ı nefesimle amel 

eyle… Ben senin büyük bildirdiğin kapındayım ve 

öyle olduğunun imanındayım. Sende buyurur-

sun ki gönlüm yalnızca seni anmakla mutmain, 

sözüm yalnızca seni anmakla anlamlı, gözüm 

yalnızca sana ağladığında derin ve manalı… Bı-

rakma ellerimi, her daim yanında tut beni, her 

an başucumda hissedeyim vahdetini. Yalnız bı-

rakma beni, sen yalnız bırakmazsın bizi, ne kadar 

günah işlersek işleyelim darılmazsın bize bilirim 

ve hissettirirsin varlığını ayetlerinle; “Rabbin seni 
terk etmedi, sana darılmadı da” (Duha Suresi; 

93/3)  

     

Öyle yüce bir rahmete maliksin ki, tövbe eden 

kulunun tövbesine koşar ve geldim kulum, bura-

dayım dersin, yerinde duramaz kalp, ellerimden 

uçup gider gözyaşlarım, sevinçler kaplar tüm ke-

derlerimi, şereflendirirsin kulunun gönlünü, yeter 

ki tövbe etmiş bir kalp sunalım sana, mağfiretinle 

ağırlarsın sana gelmiş tövbekâr kulunu. Hamdol-

sun sana, varlığına, hamdolsun Rablığına, ham-

dolsun duana icabet eden Mucib adına!

Deneme
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Pınar Yayınların-

dan çıkan Abdul-

lah Yıldız Hoca nın 

editörlüğünde “Ra-

mazan’la Dirilmek” 

adındaki bu çalışma, 

Müslüman yazar ve 

fikir adamlarının Ra-

mazan ayı ve oruç 

hakkındaki makale-

lerinden oluşan gü-

zel bir derlemedir.

Bu kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Her bö-

lümde birkaç yazarın kaleme aldığı makaleler 

bulunmaktadır. 

Birinci bölümde Ramazan ve Diriliş konusu-

nu ele alan Abdullah Yıldız: “Müslümanlar her  
Ramazan’ı, içinde yaşadığı bütün olumsuz 
şartlarına rağmen, büyük bir heyecan ve coş-
ku ile karşılar; o kutlu ayın bereketli iklimine 
girmek için adeta sabırsızlanırlar. Şeytanın ve 
şeytanî güçlerin çekim alanından kurtulmak, 
bir aylık yoğunlaştırılmış İslamî hayatın hu-
zur atmosferini teneffüs etmeye can atarlar” 
diye bahseden yazarımız Ramazan’ı şehrullah, 

orucun Allah (c.c.) rızası için tutulması ve duanın 

Ramazan ayındaki önemi üzerinde durmaktadır.

İkinci bölümde Ramazan’ı Düşünme konusu-

nu ele alan Ali Bulaç Ramazan’ı yeniden doğum 

ve felah olarak nitelendirir. Ve “Müslümanlar her 
sene orucu bu bilinç düzeyinde ele almayı 

başarabilirlerse, sadece kişisel günahlarından 
arınarak yeniden doğma fırsatını elde etmez-
ler, ümmet olarak içinde yaşadıkları ve toplu 
günahın karşılığı olan bu zillet halinden de 
kurtulma gücünü ve azmini elde edebilirler” 
der. 

Üçüncü bölümde Ramazan’ı Anlamak konu-

sunu ele alan Ahmet Cemil Ertunç, orucun bir 

Tevhid eylemi olup, kul-Rab irtibatını koruyup 

insanı sadece Allah’a kul yaparak başka her şeye 

karşı özgür kıldığını söyler.

Dördüncü bölümde Ramazan’ı Yaşamak ko-

nusunu ele alan Nureddin Yıldız Rasullah za-

manında yaşanan Ramazan ile bizlerin yaşadığı 

Ramazan’ı karşılaşır. Ve bizlerin “Tövbe için, Kadir 

gecesini bekleyecek vaktimiz yoktur. Ne zaman 

günahlarımızdan sıyrılırsak bizim Kadir gecemiz 

o gecedir” diye açıklamada bulunur.

Beşinci bölümde “Ramazan’ı Hissetmek” ko-

nusunu ele alan Ramazan Kayan Ramazan oru-

cunun mü’minlerin hayatında arınma, bilenme 

ve korunma eylemi olduğunu vurgular. Rama-

zan’ı yağmur diye nitelendirir ve bu yağmurun 

bu ayı kirlerden ve kirlilerden arınma mevsimi 

kıldığını ifade eder. 

Ramazan’la Dirilmek
Atike GÖKKAYA    

Kitaplanmak
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Tesbihin İpi

Günün birinde bir derviş, bir kucak dolusu el-

mayla bayırları aşan bir genç kıza rastlamış. 

Bozkırın sıcağında yorgunluktan yanakları al al 

olmuş kızın.

“Nereye gidersin? Ne doldurdun kucağına?” diye 

sormuş derviş.

Uzak bir tarlayı işaret etmiş kız. “Sevdiğim çalışı-

yor orada. Ona elma götürüyorum.”

“Kaç tane?” diye soruvermiş birden derviş

Kız durmuş ve şaşkın şaşkın demiş ki:  “İnsan 

sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı hiç?”

Usulca koparıvermiş elindeki tesbihin ipini 

derviş…

Kutup Ayısı Nasıl Avlanır?

Kutup ayısı avına çıkanlar, önce uzun süre balta-

larını hazırlarlarmış.

Bayağı ve alelade türde balta değil bunlar.

Ağaç kesmek için kullanılanlara benzese de bun-

ların ağızları neşter hassasiyetinde.

Yani çok ama çok keskin.

Cerrahlık (!) baltalar.

Eskimolar ayıların çokca oldukları bölgelerde, bu 

baltaları yere sabitlerlermiş.

Yani baltanın ağzı yukarda, sapı ise buzun içinde.

Baltanın o keskin ağzına kan sürerlermiş..

Bolca hayvan kanı.

Kutup ayılarının bayıldığı türden.

Baltadaki kan kokusunu alan ayılar yavaş yavaş 

tuzağa düşmeye başlarlarmış meğer.

Kendileri için kurulan tuzaklarla dolu mahale ge-

lirler, önce kuşku ile baltanın ağzına bakarlarmış.

Tehlikeyi sezemedikleri için, kanın cazibesine 

kapılıp baltanın ağzını yalamaya başlarlarmış.

Nükte
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Tabii av alanında yüzlerce etrafa serpiştirilmiş 

baltaların başında birer ayı.

Ayılar büyük bir içtiha ile başlarlarmış kanları ya-

lamaya.

Yaladıkca kan çoğalırmış.

Yaladıkça artan kan baltanın ağzındaki değil, 

kendi kanları...

Neşter kadar keskin olan baltanın ağzına dilini 

süren kutup ayıları dillerinin kesildiğini ve ordan 

akan kendi kanlarını yaladıklarını bir türlü farke-

demezlermiş.

Dakikalar geçermiş doğal olarak

Sonuç...

Sonuç ortada...

Baltaların yere saplandığı ve serpiştirildiği geniş 

alanda yüzlerce ayı ölüsü.

Kan kaybından...

Fil Terbiyesi

Filler çok geniş vadilerde yaşasalar bile, her gün 

kullandıkları yoldan gidip gelirlermiş. Fil avcıları 

da, fillerin geçeceği yolu derince kazarlar, üze-

rini ince bir tabakayla örterler ve en önde yü-

rüyen filin kazılan o çukura düşmesini sağlarlar-

mış. Fil avcıları siyah elbiseler içerisinde, yüzleri 

maskeli olarak gelir, çukurda çırpınan fili kırbaçla 

dövmeye başlarlarmış . Birkaç gün hiç yiyecek 

vermezler, fili aç bırakırlarmış. Birkaç gün sonra 

aynı avcılar, beyaz elbiseler içersinde, filin sevdi-

ği yiyeceklerle gelirler ve filin karnını doyururlar, 

hortumunu, yüzünü gözünü okşarlarmış. 

Ertesi gün, aynı avcılar, yine siyah elbiseler içer-

sinde, yüzleri maskeli olarak gelip, fili yine kırbaç-

la dövmeye başlarlar, birkaç gün yine aç bırakır-

larmış. Sonra yine, beyaz elbiselerle filin karnını 

doyururlarmış. Bu böyle fili kendilerine alıştırana 

kadar sürüp gidermiş. Avcılar, fili kendilerine alış-

tırdıktan sonra çukurun önünü kazarak fili ora-

dan çıkarırlar ve filin hortumundan tutarak, kendi 

fil damlarına götürürler ve fili ölünceye kadar iş-

lerinde kullanırlarmış. 

Nükte
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